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Уче ста ле инфек ци је уши ју
због купа ња у пре ви ше
хло ри са ним базе ни ма 
и зага ђе ним река ма 
и језе ри ма

Због висо ких тем пе ра ту ра
мно ги наши сугра ђа ни
жале се на крва ре ња 
из носа и врто гла ви це

У субо ту захла ђе ње

Пакле не вру ћи не које тра ју већ ско ро
два месе ца све више ути чу на здра -
вље наших сугра ђа на. Тем пе ра ту ре
које су пре ма ши ле све рекор де у
послед њих 120 годи на сме та ју и
здра ви ма, а не само они ма који од
рани је има ју неке здрав стве не про -
бле ме.

Да је тако види се у чека о ни ци
ОРЛ оде ље ња у пан че вач кој бол ни -
ци. Спе ци ја ли ста ОРЛ Вељ ко Божић,
начел ник оде ље ња, изја вио је за
„Пан че вац” да је послед њих дана
било мно го оних који су се жали ли
на запа ље ња ушних кана ла која су
доби ли због купа ња на река ма, језе -
ри ма и у базе ни ма.

– Када сам ових дана био дежу ран,
од укуп но три де сет и девет оба вље -
них пре гле да у два де сет слу ча је ва
били су паци јен ти с тим тего ба ма. На
њих су се углав ном жали ли мла ди и
деца, а утвр ди ли смо да су у нај ве ћем
бро ју слу ча је ва те про бле ме про у зро -
ко ва ли ири та ци ја због купа ња у зага -
ђе ној води и непра вил не упо тре бе
шта пи ћа за уши. Не зна мо да ли је
про блем у томе што се због вру ћи не у
базе не сипа пре ви ше хло ра да би се
одр жа ла микро би о ло шка исправ ност
воде, или је јед но став но у пита њу

ВРУ ЋИ НЕ СВЕ ВИШЕ УТИ ЧУ НА НАШЕ СУГРА ЂА НЕ

„ПУЦА ЈУ” И НАЈ ЗДРА ВИ ЈИ
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Мајчино млеко – 
еликсир здравља
» страна 6

На 42 степена –
42 километра
» страна 9

купа ње у зага ђе ним река ма и језе ри -
ма. Изве сно је да су те инфек ци је
неу год не, да иза зи ва ју бол, а они који
их има ју сла би је чују и често се жале
на цуре ње секре та из спо ља шњег
кана ла – иста као је док тор Божић.

Он је додао да у ком пли ко ва ни јим
слу ча је ви ма лече ње ових инфек ци ја
може да тра је и дуже од месец дана.
Скре нуо је пажњу на то да међу
паци јен ти ма има оних који чим осе -
те прве зна ке побољ ша ња пре ки да ју
узи ма ње пре пи са них леко ва, иако то
не би тре ба ло да раде. Док тор Божић
је поса ве то вао све наше сугра ђа не
који има ју кућ не базе не да због висо -
ких тем пе ра ту ра воду у њима мења ју
сва ког дана.

Он је додао да вру ћи не иза зи ва ју и
дру ге здрав стве не про бле ме. По
њего вим речи ма, у послед ње вре ме
уче ста ли су и слу ча је ви крва ре ња из

вру ћи ни и изла га ња сун цу. Инди ка -
тив но је да су то биле мла ђе осо бе
које су бора ви ле по неко ли ко сати
напо љу без капе и дру ге зашти те, а
избе га ва ле су хла до ви ну. Довољ но је
да се на 39-40 сте пе ни тем пе ра ту ра
тела изјед на чи с тако висо ком тем пе -
ра ту ром и човек има про блем – обја -
снио је др Божић.

За уте ху, мете о ро ло зи пред ви ђа ју
да ће овај вре ли талас тра ја ти до пет -
ка, а да ће тог дана у касним вечер -
њим сати ма доћи до нао бла че ња које
ће бити пра ће но поја ча ним севе ро за -
пад ним ветром и локал ним пљу ско -
ви ма и грмља ви ном. Жива у тер мо -
ме три ма ће наред ног дана, у субо ту,
12. авгу ста, пасти за шест сте пе ни. У
неде љу, 13. авгу ста, дожи ве ће мо
нови тем пе ра тур ни шок јер ће тог
дана бити од 16 до 19 сте пе ни, упо ла
мање него ових дана!

носа. Пре ци зи рао је да до тога дола -
зи због шире ња крв них судо ва и да се
на те про бле ме нај ви ше жале они
који у дужем вре мен ском пери о ду
има ју висок при ти сак, дија бе тес или
угра ђе не стен то ве, због чега узи ма ју
неку тера пи ју за раз ре ђи ва ње крви.
Како је навео док тор Божић, крв ни
судо ви нај че шће попу шта ју тим
паци јен ти ма. То је, како је рекао,
озбиљ но ста ње, али мање је опа сно то
него ако се дого ди да попу сти и пук -
не неки од капи ла ра у гла ви.

– Било је и слу ча је ва врто гла ви ца.
И здра вим људи ма сме та ју ове висо -
ке тем пе ра ту ре и лоше се осе ћа ју, а
да не гово рим како је они ма који узи -
ма ју неку тера пи ју. Довољ но је да се
поре ме ти цир ку ла ци ја и дола зи до
врто гла ви ца с муч ни ном и повра ћа -
њем. Има ли смо и неко ли ко слу ча је -
ва сун ча ни ца, због дужег борав ка на

Док тор Божић је
поса ве то вао све наше
сугра ђа не који има ју 
кућ не базе не да због 
висо ких тем пе ра ту ра 
воду у њима мења ју 
сва ког дана.

Ина че, када је реч о вре ме ну до
кра ја авгу ста, мете о ро ло зи наја вљу ју
да ће и даље бити топло, али мање
него до сада. На пад тем пе ра ту ра
тре ба ло би да ути чу пљу ско ви са
грмља ви ном који ће бити чести у том
пери о ду. М. Глигорић



изме ђу оста лих, и ону на згра ди
тамо шњег затво ра.

Због чега то не бисмо могли и ми?
Зашто такав дога ђај не би био орга -
ни зо ван у Пан че ву? Када је пре пар
годи на на ини ци ја ти ву Реги о нал ног
цен тра за тален те „Михај ло Пупин”
осли кан лик тог слав ног науч ни ка на
згра ди Нове поште, био је то пун
пого дак. Не само да је обе ле жен
јуби леј везан за њега него је ожи ве ла
и укра ше на јед на вели ка град ска
фаса да.

Исто се деси ло и пре чети ри годи -
не, када је гру па мла дих Пан че ва ца
оку пље них у Кре а тив ни омла дин ски
цен тар Пан че ва за бор бу про тив
сиде и орга ни за ци ју „C6H6 Kids”
побе ди ла на кон кур су „Траг” фон да -
ци је и „Ерсте” бан ке. Нов ча ну награ -
ду иско ри сти ли су за осли ка ва ње
вели ког мура ла на фаса ди стам бе ног
бло ка на углу Кара ђор ђе ве ули це и
Бра ће Јова но ви ћа. 

Као резул тат њихо вог анга жо ва ња
наста ло је умет нич ко дело које и
дан-данас нару ша ва сиви ло у том
делу нашег гра да. Ови при ме ри
гово ре да је за про ме ну ими џа Пан -
че ва потреб но само мало добре воље.
Кре а тив них поје ди на ца и људи
спрем них да допри не су томе има мо
на пре тек. 

М. Г. 

дога ђај кога се сећа ју мало број ни
Пан чев ци.

То се дого ди ло после пето ок то бар -
ских про ме на, пре више од десе так
годи на, а зна чај но је по томе што је
то био први пут да је тада шња град -
ска власт Пан че ва учи ни ла нешто
кон крет но када је реч о изгле ду
фаса да у нај стро жем цен тру гра да. 

Оште ће ња на њима тада су сани -
ра на, а оне су окре че не све тлим и
лепим боја ма, што је допри не ло да
стро ги цен тар поч не да личи на део
Пра га, Будим пе ште или неког дру -
гог европ ског гра да. Нажа лост, ту се
ста ло, уме сто да се наста ви и да на
ред дола зи део по део Пан че ва. Наш
град је због тога данас пун сивих и
ружних фаса да. 

Да може и дру га чи је, пока за но је у
Пожа рев цу. Тамо шње град ско руко -
вод ство орга ни зо ва ло је од 2. до 6.
авгу ста фести вал улич не умет но сти
у окви ру кога су сви уче сни ци осли -
ка ва ли мура ле на фаса да ма широм
гра да. Позва ни су умет ни ци из наше
земље и ино стран ства, а обез бе ђен је
им нео п хо дан сли кар ски мате ри јал.
Да су они са оду ше вље њем при хва -
ти ли ту иде ју, све до чи пода так да их
се ода зва ло чак три де сет. Оста ви ли
су пре ле пе мура ле широм гра да,
чиме су осве жи ли три де сет до тада
оро ну лих и запу ште них фаса да,

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Лако је њему, он не плаћа зоне...

Паркинг код Градске управе, ових дана

Петак, 11. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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КАП ВОДЕ КОЈА ПАД НЕ НА УСИ ЈА НО ГВО ЖЂЕ ИСПА РИ ЋЕ, 

ИСТА КАП АКО ПАД НЕ НА ЛОТО СОВ ЦВЕТ, БЛИ СТА ЋЕ КАО ПЕР ЛА,

А АКО ПАД НЕ НА ШКОЉ КУ, ПОСТА ЋЕ БИСЕР.

ТАКО И ЧОВЕК ПОСТА ЈЕ ОНО СА ЧИМ СЕ УДРУ ЖУ ЈЕ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Индијска пословица

Град сивих и
ружних фаса да

Рекон струк ци ја фаса да на поте зу
од згра де бив ше Фри зер ске задру ге,
па до кра ја глав не ули це, био је

Дого вор – та реч 
од гра ни та сазда на

Поште ње и част! Две су наjбитније став ке које чине дого вор. Онај, људ -
ски, џен тлмен ски, вите шки... Онај који под ра зу ме ва пошто ва ње дате
речи засно ва не на здра вом разу му.

Коли ко је само сва ко од нас у живо ту имао ситу а ци ја када нам је неко
све то обе ћао гро мо гла сно буса ју ћи се у прса?! Коли ко њих је кле ча ло
када смо му били нео п ход ни да гаси мо пожар и уве ра ва ло нас да свој
образ ника да не би дало?! Низа шта! А понај ма ње зарад мало мате ри јал -
ног инте ре са или шаке пене за.

А онда како је вре ме одми ца ло, том „пра во вер ни ку” неста ја ло је и тра -
га и тог (доброг) гла са... „Чвр сти” људ ски дого во ри поста ја ли су све сум -
њи ви ји, ства ра ли нам неу ро зу, а вре ме ном смо испа да ли „непри стој ни”
под се ћа ју ћи дру гу стра ну на оно већ дав но забо ра вље но буса ње и кле ча -
ње. Нарав но, и на част и поште ње...

И даље су такви све га тога има ли пуна уста, али чиње ни це су јасно ста -
вља ле до зна ња да су то само пусте речи, а гра нит но саздан дого вор у
ства ри био само тро шна кула од кара та.

Како је вре ме про ла зи ло, бива ло нам је све јасни је да су наве де не теко -
ви не на овим про сто ри ма алар мант но ишче за ва ју ћа кате го ри ја. Има ју ћи
за собом разна непри јат на, па и ката стро фал на иску ства и до теме ља
пољу ља ну веру у људ ско досто јан ство, мно ги при ну ђе ни да се с неким око
нече га дого ва ра ју, поку ша ва ли су да све то пре не су и на папир.

А позна то је да папир трпи све, па и раз не брљо ти не. Том ана ло ги јом
је и вели ки број спо ра зу ма с хар ти је „саго рео” у разним пар ни ца ма. У
нови је вре ме мало су у том погле ду пот по мо гли нота ри сво јим ове ра ма
обли га ци о них уго во ра две заин те ре со ва не стра не.

Међу тим, ни то поне кад раз не уси ја не гла ве и невер не Томе неће нате -
ра ти да до кра ја пошту ју дого во ре но. Иако су се до јуче у исто кле ле...
Или, макар, да поку ша ју да га на све начи не извр да ју, ма коли ко зна ле
да им то неће „поле те ти”.

И тако, све до ци смо разних, (не)испу ње них дого во ра. Од оних малих
људ ских око нека кве три ча ве позај ми це, пре ко разних ортач ких о засни -
ва њу нека квих бизни са, па све до оних држав них, међу др жав них, јав но-
при ват но парт нер ских или мул ти кор по ра циј ских.

А овде их је, богу хва ла, коли ко ти душа неће. Често су и пре кри ве ни
велом мисте ри је, то јест недо ступ ни јав но сти сакри ве ни под шифром
послов не тај не. Па, тако, некад чује мо да је скло пљен „посао века”, а за
пар годи на иско че она одврат на „сит на сло ва” и зави ју у црно без број
запо сле них и њихо ве поро ди це. Онда се више не зна ни ко је крив, нити
је то више бит но, када помо ћи гото во да нема. 

Супер је док све то ради; никог пре ви ше ти досад ни спо ра зу ми и не
зани ма ју, али кад дођу нево ље, онда наста не општи куку ле лек. Онда кре -
ну штрај ко ви, бло ка де сао бра ћај ни ца и, ох, ужа са, одсе ца ње разних
прсти ју и дру гих екс тре ми те та.

Нема шта, толи ко пута су нас мно ги наво за ли да више ником не веру -
је мо. Или безрезeрвно веру је мо све му што нам кажу. Шта ћеш, има нас
разних. Земља апсур да...

* * *
Обр ни-oкрени, пред нама је дефи ни тив но један од исто риј ски нај ва жни -
јих моме на та. Можда и нај ва жни ји од 1389. годи не, кад се оно Лазар и
Мурат не „дого во ри ше” баш нај бо ље по нас...

Ради се, нарав но, о Косо ву рав ном.
Сада дру гу дво ји цу „бора ца” на истом попри шту оче ку је сли чан „обра -

чун”. Одбро ја ва ње је дефи ни тив но поче ло.
А и крај ње је било вре ме. Суви ше дуго носи ли смо тај тег у обли ку

нере ши вог косов ског Гор ди је вог чво ра. Крај ње је вре ме било да га неко
раз мр си, па да рас те ре ће ни је кре не мо у (не)изве сну сутра шњи цу.

Што рече оно мад чести ти кнез – какви ћемо бити сутра, такви ћемо
бити дове ка...

То важи и за дана шње вође два ју наро да. Али то важи и за било ког од
нас када бије мо важне бит ке.

И, памет у гла ву – поште ње и част једи но чува ју образ! И данас, али и
сутра када нас више не буде било, када за нама оста ну „само” дела...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић



Орга ни за то ри „Пан че во филм фести ва ла" (ПАФФ) рас пи са -
ли су позив за волон тер ке и волон те ре који ће актив но уче -
ство ва ти у реа ли за ци ји ово го ди шњег четвр тог изда ња интер -
на ци о нал ног так ми чар ског фести ва ла дуго ме тра жног и
крат ког фил ма.

Позив важи за све оне које инте ре су ју филм и умет ност;
спрем ни су да задат ке оба вља ју уз дого вор, одго вор но,
пре да но и про дук тив но; воле кому ни ка ци ју с људи ма;
могу да раде у тиму; отво ре ни су за сти ца ње нових зна ња
и вешти на; желе нова познан ства и дру же ње.

Заин те ре со ва ни се могу при ја ви ти он-лајн до 14. авгу -
ста у 23.59, путем фор му ла ра https://goo.gl/eays2V.
Волон те ри ће након фести ва ла доби ти потвр де о свом
анга жма ну.

Позив је отво рен за све, али не посто ји могућ ност да се
обез бе де пут ни тро шко ви и сме штај волон те ри ма који
дола зе ван Пан че ва.

За сва додат на пита ња обра ти ти се на имејл: pancevo-
filmfestival@gmail.com. М. М. В.

Деве ти „Eкс-ЈУ рок фест”
биће одр жан 10. и 11. авгу -
ста, на стар че вач ком Тргу
нео ли та, а хедлај не ри овог
пута биће Нено Белан & „Фју -
менс” и Прља ви инспек тор
Бла жа и „Кљу но ви”. Поред
њих, насту пи ће неко ли ко
локал них бен до ва, а улаз ће
бити сло бо дан.

Прве вече ри, у четвр так, 10.
авгу ста, од 21 сат сви ра ће
пан че вач ки рок бенд „Резер -
вни план”, познат по атрак -
тив ном изво ђе њу дома ћих
хито ва. Након тога, на вели ку
бину на Тргу нео ли та иза ћи
ће „Бије ло дуг ме три бјут
бенд”, који ће под се ти ти на
јед ну од нај ве ћих југо сло вен -
ских гру па свих вре ме на.
Прво вече несум њи во обе ле -
жи ће Нено Белан, аутор неза -
бо рав них хито ва чуве них
„Ђаво ла”, као што су „Сто јим
на кан ту ну”, „При чај ми о
љуба ви”, „Оста ни уз мене”,
„Бам би на”... Биће ту и хито ва
из соли стич ке кари је ре
позна тог Спли ћа ни на, као и
песме с новог албу ма „Сањај!”

Дру го вече, петак, 11.
август, тако ђе од 21 сат отво -
ри ће роке ри из бен да
„Земљо трес”. У жесто ком

рит му наста ви ће стар че вач -
ка панк атрак ци ја „Кре а тив -
ни неред”. Фести вал ће
затво ри ти дуго го ди шњи
љуби мац овда шње публи ке –
Прља ви инспек тор Бла жа.
Он и сам исти че да је у Стар -
че ву с „Кљу но ви ма” имао
неке од нај лу ђих кон це ра та
у кари је ри.

Овај, као и про те кли,
„Eкс-ЈУ рок фест” биће одр -
жан у окви ру мани фе ста ци -
је „Дани дру же ња”, чији су
орга ни за то ри Дом кул ту ре,
Кре а тив ни кул тур ни клуб,
спорт ски клу бо ви и удру же -
ња гра ђа на, а све то уз подр -
шку Месне зајед ни це Стар -
че во.

Ј. Ф.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац” про -
ши ри ће свој богат спек тар
услу га, због чијег ква ли те та
је већ постао избор број
један када је реч о уста но ва -
ма слич ног типа, и то не
само број них Пан че ва ца и
Пан чев ки већ ста нов ни ка
чита вог јужног Бана та.

Тако ће сви кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
уско ро има ти при ли ку да
субо том ура де било коју
врсту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мобил ном ултра -
звуч ном апа ра ту, а на рас по -
ла га њу ће им бити и спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди, које ће

оба вља ти струч ња ци с Кли -
нич ког цен тра у Бео гра ду.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више
о томе погле дај те на
реклам ним стра на ма акту -
ел ног бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ново сти пра ти те на
сај ту www.zavodpancevac.rs
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 11. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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УСКО РО У ЗАВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Су бо том ул тра звуч ни и 
спе ци ја ли стич ки пре гле ди

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ МЕЂУ НА РОД НОГ ПРА ЗНИ КА

БОГАТ ПРО ГРАМ ПОВО ДОМ ДАНА МЛА ДИХ
Акција за
добровољне
даваоце крви

Трибина
„Моје удружење”

Концерти младих
бендова

Међу на род ни дан мла дих, 12.
август, пра зник који је 1999.
годи не, на пред лог Свет ске
кон фе рен ци је мини ста ра заду -
же них за омла ди ну, уста но ви -
ла Гене рал на скуп шти на Ује -
ди ње них наци ја, биће ове субо -
те обе ле жен и у нашем гра ду.

Орга ни за то ри из Кан це ла ри -
је за мла де и Дома омла ди не и
њихо ви сарад ни ци из омла дин -
ских орга ни за ци ја цивил ног
дру штва осми сли ли су богат
цело днев ни про грам на неко -
ли ко лока ци ја, и то с циљем да
се скре не пажња на мла де људе
као спо соб не, само стал не и
рав но прав не чла но ве зајед ни це
и да се подиг не ниво гло бал не
све сти о њихо вим про бле ми ма
и потре ба ма.

Нај пре ће, од 10 до 14 сати,
у про сто ри ја ма Тран сфу зи је
Опште бол ни це Пан че во бити
орга ни зо ва на акци ја добро -
вољ ног дава ла штва крви.
Нарав но, оче ку је се да се
пози ву ода зо ву првен стве но
они чији се дан про сла вља.

Про грам ће бити наста вљен
у касним после по днев ним и
вечер њим сати ма. У башти
Дома омла ди не, од 17 до 21.30,
заин те ре со ва ни ће моћи да се
упо зна ју с радом удру же ња

мла дих и за мла де с тери то ри -
је Пан че ва. У гале ри ји Дома
омла ди не ће у 18 сати бити
отво ре на изло жба „Гра фи ти
мога гра да”, а пола сата касни -
је, поно во у башти Дома, поче -
ће три би на „Моје удру же ње”.
На овом ску пу ће пред став ни -
ци Заво да за јав но здра вље
одр жа ти пре да ва ње на тему
„Анк си о зност код мла дих”, а
потом ће се пред ста ви ти удру -
же ња „Connecting”, Реги о нал -
ни волон тер ски сер вис, „Пре -

по знај у себи”, Пси хо ло шки
сту дио (пси хо лог Бра ни мир
Мати је вић) и „Омла дин ска
зона”. Дом омла ди не и Кан це -
ла ри ја за мла де ће овом при -
ли ком про мо ви са ти сво је про -
јек те: „FreeDom Art” фести вал,
часо пис „ДРАФТ” и „Кул ту ра
на поклон”.

Крај про гра ма у башти Дома
омла ди не, одно сно пери од од
21.30 до 1 сат иза поно ћи, обе -
ле жи ће кон церт мла дих изво -
ђа ча „Супер е го”, „Визељ”, „Рас -

„ПАН ЧЕ ВО ФИЛМ ФЕСТИ ВАЛ" 

Позив за волон те ре

кид 13” и „Goatmare”. Орга ни -
за то ри из Дома омла ди не напо -
ми њу да ће у слу ча ју кише
дога ђа ји чије је одр жа ва ње пла -
ни ра но за башту, бити упри ли -
че ни у дво ра ни „Апо ло”.

Тре ба дода ти да ће, због
обе ле жа ва ња Дана мла дих,
купа ње на град ском базе ну у
субо ту, 12. авгу ста, бити бес -
плат но за све осо бе до 30 годи -
на. Нео п ход но је само да на
ула зу пока жу ђач ку књи жи цу
или лич ну кар ту. Д. Кожан

ДЕВЕ ТИ „EКС-ЈУ РОК ФЕСТ”

Нено Белан 
и Бла жа у Стар че ву

Кон церт funk/jazz/fusion
саста ва „Funktastic Coalition
Band” биће одр жан у петак,
11. авгу ста, од 21.30, у башти
Дома омла ди не.

„Funktastic Coalition Band” је
funk/jazz/fusion инстру мен тал -
ни састав који изво ди сво је ком -
по зи ци је у ори ги нал ним аран -
жма ни ма. Састав је 2012. годи -
не оку пио ново сад ски тром бо -
ни ста Нема ња Зла та рев, ујед но
и члан „Big Banda” Радио-теле -
ви зи је Срби је. Састав чине мла -
ђе гене ра ци је музи ча ра, пре те -
жно ново сад ске и бео град ске џез
сце не, па оту да и тер мин „коа -
ли ци ја” у нази ву. Бенд за сада
функ ци о ни ше под паро лом да
вокал није нео п хо дан за пот пу -
ни музич ки ужи так, а албум

издат 2015. годи не под нази вом
„For the First Time” то и дока зу -
је. Огро ман ути цај инстру мен -
тал ног funk/smooth и fusion сти -
ла седам де се тих и осам де се тих,
али и дана шње музи ке, чине
овај састав једин стве ним на
нашој џез сце ни. Бенд ће иско -
ри сти ти ову при ли ку да одсви ра
мате ри јал с прет ход ног албу ма,
али и да пред ста ви неке ком по -
зи ци је с новог, који већ уве ли ко
при пре ма.

„Funktastic Coalition Band”
чине Милош Мило са вље вић
(бубањ), Дејан Зец (бас гита ра),
Нема ња Тео фа но вић (гита ра),
Душан Сарић (кла ви ја ту ра) и
Нема ња Зла та рев (тром бон).

Улаз је сло бо дан.

М. М. В.

У ПЕТАК, 11. АВГУСТА

„Funktastic Coalition Band” у Дому омла ди не

Субота је посвећена онима испод тридесет

Заљубљенике у Тамиш, пло-
видбу, али и екологију обрадо-
ваће вест да ће се наредног
викенда, од 18. до 20 августа,
одржати осма „Еко-регата
Тамиш”. Учесници ће из Пан-
чева кренути у петак, 18. авгу-
ста, у 8.30 и упутити се ка
Јабуци. Читаву пловидбу пра-
тиће еколошке активности –
чистиће се ток Тамиша до оба-
ле, као и обала у местима где
се регаташи буду одмарали.

Очекује се да у Јабуку стиг-
ну око 13 сати и одморе се уз
ручак, дружење и купање до
испловљавања ка Глогоњу. У
том селу учесници манифе-
стације моћи ће да погледају
видео-презентацију Глогоња,
а уследиће забавно-спортски
програм и вечера „са казана”.

Другог дана, 19. августа,
након акције чишћења плаже,
регата ће у 11.30 испловити ка
Сефкерину, а после краћег
задржавања продужиће према

Опову, где ће након ручка
бити одигран пријатељски
одбојкашки меч између рега-
таша и домаћина. У вечерњим
часовима биће уприличен
забавни програм са аласким
штимунгом уз тамбураше. Ту
ће учесници и преноћити, да
би у недељу, 20. августа, у 11

сати, испловили низводно
Тамишем ка Панчеву, са задр-
жавањем на глогоњској пла-
жи, а потом и на ручку у Јабу-
ци. Ту ће свим учесницима
регате бити уручене плакете, а
најзаслужнијим појединцима
који буду сакупили највеће
количине отпада биће додеље-

на специјална признања за
допринос очувању тока реке
Тамиш. Предвиђено је да
регата пристане у Панчеву око
17.30 сати.

Пријављивање учесника
трајаће до понедељка, 14.
августа, а особа за контакт је
Милорад Тимченко. Заинте-
ресовани се могу пријавити
лично, у Секретаријату за
привреду и економски развој,
у канцеларији број 306 Град-
ске управе, сваког радног
дана, од 8 до 15 сати, затим
путем имејла или путем теле-
фона 308-881. Удружења гра-
ђана и наутички клубови уз
пријаву треба да доставе и
спискове чланова који уче-
ствују у регати. Такође, веома
је важно да сви учесници
морају бити пливачи, а деца и
непливачи који током регате
буду на чамцима морају на
себи имати појасеве за спаса-
вање. Д. К.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА НА ТАМИШУ

Осма Еко-регата



Срп ски покрет „Две ри” про тив
је било какве могућ но сти да
стра ни држа вља ни купу ју нашу
земљу. У томе нас, како наво де,
не спре ча ва погре шан пут у ЕУ
којим режим јури јер Мађар -
ска, Дан ска... и мно ге дру ге
држа ве, као чла ни це ЕУ, шти те
сво је инте ре се и гра ђа не и
разним закон ским мера ма оне -
мо гу ћа ва ју стран ци ма да купе
њихо ве ора ни це. Члан Град -
ског одбо ра Срп ског покре та
„Две ри” Милу тин Илић рекао
је да све земље у окру же њу зна -
ју да је пре храм бе на неза ви -
сност јед на од кључ них тача ка
неза ви сно сти наро да и држа ве.

– Поред тога што власт у
Срби ји није спо соб на да гра ђа -
ни ма обез бе ди: соци јал ну,
здрав стве ну, прав ну и сва ку
дру гу сигур ност и неза ви сност,
очи глед но је да неће или не
уме да сачу ва ни наше ора ни -
це. Деце ни ја ма су на вла сти, од
Бро за, пре ко СПС-а, ДОС-а,
ДС-а и ЛСВ-а... до СНС-а
потом ци исте иде је, с наме ром
да осла бе село и не дозво ле да
посто ји неза ви сан, богат и
пошто ван дома ћин. Током

про те клих деце ни ја, све доне те
одлу ке и зако ни су били на
ште ту нашег сеља ка, изму чи ли
га, оси ро ма ши ли и дове ли у
нерав но пра ван поло жај с њего -
вим коле га ма у дру гим држа -
ва ма, а сада тре ба да оста не и

без земље која га је веко ви ма
хра ни ла – изја вио је Илић.

Он је под се тио да од 2012.
годи не напред ња ци при ча ју
како се изме на ма и допу на ма
Зако на о пољо при вред ном
земљи шту неће дозво ли ти про -

да ја земље стран ци ма, а мини -
стар Неди мо вић је у мар ту ове
годи не у Ива њи ци, пред мали -
на ри ма, казао да „неће бити
про да је земље стран ци ма и да
ће наше про пи се ускла ди ти до
1. сеп тем бра”. Илић је додао и
да је наја вље на изме на зако на
која би омо гу ћи ла да се земља
про да је они ма који има ју фир -
ме реги стро ва не пет годи на у
Срби ји и физич ким лици ма
који има ју пре би ва ли ште
седам годи на у Срби ји.

– У Срби ји већ има на десе -
ти не хиља да стра на ца који
испу ња ва ју те усло ве. Због чега
тај рок није 25 годи на? При -
ме ра ради, у Дан ској не може -
те поста ти вла сник земље ако
нема те и доказ да у сели ма
живи те 25 годи на без пре ки да.
Још 2005. годи не стран ци су
откри ли рупу у срп ском зако -
но дав ству – да ако купиш фир -
му у Срби ји, доби јаш и њено
пољо при вред но земљи ште.
Тако да ми данас већ има мо
стран це који су купо ви ном
наших фир ми поста ли вла -
сни ци око 18.000 хек та ра
нашег земљи шта. И уме сто да

се сада нешто ура ди у инте ре -
су дома ћих пољо при вред них
про из во ђа ча, ова Вла да ће да
буде још либе рал ни ја и да оза -
ко ни про да ју земље стран ци ма
– додао је Илић.

У Срп ском покре ту „Две ри”
сма тра ју и да није тач но да
сада шња Вла да мора да
пошту је Спо ра зум о ста би ли -
за ци ји и при дру жи ва њу, који
су 2008. пот пи са ле демо кра те.

– Због чега, као Мађа ри,
устав ним аманд ма ном не забра -
ни мо про да ју земље стран  ци -
ма? Нада мо се да ће народ
напо кон про зре ти расип нич -
ку еко ном ску поли ти ку сада -
шње вла сти, који ће све живо
рас про да ти како би се додво -
ри ли чинов ни ци ма из Бри се -
ла и тако оста ли на вла сти
још коју годи ну – пору чио је
Илић. 
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Павлов: „Одлу ка 
ће бити доне та, 
али тра жи ће мо 
про лон ги ра ње рока”

Јел кић: „Град није
добио упут ство како
да вишак иска же”

Опо зи ци о не ДС и
ДЈБ: Води ти рачу на 
о при мар ној 
делат но сти

Вла да Репу бли ке Срби је усво -
ји ла је Одлу ку о мак си мал ном
бро ју запо сле них на нео д ре ђе -
но вре ме у систе му држав них
орга на, систе му јав них слу -
жби, систе му Ауто ном не
Покра ји не Вој во ди не и систе -
му локал не само у пра ве за
2017. годи ну. Над ле жни из
Мини стар ства држав не упра ве
саоп шти ли су да ова одлу ка
пред ви ђа и реор га ни за ци ју у
про све ти, одно сно смањењe
бро ја запо сле них у том сек то -
ру, док је у здрав ству и Поре -
ској упра ви пред ви ђе но пове -

де Срби је. Про блем видим у
томе што се још не зна како
иска за ти вишак рад ни ка, не
рачу на ју ћи оне који су се
добро вољ но при ја ви ли за
одла зак из пред у зе ћа – рекао
је Јел кић, и додао да ће син ди -
кат пом но пра ти ти деша ва ња
у вези с тим.

Шта кажу опо зи ци о ни 
одбор ни ци?
Уко ли ко над ле жни Пан че ву не
одо бре про лон ги ра ње рока за
реша ва ње пита ња вишка 240
запо сле них, на сед ни ци Скуп -
шти не гра да која тре ба да буде
одр жа на до 22. авгу ста одбор -
ни ци тре ба да се изја сне о овој
одлу ци. Пита ли смо одбор ни -
ке Демо крат ске стран ке и
„Доста је било” како ће гла са -
ти, одно сно које би по њима
било реше ње овог про бле ма.

Одбор ник Демо крат ске стран -
ке Зоран Јова но вић под се тио је
да јав на пред у зе ћа мора ју бити
сер вис гра ђа на и да то, на првом
месту, зна чи да извр ши лач ка
рад на места мора ју бити сачу ва -
на. Без њих јав ни сек тор не може
да врши сво ју основ ну функ ци ју
– да слу жи гра ђа ни ма.

– Реал ни вишак запо сле них
посто ји на руко во де ћим пози -
ци ја ма у чита вом јав ном сек -

то ру, па тако и на нивоу гра да.
Дирек то ри ма у раду пома жу
разни савет ни ци, помоћ ни ци,
заме ни ци, дирек то ри сек то ра
са сви том мно го број них руко -
во ди ла ца и тако све до обич -
них људи – струч ног осо бља и
физич ких рад ни ка који су
жила куца ви ца јав них пред у -
зе ћа и локал них само у пра ва
без чијих услу га гра ђа ни не
могу – навео је Јова но вић, и
додао да је про блем и у томе
да ти мена џе ри има ју ујед но и
посеб не кое фи ци јен те и тако
знат но пове ћа ва ју укуп ну бру -
то масу сред ста ва која се
издва ја за зара де, па је и сама
раци о на ли за ци ја обе сми шље -
на јер не дово ди до сма ње ња
пара у укуп ној маси, како би се
при ка за ле уште де ММФ-у.

Јова но вић, који је за вре ме
вла да ви не демо кра та у више
сази ва био већ ник заду жен за
финан си је, иста као је да би иде -
ал но било и да се зах те ви ММФ-
а испо шту ју, а исто вре ме но и да
постиг не мо мак си мал ну ефи ка -
сност уз опти мал не жртве.

– Под се ћам да до 2012.
годи не, до када је Демо крат ска
стран ка води ла град, про блем
вишка запо сле них није посто -
јао и да је наш град био један

од мало број них који није имао
вишак, већ мањак запо сле них
– казао је Јова но вић.

Одбор ник „Доста је било”
Нико ла Ћебић рекао је да је
раци о на ли за ци ја у јав ном сек -
то ру сва ка ко потреб на и да је
подр жа ва, као и да се о томе
већ неко вре ме гово ри. Реше ње
би, сма тра ју у ДЈБ, било јасно
дефи ни са ње кри те ри ју ма при
одре ђи ва њу вишка запо сле них.

– За раци о на ли за ци ју се зна
већ неко вре ме и сма тра мо да је
лоше што се сва ко пита ње
реша ва у послед њем момен ту, а
често се и роко ви про би ја ју.
Реше ње про бле ма је у дефи ни -
са њу нове систе ма ти за ци је рад -
них места у окви ру град ских
пред у зе ћа и у пот пу но дефи ни -
са ним кри те ри ју ми ма како ће
се бира ти људи који ће бити
про гла ша ва ни за тех но ло шки
вишак. Нове систе ма ти за ци је
тре ба да буду уре ђе не тако да се
води рачу на о при мар ној делат -
но сти пред у зе ћа, а не о инте ре -
си ма поје ди на ца или гру па
људи. Надам се да ће овај посту -
пак раци о на ли за ци је бити
спро ве ден тран спа рент но и у
инте ре су гра да, а не у инте ре су
вла да ју ће стран ке – рекао је
Ћебић.

Прет ход на Одлу ка о мак си -
мал ном бро ју запо сле них у јав -
ном сек то ру доне та је у децем -
бру 2015. годи не, а Пан че во
тада није има ло вишак запо -
сле них јер су рад ни ци РТВ
Пан че ва, пред при ва ти за ци ју,
напу сти ли пред у зе ће као тех -
но ло шки вишак. У одно су на
2015, када је број запо сле них
на нео д ре ђе но вре ме у јав ним
слу жба ма био огра ни чен на
462.674 запо сле них, за ову
годи ну је тај број мањи за
11.241 и изно си 451.433. До
кра ја ове годи не на лока лу је
пред ви ђе но укуп но сма ње ње
бро ја запо сле них од 2.500.

Ина че, Срби ја је јед на од
зема ља с нај ма ње запо сле них
у јав ној упра ви у Евро пи, уко -
ли ко је посма тра мо кроз број
запо сле них у јав ној упра ви у
одно су на 100 ста нов ни ка. На
кра ју, да под се ти мо да би циљ
реор га ни за ци је тре ба ло да
буде успо ста вља ње систе ма
ускла ђе ног с потре ба ма гра ђа -
на и при вре де – од услу га на
шал те ри ма, пре ко зна ња које
се пре но си у шко ла ма, здрав -
стве не и соци јал не зашти те,
па све до бржег и поу зда ни јег
пра во су ђа. 

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

Срби мора ју да се оку пе око наше сада две држа ве и да
поста не мо јед но у наци о нал ном сми слу, оку пље ни и
мере ни искљу чи во по томе шта дамо као допри нос овим
држа ва ма – Репу бли ци Срп ској и Срби ји... Ако јед на
Немач ка није могла пре тр пе ти подво је ност и посто ја ње
две држа ве јед ног наро да, онда је сигур но то знак и за
Србе да у овом веку могу да раде на наци о нал ном про јек -
ту ује ди ње ња, који је оправ дан, логи чан и поли тич ки фер. 

(Пред сед ник Репу бли ке Срп ске Мило рад Додик,
„Срна”, 5. август)

* * *
Врло често се наша тра ди ци ја у кули нар ству и исхра ни
жели све сти на неко ли ко јед но став них јела. Ово див но
пастир ско јело осво ји ће трпе зе целе Евро пе у будућ но сти. 

(Дирек тор кан це ла ри је за КиМ Мар ко Ђурић, 
након што је оби шао еки пе које се так ми че 

у спре ма њу бел му жа, „Тан југ”, 5. август) 

* * *
Ни у ком слу ча ју није била интен ци ја нано ше ње ште те
сусед ним земља ма. Жао ми је ако се то испо ли ти зи ра ло,
то дефи ни тив но тако није тре ба ло бити. По мени, не
посто је раз ло зи за про тив ме ре које је уве ла Срби ја, али
добро, оче ку јем да ћемо сести с мини стри ма из сусед них
зема ља кроз неде љу или две и да ћемо виде ти тач но у чему
је про блем. До сада смо доби ли само при го вор Срби је и
виде ће мо шта се може напра ви ти по том пита њу. 

(Хрват ски мини стар пољо при вре де 
Томи слав Толу шић, „Дaнас”, 6. август)

* * *
САД су одба ци ле било какав поку шај упо тре бе силе и
прет ње у реги о ну и шире. Запад ни Бал кан има пра во
само стал но да одлу чу је о сво јој будућ но сти. 

(Пот пред сед ник САД-а Мајк Пенс, „Бета”, 7. август)

* * *
Моја прет ход ни ца (Ана Брна бић) је отпо че ла сасвим
јасну и систе ма тич ну актив ност у ажу ри ра њу једин стве -
ног бирач ког спи ска. За вре ме мог мини стро ва ња све ће
бити дове де но до пер фек ци је. 

(Мини стар држа ве упра ве и локал не само у пра ве 
Бран ко Ружић, „Вечер ње ново сти”, 7. август) 

Ма, шта ми ре че!

ПОКРЕТ „ДВЕ РИ”

Про тив про да је земље стран ци ма

– Спро ве де на је анке та међу
запо сле ни ма о добро вољ ном
одла ску из пред у зе ћа и резул -
та ти су нам сти гли про шле
неде ље. Реч је о доста мањем
бро ју људи од тра же них 240. У
наред ном пери о ду пред став -
ни ци Град ске упра ве и извр -
шних орга на гра да раз го ва ра -
ће са свим руко во ди о ци ма и
дати пред лог сма ње ња до
потреб ног бро ја. Тач ни пода -
ци биће гото ви до прве наред -
не сед ни це Скуп шти не гра да,
која и тре ба да се одр жи до тог
закон ског рока – 22. авгу ста.
Поку ша ће мо да од над ле жног
мини стар ства доби је мо додат -
ни рок јер реа ли за ци ја тога
под ра зу ме ва и нове систе ма -
ти за ци је – изја вио је Павлов.

Непо зна то како иска за ти
вишак
Жељ ко Јел кић, пред сед ник
Град ског одбо ра Син ди ка та
кому нал них делат но сти Пан -
че ва, казао је за наш лист да се
ово сма ње ње иска за ног вишка
запо сле них не одно си само на
јав но-кому нал на пред у зе ћа
већ на цео јав ни сек тор који
укљу чу је и уста но ве кул ту ре,
соци јал не зашти те и дру го.

– Град није добио упут ство
како да реши овај зах тев Вла -

ћа ње бро ја запо сле них од
више хиља да.

„За сва ку једи ни цу локал не
само у пра ве Зако ном о начи ну
одре ђи ва ња мак си мал ног бро -
ја запо сле них у јав ном сек то -
ру, дефи ни сан је опти ма лан
број запо сле них – на осно ву
интер ног међу соб ног упо ре ђи -
ва ња једи ни ца локал не само у -
пра ве по осно ву повр ши не,
бро ја насе ља, бро ја ста нов ни -
ка, бро ја тури ста и бро ја јези -
ка у упо тре би”, наво ди се у
саоп ште њу над ле жног мини -
стар ства.

Када је реч о Пан че ву,
поме ну та ана ли за пока за ла je
да у цело куп ном јав ном сек то -
ру има 240 запо сле них више, а
локал ној само у пра ви дат je
рок до 22. авгу ста да реши овај
про блем, одно сно да посту пи
по Одлу ци Вла де Срби је.

Ово је потвр дио и гра до на -
чел ник Пан че ва Саша Павлов.
Он је рекао да је тач но да Град
има оба ве зу да до 22. авгу ста
број запо сле них у јав ном сек то -
ру сма њи за 240, али и да ће
затра жи ти про ду же ње тог рока.
Павлов не кри је да је оче ки вао
да ће се за добро вољ ни одла зак
при ја ви ти више запо сле них.

КАКО РЕШИ ТИ ВИШАК ЗАПО СЛЕ НИХ?

У ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ ЈАВ НОМ СЕК ТО РУ 240 ПРЕ КО БРОЈ НИХ

ПО 22.600 ЗА ЗАПО СЛЕ НЕ У ЈКП-ОВИ МА

До кра ја годи не сви запо сле ни у пан че вач ким јав ним и јав -

но-кому нал ним пред у зе ћи ма доби ће по 22.600 дина ра.

Доде лу ове јед но крат не помо ћи пред ви ђа Изме на Репу блич -

ког колек тив ног уго во ра за јав но-кому нал ни сек тор, која је

оства ре на након пре го во ра син ди ка ла ца и вла сти пре три

месе ца, рекао је Жељ ко Јел кић, пред сед ник Град ског одбо -

ра Син ди ка та кому нал них делат но сти Пан че ва.

– Ово је први пут да ће запо сле ни у ЈКП-ови ма доби ти

јед но крат ну помоћ јер послед ње три годи не није било пове -

ћа ња зара да. Помоћ ће пред у зе ћа испла ћи ва ти из основ -

них при хо да, а рок је крај годи не. Мно ги гра до ви, попут

Бео гра да, Кра ље ва, Кра гу јев ца, новац су већ испла ти ли.

Град ска јав на пред у зе ћа тре ба прво да изме не годи шње

про гра ме посло ва ња, то је, на при мер, учи ни ло „Гре ја ње” и

то на кра ју тре ба одбор ни ци да при хва те. Ми смо ове неде -

ље упу ти ли зах тев гра до на чел ни ку да убр за про це ду ру –

изја вио је Јел кић.

У јав но-кому нал ним пред у зе ћи ма у Пан че ву има око

1.600 запо сле них, што зна чи да ће из каса пред у зе ћа и Гра -

да бити одво је но 36,1 мили он дина ра! 

М. Илић



Град Пан че во рас пи сао је про шле
неде ље три јав не набав ке за изво ђе ње
радо ва у пан че вач ким сели ма. Реч је
о настав ку радо ва на изград њи кана -
ли за ци о не мре же у Јабу ци, Омо љи ци
и Ива но ву. 

За ода бир изво ђа ча радо ва у Омо -
љи ци и Ива но ву јав ни позив за под -
но ше ње пону да упу ћен је 1. авгу ста.
Када је реч о пла ни ра ним радо ви ма
на изград њи фекал не кана ли за ци о не
мре же у том јужном селу, у пози ву,
који се нала зи на сај ту Гра да, детаљ -
но су наве де ни усло ви, али и шта се
тра жи од буду ћег изво ђа ча, тако да
су подроб но опи са ни пла ни ра ни
земља ни, тесар ски, бетон ски, мон -
тер ски и дру ги радо ви. 

Наста вак изград ње кана ли за ци о не
мре же пла ни ран је у делу Ули це
Арсе ни ја Чар но је ви ћа, а изво ђач ће
бити ода бран на осно ву кри те ри ју ма
за пону ђе ну цену али и начин пла ћа -

ња и изво ђе ња радо ва. Рок за под но -
ше ње пону да за радо ве у Омо љи ци
исти че 4. сеп тем бра.

Када је реч о настав ку посла у
Јабу ци, радо ви ће бити у ули ца ма:
Иве Лоле Риба ра, Хри сти ја на Хар по -
ша и Мар ша ла Тита, а рок за под но -
ше ње кон курс не доку мен та ци је
исти че 1. сеп тем бра. 

За изград њу кана ли за ци о не мре же
у Ива но ву јав на набав ка је рас пи са на
3. авгу ста, а ода бра ни изво ђач би
наста вак изград ње кана ли за ци о не
мре же радио у ули ца ма: 29. новем -
бра, Рибар ској и Про ле тер ској. Рок
за под но ше ње пону да за радо ве у
Ива но ву је 6. сеп тем бар.

И за посао у Ива но ву и Јабу ци, у
јав ном пози ву за доста вља ње пону да
фир ми, детаљ но је опи са на нео п ход -
на кон курс на доку мен та ци ја, као и
тех нич ка спе ци фи ка ци ја. 

М. Д. 

Петак, 11. август 2017.
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5

Про шле годи не наја вље но je да би у
2017. годи ни Панчевo могло да
доби је чак три јав на тоа ле та. Један је
добро познат нашим сугра ђа ни ма и
нала зи се на Тргу Зора на Ђин ђи ћа,
или ти код „Белих медве да”, а дру ги
је тре ба ло да буде поста вљен у Град -
ском пар ку. Тако ђе је посто јао пред -
лог да се неки од град ских лока ла
који се тешко изда ју рекон стру и шу
за те наме не. Нажа лост, и даље у
Пан че ву не посто ји није дан јав ни
тоа лет, осим оног у Народ ној башти.

С обзи ром на то да је лето и да
људи доста вре ме на про во де у шет -
њи, да ста ри ји тра же спас у хла ду
Град ског пар ка, а деца се игра ју на
игра ли шту, пита ли смо наше сугра -
ђа не да ли су, по њихо вом мишље њу,
Пан че ву нео п ход ни јав ни тоа ле ти.

ДАНИ ЈЕ ЛА ИЛИЋ, неза по сле на:
– Јав ни тоа ле ти су ствар но нео п -

ход ни. Људи буквал но мора ју да оду
до неког кафи ћа, јер нема ју дру гу
опци ју. Заиста је пре ко потреб но
ура ди ти нешто по том пита њу.
Сигур но у цен тру гра да тре ба један,

али могло би да их буде на седам-
-осам лока ци ја. 

ЂУРАЂ КНЕ ЖЕ ВИЋ, пен зи о нер: 
– Тре ба ло би уре ди ти онај ста ри јав -

ни тоа лет који је посто јао у цен тру
гра да. Био је на добром месту. Људи
не могу да због тога одла зе у кафа не.
Про ла зни ци ма је ствар но нео п хо дан.

СНЕ ЖА НА ВОЈ КА, пен зи о нер ка: 
– Рани је је посто јао јав ни тоа лет

испред Роб не куће. Сада посто ји
само у Народ ној башти. Данас људи
мора ју да пита ју у неком кафи ћу да
оду у тоа лет када им је нео п ход но
или мора ју да се вра те кући. Нео п хо -
дан је у цен тру гра да и на кеју. Тре -
ба ло би да Град ствар но пора ди на
томе, али да се онда и одр жа ва. Тоа -
лет који је посто јао био је добро одр -
жа ван. Веома је непри јат но ући у
кафић само да би питао да ли можеш
да упо тре биш тоа лет.

НИКО ЛА ТИО ДО РО ВИЋ, трго вац: 
– Недо ста ју јав ни тоа ле ти у Пан че -

ву. Тре ба ло би да их буде на више

лока ци ја. Знам да их у вели ким свет -
ским гра до ви ма има, посеб но у
самом цен тру гра да.

КАРО ЛИ НА СРБУ ЈАН КОВ, мај ка:
– Вео ма је незгод но што нема јав них

тоа ле та. С децом се нека ко сна ла зим,
али за одра сле је то прави про блем.
Добро би било да про ра ди јав ни тоа лет
који је посто јао код „Белих медве да”.
Тако ђе, недо ста је јав ни тоа лет на кеју.
Има про сто ра где би могли бити, само
да се на томе пора ди. 

АЛЕК САН ДАР НИКО ЛИЋ, 
пред у зет ник: 

– Мислим да је без везе да на толи -
ком кеју не посто ји није дан јав ни тоа -
лет, а пра ве се неке згра де које тамо
не би тре ба ло да се нала зе. У Пан че ву
посто ји буквал но један јав ни тоа лет и
он се нала зи у Народ ној башти. Када
вам неко дође са стра не, једи но што
може те јесте да га вра ти те кући или
да оде те у неки кафић и замо ли те их
да упо тре би те тоа лет. 

Анке ти ра ла 
Мир ја на Марић Велич ко вић

Н. ТИОДОРОВИЋС. ВОЈКА К. СРБУ ЈАНКОВ А. НИКОЛИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СУ ПАН ЧЕ ВУ НЕО П ХОД НИ ЈАВ НИ ТОА ЛЕ ТИ?

Цен тар гра да савр ше на лока ци ја

Ђ. КНЕЖЕВИЋД. ИЛИЋ

ХРОНИКА

хо да је било у изно су од 16,3 мили о -
на дина ра, па је доби так 478.000
дина ра. Поло ви на ове суме биће
тако ђе упла ће на у пан че вач ку касу, а
пре о ста лих 50 одсто Омољ ча ни ће
иско ри сти ти за покри ће губит ка од
рани јих годи на, који изно си укуп но
2,5 мили о на дина ра.

Кому нал ци у Гло го њу оства ри ли су
у 2016. годи ни добит у виси ни од
162.000 дина ра, па ће у град ски буџет
упла ти ти 81.000 дина ра, а исто толи ко
ће оста ти ЈКП-у као нерас по ре ђе но.
То јав но пред у зе ће под не ло је Град -
ском већу на усва ја ње и прву изме ну
про гра ма посло ва ња за ову годи ну,
након што су из буџе та гра да доби ли
120.000 дина ра на име суб вен ци ја, за
радо ве на елек трич ном при кључ ку у
капе ли на гро бљу у Гло го њу. 

Још јед ну изме ну финан сиј ског
пла на подр жа ли су већ ни ци, а реч је
о пла ну Месне зајед ни це Доло во.
Након што је на послед њој сед ни ци
Скуп шти не гра да усво јен реба ланс
буџе та, овај доку мент мора да се
ускла ди, а то зна чи да има ју уве ћа ње
при хо да од 350.000 дина ра, као и
дода та сред ства из рас по де ле сал да

од про шле годи не у изно су од 13.770
дина ра.

Градско веће је усво ји ло и Пред лог
пра вил ни ка о про гра му и начи ну
пола га ња испи та за оба вља ње так си
пре во за, који је ускла ђен с новом
одлу ком. Он доно си мини мал не изме -
не које се одно се на чиње ни цу да је
Аген ци ја за сао бра ћај Пан че ва пре ста -
ла да посто ји и да су посло ви из њене
над ле жно сти пре ба че ни Секре та ри ја -
ту за урба ни зам, гра ђе вин ске и стам -
бе но-кому нал не посло ве и сао бра ћај. 

* * *
На кра ју зва нич ног дела сед ни це,
одго ва ра ју ћи на пита ња нови на ра о
томе да ли има заин те ре со ва них
инве сти то ра за север ну инду стриј ску
зону, гра до на чел ник Саша Павлов
рекао је да заин те ре со ва них има, али
и да још ништа није кон кре ти зо ва но.

– Заин те ре со ва ност посто ји, чак
кон крет на, али због пре го во ра и дру -
гих дета ља још не могу ништа да
гово рим. Одно сно дале ко је од неког
кон крет ног дого во ра с којим бисмо
могли да иза ђе мо у јав ност – изја вио
је гра до на чел ник.

Север на инду стриј ска зона, у бли зи ни
„Утва ави о на”, на путу ка Јабу ци, обу -
хва та 75 хек та ра земљи шта с при ступ -
ним путем и елек трич ном енер ги јом. 

М. Дими трић

У пан че вач ки буџет ЈКП
ће упла ти ти 49 мили о на
дина ра

Без озбиљ них купа ца за
север ну инду стриј ску зону

На јуби лар ној, сто тој сед ни ци акту -
ел ног сази ва Град ског већа, која је
одр жа на 3. авгу ста, усво је но је више
финан сиј ских пла но ва и одлу ка о
рас по де ли доби ти по завр шном рачу -
ну из 2016. годи не јав но-кому нал них
пред у зе ћа. Нај ви ше нов ца на свом
рачу ну, на кра ју про шле годи не, има -
ло је ЈКП „Гре ја ње”.

У скла ду са Зако ном о јав ним
пред у зе ћи ма, пре ци зи ра но је да су
она у оба ве зи оба ве екс тер ну реви зи -
ју завр шног рачу на, а Одлу ком о
буџе ту Гра да за 2017. про пи са но је
да су јав на пред у зе ћа дужна и да нај -
ма ње 50 одсто доби ти по том завр -
шном рачу ну упла те у град ску касу,
осим у слу ча је ви ма када морају да
покри ју сво је пре не се не губит ке из
рани јих годи на или ако се одлу че да
новац инве сти рају. 

ЈКП „Гре ја ње” је у 2016. годи ни, на
осно ву финан сиј ског изве шта ја, оства -
ри ло добит од чак 98 мили о на дина ра.
То зна чи да ће у буџет гра да упла ти ти
49 мили о на дина ра, одно сно 50 одсто
доби ти. Како се на сед ни ци Већа чуло,
зајед но с нерас по ре ђе ним доби ти ма
из рани јих годи на које изно се 11
мили о на дина ра, „Гре ја ње” ће у овој
годи ни рас по ла га ти с резер вом од 60,3
мили о на дина ра, када у буџет буде
вра ти ло бли зу 50 мили о на дина ра.
Обја шње но је да ће то јав но пред у зе ће,
како не би била угро же на њего ва
ликвид ност, у град ску касу овај новац
упла ти ти пре ма дина ми ци која ће
накнад но бити одре ђе на.

Финан сиј ски изве штај ЈКП-а
„Омо љи ца” пока зу је да је то сео ско
пред у зе ће има ло про шле годи не
при ход од 17 мили о на дина ра, рас -

ЈАВ НЕ НАБАВ КЕ ЗА НАСТА ВАК РАДО ВА

Изград ња кана ли за ци је 
у три села

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕЋА

ДОБИТ „ГРЕ ЈА ЊА” 
ЧАК 98 МИЛИ О НА ДИНА РА

Министри унутрашњих послова и
државне управе и локалне самоу-
праве потписали су 7. августа у Бео-
граду Споразум о пословно-технич-
кој сарадњи између два министар-
ства, чији је циљ успостављање
електронске евиденције о државља-
нима Србије, па је ове недеље почео
упис података из књиге држављана
у централни регистар.

То значи да грађани више неће
морати да чекају на шалтерима за
уверење о држављанству. Споразу-
мом се стварају услови да јавна
управа обједини основне податке
грађана у електронском облику на
једном месту како би убрзала реша-
вање њихових захтева, имајући у
виду да више не морају да приба-
вљају документа, попут извода из
матичне књиге рођених и уверења о
држављанству, већ то раде службе-
ници по службеној дужности.

У претходном периоду Мини-
старство државне управе и локалне
самоуправе покренуло је и препис у
електронски облик свих матичних

књига које воде јединице локалних
самоуправа, и ти подаци ће до кра-
ја ове године бити у централном
регистру матичних књига, који је у
надлежности тог министарства,
што је у Панчеву већ обављено. 

Председница Владе Србије Ана
Брнабић рекла је да држава конач-
но постаје сервис грађана и да они
више неће бити курири који трче од
шалтера до шалтера са гомилом
папира у рукама. Додала је и да не
може да се размишља о побољшању
услова пословања и увођењу више
електронских сервиса за привреду и
грађане уколико матичне књиге
нису у електронском облику.

Грађани тако неће више бити у
обавези да доносе изводе, уверења и
друге документе јер ће се они већ
налазити у бази централног реги-
стра, а с друге стране, ово ће помо-
ћи и запосленима у услужним цен-
трима јер неће морати да чекају
документа или податке од других
институција.

М. Д. 

СПОРАЗУМ МИНИСТАРСТВА 

ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МУП-а

Електронска евиденција
о држављанима Србије



Мал чи ра ње пред ста вља
посту пак који се спро во ди у
еко ло шким систе ми ма биљ -
не про из вод ње ради пре кри -
ва ња (насти ра ња, засти ра -
ња) повр ши не земљи шта,
које тре ба да симу ли ра шум -
ску сте љу. За ту свр ху кори -
сте се: сла ма, откос тра ве,
кора чети на ра и неких
лишћа ра, игли це чети на ра,
тре сет, ком пост, пиље ви на,
син те тич ка фоли ја, папир,
фибер глас и дру ги.

У биљ ној про из вод њи
мал чи ра ње се одви ја у окви -
ру кон зер ва циј ских систе ма
обра де земљи шта. Нај че шће
се бази ра на упра вља њу биљ -
ним оста ци ма, који могу да
буду поре клом од глав ног
усе ва после бер бе или уни -
шта ва њем покров ног усе ва
када се фор ми ра суви малч.
У нови је вре ме при ме ном
тех но ло ги је више го ди шњих
покров них усе ва и њихо вим
здру жи ва њем све више се у
про из вод њи кори сти и живи
малч.

Уло га поме ну тог мате ри -
ја ла у ратар ској про из вод њи
гото во увек је више стру ка, па
тако суви малч допри но си
кон тро ли еро зи је земљи шта,
зашти ти ква ли те та воде,
повећању садр жа ја орган ске
мате ри је у земљи шту, упра -
вља њу земљи шном вла гом и
кон тро ли коро ва. Изу зев
повољ них ефе ка та које испо -
ља ва засни ва ње сувог мал ча,
засни ва ње живог мал ча
може да укљу чу је и фик са -

ци ју атмос фер ског азо та,
про це се фито ре ме ди ја ци је
земљи шта, као и био кон тро -
лу штет них инсе ка та и пато -
ге них микрoорганизама.

Пре ма начи ну успо ста -
вља ња, малч може бити
засно ван рас по ла га њем
биљ ним оста ци ма глав ног
или покров ног усе ва као
суви малч или спро во ђе њем
тех но ло ги је више го ди шњих
покров них усе ва или здру -
же них усе ва, када може
бити фор ми ран као живи
малч. Када су у пита њу глав -
ни усе ви у кон вен ци о нал ној
обра ди земљи шта, малч се
може успо ста ви ти рас по ре -
ђи ва њем биљ них оста та ка
по повр ши ни земљи шта,
сеч ком, током ком бај ни ра -
ња или сит ни ли цом биљ них
оста та ка, када ути че на
спре ча ва ње еро зи је и бољу
инфил тра ци ју воде у земљи -
ште од пада ви на. Тако
засно ван суви малч касни је
се зао ра ва при ли ком врше -

ња основ не обра де, чиме се
ути че на пове ћа ње садр жа ја
орган ске мате ри је у земљи -
шту. Кон зер ва циј ском обра -
дом биљ ни оста ци и након
сетве покри ва ће повр ши ну
и то у про цен ту од нај ма ње
30 одсто, што је довољ но да
земљу ефи ка сно зашти ти од
еро зи је, за сва ку врсту биљ -
них оста та ка.

Тех но ло ги ја покров них
усе ва се у вели кој мери осла -
ња на пози тив не ефек те
успо ста вља ња мал ча. Тако
се при ли ком уни шта ва ња
покров них усе ва фор ми ра
слој биљ них оста та ка на
повр ши ни земљи шта – суви
малч, који чува земљи шну
вла гу и пове ћа ва инфил тра -
ци ју воде од пада ви на. Тиме
се ства ра ју повољ ни усло ви
за засни ва ње глав ног усе ва,
које се може оба ви ти
директ ном сетвом или дели -
мич ном обра дом „у тра ке” и
сетвом. Тако фор ми ра ни
суви малч, касни је изме ђу
редо ва у глав ном усе ву,
спре ча ва поја ву коро ва и
чува земљи шну вла гу.

При ли ком здру жи ва ња
усе ва или засни ва њем
више го ди шњих покров них
усе ва, од над зем не био ма се
може бити фор ми ран живи
малч. Њего во засни ва ње
може се изве сти накнад ним
усе ја ва њем у глав ни усев
(бела дете ли на у ози му пше -
ни цу), директ ном сетвом
или дели мич ном обра дом
„у тра ке” и сетвом глав ног

усе ва у већ посто је ћи живи
малч. Пожељ не осо би не усе -
ва за фор ми ра ње таквог
мате ри ја ла су да ефи ка сно
кори сте воду, да има ју убр -
зан почет ни пораст и вели ку
покров ност. У већини слу -
ча је ва за ту свр ху кори сте се
бела дете ли на (trifolium
repens L), црве на дете ли на
(trifolium pratence L), маља -
ва гра хо ри ца (vicia villosa
Roth), енгле ски љуљ (lolium
perenne L) и жита, наро чи то
раж (secale cereale L).

Од рани је су позна те
могућ но сти гаје ња здру же -
них или постр них усе ва,
ради пости за ња раз ли чи тих
пози тив них ефек та у пло -
до ре ду. Mеђутим, уво ђе ње
тех но ло ги је мал ча, наро чи -
то живог, зах те ва покре та -
ње обим них истра жи ва ња
за изна ла же ње опти мал них
тех но ло шких моде ла за
више стру ке наме не и раз -
ли чи те агро е ко ло шке усло -
ве у Репу бли ци Срби ји.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 11. август 2017.
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Малч у биљ ној 
про из вод њи

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА СВЕТ СКА НЕДЕ ЉА ДОЈЕ ЊА

МАЈ ЧИ НО МЛЕ КО – ЕЛИК СИР ЗДРА ВЉА

савр ше но јер садр жи све оно
што је беби потреб но за здрав
раз вој. Науч но је дока за но да
бебе које се хра не искљу чи во
мај чи ним мле ком има ју бољи
вид, рет ко доби ја ју алер ги је и
екце ме, ређе пате од срча них
обо ље ња и два пута ређе обо -
ле ва ју од срча них боле сти.

С дру ге стра не, жене које
доје има ју бољу мине ра ли за ци -
ју кости ју и ско ро дво стру ко
мањи ризик од пре ло ма кука.
Посеб но је важан пода так да
само три месе ца доје ња дво -
стру ко сма њу је ризик од поја ве
кар ци но ма дој ке пре мено па у -
зе. Ово су само неке од број них
бла го де ти које доје ње доно си и
мај ци и беби, а поред тога што
је здра ви је и прак тич ни је, доје -
ње је и нај јед но став ни ји, нај бе -
збед ни ји и нај и спла ти ви ји
начин исхра не у првим месе -
ци ма живо та дете та.

Беба би тре ба ло да сиса нај -
ма ње шест месе ци, а након
тога се посте пе но може уво ди -
ти и дру га хра на.

Д. Кожан

ја вљи ва ња, могу потра жи ти на
сај ту Дома здра вља.

Кре и рај те постер
Завод за јав но здра вље Пан че -
во и ове годи не подр жа ва
актив но сти Инсти ту та за јав но
здра вље Срби је „Др Милан
Јова но вић Батут”, те пово дом
Свет ске неде ље доје ња орга -
ни зу је ликов ни и лите рар ни
кон курс под нази вом „Подр -
жи мо доје ње” наме њен пред -
школ ској и школ ској деци.

Сва ки вртић може да иза бе ре
три нај бо ља ликов на рада, а
сва ка основ на шко ла три нај бо -
ља ликов на и три нај бо ља лите -
рар на рада, и то у кате го ри ја ма
од првог до четвр тог и од петог
до осмог раз ре да, и да ода бра не
радо ве доста ви Одсе ку за про -
мо ци ју здра вља и здрав стве но
вас пи та ње Заво да за јав но здра -
вље Пан че во, на адре су Пасте -
ро ва 2, 26000 Пан че во, са
назна ком „За кон курс – Свет ска
неде ља доје ња”, нај ка сни је до
22. сеп тем бра. Важно пра ви ло
одно си се на ликов не радо ве:

тре ба ло би да буду ура ђе ни на
папи ру, у фор ма ту бло ка број 5.

Нај бо љи радо ви на нивоу
окру га биће потом доста вље ни
Инсти ту ту „Батут”. Тамо ће се
бира ти побед нич ки рад, који ће
бити штам пан у виду посте ра и
дистри бу и ран у домо ве здра -
вља током 2018. годи не. Резул -
та ти кон кур са на држав ном
нивоу биће обја вље ни изме ђу 2.
и 9. окто бра, када се обе ле жа ва
Наци о нал на неде ља про мо ци је
доје ња. Ина че, како су напо ме -
ну ли орга ни за то ри, кон курс
није наград ног карак те ра, већ
има за циљ да под стак не здрав -
стве но-вас пит ни рад на тему
подр шке доје њу као нај оп ти -
мал ни јем начи ну исхра не
ново ро ђен ча ди и одој ча ди.

Чароб ни напи так
Лека ри и баби це саве ту ју да је
с доје њем нај бо ље запо че ти
што пре, тако ре ћи још на
поро ђај ном сто лу, јер истра -
жи ва ња потвр ђу ју важност
доје ња од првих сати беби ног
живо та. Мај чи но мле ко је

Кам па њи се 
при кљу чи ле и 
пан че вач ке уста но ве

У току кон курс 
наме њен 
пред школ ци ма 
и основ ци ма

Првa сед ми ца авгу ста је већ
четврт века у 170 зема ља
посве ће на поди за њу све сти о
зна ча ју и пред но сти ма доје ња
и обез бе ђи ва њу подр шке доје -
њу у циљу уна пре ђе ња здра вља
мај ке и дете та. Ову кам па њу
ини ци ра ла је Свет ска али јан са
за подр шку доје њу (World Alli-
ance for Breastfeeding Action –
WABA).

И ове годи не, од 1. до 7.
авгу ста, обе ле жа ва њу Свет ске
неде ље доје ња кроз раз ли чи те
актив но сти при кљу чи ле су се
и пан че вач ке здрав стве не
уста но ве – Дом здра вља,
Општа бол ни ца и Завод за јав -
но здра вље.

Раз ме на иску ста ва
– Подр жа ли смо ову важну
међу на род ну кам па њу ради о -
ни цом при ре ђе ном у Слу жби
поли ва лент не патро на же на
којој су мај ке с беба ма поде -
ли ле сво ја иску ства у вези с
доје њем с труд ни ца ма које ово
иску ство тек оче ку је. Том при -
ли ком су и патро на жне сестре
одр жа ле пре да ва ње на тему
зна ча ја доје ња. Ина че, у Дому
здра вља доје ње се про мо ви ше
365 дана у годи ни, првен стве -
но пре ко Патро на жне слу жбе,
затим пре ко Слу жбе за здрав -
стве ну зашти ту жена и то кроз
рад Саве то ва ли шта за труд ни -
це и Шко ле роди тељ ства, те
пре ко Пред школ ског дис пан -
зе ра – иста кла је Јеле на Куру -
чев Митић, глав на сестра
Дома здра вља.

Она је позва ла све наше
сугра ђан ке које оче ку ју при -
но ву да посе те Шко лу роди -
тељ ства, а више инфор ма ци ја
о актив но сти ма које се тамо
реа ли зу ју, као и о начи ну при -

Беба би тре ба ло да сиса нај ма ње шест месе ци

Дружење 
с вршњацима из
целога света

Учење руског језика
и културе

Захва љу ју ћи НИС-овом про -
гра му „Енер ги ја зна ња”  уче -
ни ци дво је зич них оде ље ња
основ них и сред њих шко ла
(срп ско-руски) из Срби је
бора ви ли су током јула у кам -
пу Међу на род ног деч јег цен -
тра „Артек” на Кри му у окви ру
сусре та мла дих дипло ма та из
42 држа ве. Тема ово го ди шњег
кам па била је „Моја пла не та
Земља”.

Сво је зна ње у разним обла -
сти ма кроз раз ли чи те сек ци је
на заба ван и кре а ти ван начин
уна пре ђи ва ли су 21 уче ник и
два про фе со ра из Срби је.
Њихов бора вак био је упот пу -
њен и разно вр сним изле ти ма
и физич ким актив но сти ма.
Уче сни ци ово го ди шњег дру -
же ња на Кри му иста кли су да
је камп вео ма импре си ван, као
и да је дру же ње с вршња ци ма
из раз ли чи тих кра је ва све та
одлич на при ли ка да се упо зна -
ју нави ке, кул ту ра и исто ри ја
дру гих наро да. Поред деча ка и
девој чи ца из Срби је, на Кри му
су бора ви ла и деца из Фран цу -
ске, Сири је, Руси је и дру гих
зема ља. Пола зни ци су има ли

при ли ку да уче ству ју у ради о -
ни ца ма грн чар ства и рим ског
моза и ка, као и да поха ђа ју
шко лу јаха ња.

Ком па ни ја НИС већ шест
годи на заре дом путем про гра -
ма „Енер ги ја зна ња” афир ми -
ше уче ње руског јези ка у
нашој земљи, кроз орга ни зо ва -
ње олим пи ја да зна ња из
руског јези ка и опре ма ње учи -
о ни ца на факул те ти ма и шко -
ла ма широм Срби је. Тим пово -

дом руко во ди лац про гра ма
„Енер ги ја зна ња” Сне жа на
Лаки ће вић је изја ви ла:

– Про шле годи не у кам пу је
било шесто ро деце, а ове чак
21 уче ник из Срби је. Надам се
да ћемо у наред ним годи на ма
сарад њу с МДЦ-ом „Артек”
про ши ри ти, а можда поди ћи
и на неки виши ниво у дого во -
ру с Мини стар ством про све те
Репу бли ке Срби је. Нарав но,
желим да захва лим Асо ци ја -

ци ји руских дипло ма та, која
је покри ла све тро шко ве тро -
не дељ ног борав ка уче ни ка
наших дво је зич них оде ље ња.

„Артек” је међу на род ни деч -
ји камп сме штен на Црном
мору у гра ду Гур зу фу на полу -
о стр ву Крим, осно ван 1925.
годи не. Еко ло шки камп пру жа
деци могућ ност бли ског кон -
так та с при ро дом у јед ном од
нај леп ших дело ва пла не те.

З. С.

НИС-ов ПРО ГРАМ „ЕНЕР ГИ ЈА ЗНА ЊА”

Ђаци из Срби је у еко-кам пу на Кри му



Ново истра жи ва ње о гло бал -
ном загре ва њу Земље које је
обја вио „Еурак тив” уз подр -
шку лон дон ског „Гар ди ја на”
дало је забри ња ва ју ћу сли ку
међу на род них акци ја за сма -
ње ње опа сних кли мат ских
про ме на – до кра ја овог века
посто ји само пет посто шан -
си да се избег не пове ћа ње
тем пе ра ту ре за два сте пе на
Цел зи ју са. Струч ња ци твр де
да гло бал ни еко ном ски
трен до ви, еми си је и раст
попу ла ци је чине гото во
недо сти жним тај тем пе ра -
тур ни праг одре ђен Пари -

ским кли мат ским спо ра зу -
мом из 2015.

Пари ски спо ра зум, који је
пот пи са ло 195 зема ља, оба -
ве зу је држа ве да про сеч ну
гло бал ну тем пе ра ту ру држе
испод два сте пе на изнад
нивоа пре инду стриј ске
рево лу ци је.

На осно ву Уго во ра о пра ће њу
ква ли те та повр шин ских вода
на под руч ју Гра да Пан че ва
који је Завод за јав но здра вље
Пан че во скло пио с Град ском
упра вом, струч ња ци из Заво да
током лета редов но испи ту ју
ква ли тет воде за купа ње.
Струч ња ци ове здрав стве не
уста но ве, током сезо не купа -
ња, редов но врше микро би о -
ло шку ана ли зу воде с пан че -
вач ких купа ли шта, која обу -
хва та утвр ђи ва ње нивоа

фекал не коли форм не бак те -
ри је, аероб них хете ро тро фа,
као и физич ко-хемиј ску ана -
ли зу (при су ство суспен до ва -
них мате ри ја, нитри та, нитра -
та, хло ри да итд).

Пре ма Уред би о кла си фи -
ка ци ји вода, све воде које не
при па да ју првој, дру гој и
тре ћој кла си могу бити
ризич не по здра вље купа ча.
Секре та ри јат за зашти ту
живот не сре ди не и Завод за
јав но здра вље, након ана ли зе
резул та та дру ге ово го ди шње
кам па ње испи ти ва ња при су -

ства опа сних и зага ђу ју ћих
мате ри ја у води (узор ко ва ње
оба вље но 27. јула), закљу чи -
ли су да Пан чев ци могу да се
купа ју у Тами шу у Пан че ву,
Јабу ци и Гло го њу, као и на
попу лар ном дунав ском купа -
ли шту Бела сте на. Ква ли тет
ових вода је у ран гу тре ће
кла се, оне има ју уме рен еко -
ло шки ста тус и могу се кори -
сти ти за купа ње и рекре а ци -
ју. Исти ста тус има вода у
кача ре вач ком језе ру, тако да

гра ђа ни могу да их сло бод но
кори сте у рекре а тив не свр хе.

Ана ли за узо ра ка с реке
Поња ви це пока зу је да се у
њој нала зи вели ка коли чи на
мате ри ја које могу угро зи ти
здра вље купа ча, тако да
струч ња ци Заво да и Секре та -
ри ја та за зашти ту живот не
сре ди не упо зо ра ва ју гра ђа не
да избе га ва ју купа ли шта у
Ива но ву – лабо ра то риј ским
испи ти ва њи ма утвр ђе но је
да је вода четвр те кла се, тако
да се не пре по ру чу је купа ње
из без бед но сних раз ло га.

У ово го ди шњој сту ди ји Саве -
за за здра вље и при род ну
сре ди ну исти че се да тро -
шко ви здрав ства, због кори -
шће ња фосил ног гори ва,
пре ма шу ју суб вен ци је том
сек то ру и зах те ва се да држа -
ве пре ста ну сa „упум па ва -
њем” нов ца гра ђа на у прља ве
изво ре енер ги је. У овом доку -
мен ту изно си се пода так да
су вла де држа ва „Гру пе 20”
потро ши ле само у јед ној
годи ни 444 мили јар де дола -
ра на суб вен ци о ни са ње наф -
те, гаса и угља. Да под се ти мо,
насто ја ња за декар бо ни за ци -
ју еко но ми ја оба ве за су

држа ва по Пари ском спо ра -
зу му. Про це њу је се да је упо -
тре ба фосил ног гори ва само
у 2014. годи ни за после ди цу
има ла тро шко ве здрав ства од
2,76 били о на дола ра широм
све та због зага ђе ња вазду ха, а
у ЕУ они су 229,5 мили јар ди
дола ра.

Про це њу је се и да саго ре -
ва ње фосил ног гори ва сва ке
годи не кошта живо та 6,5
мили о на људи у земља ма
„Гру пе 20” – нај ра зви је ни јим
земља ма све та. Зага ђе ње је
пове за но с боле сти ма попут
шло га, срча ног уда ра, рака,
као и с плућ ним обо ље њи ма.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 11. август 2017.
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ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПАНЧЕВУ

САРАДЊА УЗ ОБОСТРАНУ КОРИСТ
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА

ВОДЕ ЗА КУПАЊЕ

Избе га вај те Поња ви цу

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЗЕЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

Тро шко ви зага ђе ња

Нема наде

Протекле недеље, у неколико
наврата, грађанима Панчева
поново је муке задавао несно-
сан смрад (на стајњак), који се
данима и ноћима ширио по
готово свим насељима. Ово је
пета година заредом како се
понавља овај еколошки „инци-
дент” током ужaрeних летњих
дана. Надлежни у граду тврде
да извор смрада није на тери-
торији Панчева и да је пре
неколико година утврђено да је
узрок ђубрење њива на пољима
ПКБ-а, а пошто је проблем на
територији Београда, наша
локална самоуправа не може
ништа да предузме.

Већ недељамa грађане Пан-
чева узнемирава и сабласни
наранџасти дим из „Азотаре”.
Према резултатима мерења,
као и изјавама представника
надлежних служби, сва ова
нееколошка дешавања сасвим
су нормална ствар. Људи од
струке истичу да су количине
испуштања опасних материја
из погона „Азотаре” у складу с
пројектованим вредностима и
да азотарци, уколико би желе-
ли да смање ниво испуштања,
морају да ураде реконструк-
цију дела својих погона. Еми-
товање жућкастог дима, у
постојећем систему, сасвим је

нормална ствар и, како кажу
људи од струке, сада је немо-
гуће обезбедити услове које је
прописала Европска унија.
Фабрика је у марту 2014.
године увела Програм мера
прилагођавања рада постоје-
ћег постројења, или активно-
сти прописаним условима, а
према њему, у погону азотне
киселине планирано је да се у
периоду од 2014. до 2015.
године заврше све неопходне
реконструкције којима ће се
емисија азотних оксида све-
сти у границе прописаних

вредности. Изгледа да ревита-
лизација погона киселине од
пре пар година и постављање
специјализованог катализато-
ра из Русије на једној произ-
водној линији, није у потпуно-
сти „опрала” добро знани
жути дим.

С друге стране, панчевачки
мониторинг је прошле недеље
забележио висок ниво одређе-
них опасних материја. На мер-
ном месту Ватрогасни дом, у
јутарњим сатима, забележен је
скок укупних угљоводоника од
279 микрограма по метром куб-

ном, а на мерној станици у Вој-
ловици вредности сумпорних
оксида достигле су 55 микрогра-
ма по метру кубном. Нико од
званичника није дао детаљније
информације о овом наглом
порасту нивоа загађујућих мате-
рија у панчевачком ваздуху.

Све у свему, од тортуре зага-
ђивача грађане су спасли ветар
и киша, по ко зна који пут у
последњих пола века. Наравно,
проблем је то што живот грађа-
на још увек зависи од метеоро-
лошких прилика, а не од при-
мене еколошких закона.

ПОНОВО НЕСНОСАН СМРАД У ГРАДУ

Фарма ПКБ-а главни кривац

Град као посредник
између школа 
и великих компанија

Јасна визија мења
лоше навике

Поводом увођења дуалног
образовања у средње стручне
школе, у понедељак, 7. авгу-
ста, одржан је састанак у Град-
ској управи Панчева, коме су
присуствовали чланица Град-
ског већа задужена за образо-
вање мр Татјана Божић, већ-
ник задужен за рад, запошља-
вање и социјалну политику
Миленко Чучковић, представ-
ници Машинске школе Пан-
чево и компаније НИС – др
Снежана Лакићевић, саветник
директора за сарадњу са уни-
верзитетима, научним и обра-
зовним институцијама и руко-
водилац пројекта „Енергија
знања”, Зоран Николајевић,
руководилац службе електрое-
нергетике, и Александар Фили-
повић, директор центра за
заједничке HR сервисе.

Реч је о иницијалном
састанку, како би се у наред-
ном периоду остварила сарад-
ња између ове панчевачке
стручне школе и нафтног
гиганта. Идеја је да се ускоро
потпише меморандум о сарад-
њи којим треба да буду дефи-
нисани јасни циљеви и прави-
ла који ће ђацима Машинске
школе омогућити да стичу
неопходна знања и вештине
усклађене с потребама НИС-а.

Такође, Нафтна индустрија
Србије спремна је на сарадњу
и с Техничком школом „23.
мај” у Панчеву, тако да се пла-
нира састанак и с представни-
цима ове образовне установе.

Потреба привреде
Према речима градске већнице
мр Татјане Божић, наредни
састанак биће одржан у
Машинској школи и на њему
ће запослени у школи и у НИС-
у конкретно разговарати о
могућностима ове образовне
установе, али и о стварним
потребама руско-српског нафт-
ног гиганта.

– Веома је значајно да су у
компанији НИС озбиљно схва-
тили прелазак нашег образов-

ног система у дуално образо-
вање. Они су анализирали
план и програм Машинске
школе и дали идеје и сугести-
је о томе које су њима области
потребне. Циљ даљег разгово-
ра јесте да се усагласе обра-
зовне потребе и смерови и да
се такав предлог упути за
наредну годину Министарству
на одобрење смерова који ће
бити укључени у дуално обра-
зовање – рекла је мр Татјана
Божић.

Сарадња у најави
С друге стране, др Снежана
Лакићевић, саветник дирек-
тора за сарадњу са универзи-
тетима, научним и образов-
ним институцијама и руково-
дилац пројекта „Енергија зна-
ња”, у изјави за „Панчевац”
истакла је да кроз пројекат
„Енергија знања” НИС већ
пету годину развија успешну
сарадњу са школама и факул-
тетима у интересу обезбеђи-
вања најбољих кадрова за рад
у компанији.

– С Машинском школом
Панчево већ имамо изузетну
сарадњу кроз конкурс „Зајед-
ници заједно”, а сада смо, због
пословних потреба Рафинери-

је, започели разговоре за дели-
мично усаглашавање настав-
них програма с процесима у
самој компанији. Машинска
школа је свакако једна од нај-
бољих школа у Србији, с
одличним наставним кадром
и изузетно опремљена најса-
временијом опремом обезбе-
ђеном од средстава из европ-
ских фондова. То све предста-
вља добар разлог да се кроз
дуално образовање помогне
будућим генерацијама да на
лакши начин обезбеде посао и
искористе своје знање. Већ за
идућу недељу договорени су
састанци стручњака и инжење-
ра како би се приступило кон-
кретној анализи из које ће
произаћи и предлози решења
– навела је др Снежана Лаки-
ћевић.

Некад и сад
Директор Машинске школе мр
Милорад Илић веома је задо-
вољан иницијативом локалне
самоуправе да се у панчевач-
ким школама уведе дуално
образовање, као и тиме што су
већници озбиљно схватили
потребу унапређивања прак-
тичног образовног процеса у
стручним школама.

– НИС сматра да има просто-
ра да се успостави сарадња у
духу дуалног образовања. Моји
сарадници су представили сме-
рове који могу бити интересант-
ни нафтном гиганту, нарочито
мехатронику, и наш концепт
дуалног образовања. Учињени
су први кораци. Очекујем да на
следећем састанку буду конкре-
тизоване неке ствари. Ми као
школа можемо да одговоримо
на потребе НИС-а, наравно уз
измену планова и програма,
набавком специјализованих
учила итд – објаснио је за „Пан-
чевац” мр Милорад Илић.

Јасна визија и јасни циљеви
мењају лоше навике. Некада
су панчевачке стручне школе
биле расадник оспособљене
радничке класе и биле база
привредног развоја нашег гра-
да, а онда се све то урушило.
Сада смо поново на почетку.
Ствари почињу да се граде из
темеља. Да бисмо имали јаку
привреду, потребно нам је
образовано и оспособљено
становништво. У Машинској
школи, НИС-у и локалној
самоуправи то знају, остаје да
се види да ли и у Министар-
ству просвете мисле тако.

Омогућити „машинцима” да стичу неопходна знања усклађена с потребама НИС-а
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8 Пан че вач ки коло рек тал ни хирур зи пока зу ју изра зи ту
моти ви са ност да се уса вр ша ва ју у овој обла сти

проф. др Амџад Парва из, 
специјалиста колоректалне хирургије

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ири та ци је коже наста ју као
после ди ца алер ге на из хра -
не, оде ће, хеми ка ли ја или
вазду ха. Хра на може озбиљ -
но нару ши ти инте гри тет
коже и дове сти до коприв -
ња че и дру гих поре ме ћа ја на
кожи целог тела.

Син те ти ка и вуна могу иза -
зва ти свраб и кон такт ни дер -
ма ти тис. Хеми ка ли је у обли -
ку агре сив них јаких пра шко -
ва за веш, омек ши ва ча, кућнe
хемијe тако ђе не при ја ју
кожи. Исто тако јеф ти на или
агре сив на козме ти ка може
напра ви ти ири та ци је. Суп -
стан це које нај ви ше сме та ју
jeсу кон зер ван си као што је
син те тич ки пара бен, али и
гли кол на, аскор бин ска или
пара-ами но бен зо ид на кисе -
ли на. Ако при ме ти те било
какву ири та ци ју на кожи од
неа де кват них козме тич ких
пре па ра та, одмах пре ки ни те
са упо тре бом и погле дај те
састав.

Узро ци ова квих ири та ци ја
могу бити и хор мон ски
поре ме ћај и поре ме ћај иму -
ни те та. Хро нич ни стрес
углав ном допри но си томе да
кожа поста не дехи дри ра на,
осе тљи ва и скло на црве ни -
лу. На про ме не ста ња нашег
нај ве ћег орга на – коже, сва -
ка ко ути чу и живот ни стил,
алко хол, цига ре те и раз не
риго ро зне дије те.

Сви ови узро ци дово де до
сма ње ња функ ци је зашти те
коже, за коју су заду же ни
епи дерм и рожна ти слој.
Липи ди (масти) у рожна том
сло ју, као и себум, спре ча ва -
ју испа ра ва ње воде и ула зак
бак те ри ја, алер ге на и ири та -

на та. Поре ме ћај заштит не
бари је ре омо гу ћа ва горе на -
ве де ним фак то ри ма да про -
дру у дубље сло је ве коже и
узро ку ју упа лу и ири та ци ју.

Ако осе тљи ва кожа није
пра вил но тре ти ра на и ста ње
се погор ша, то може дове сти
до дале ко озбиљ ни јих кожних
оште ће ња.

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

Ири та ци ја коже

ЗДРАВА ИСХРАНА

Поводом јубиларног стотог
текста у „Панчевцу” и тре-
ћег рођендана блога „Брзо
и лако”, доносимо један
сасвим посебан рецепт
пореклом из Италије.

Иако слатка, добро рас-
хлађена диња и слана, сува
пршута представљају две
потпуне супротности, оне
се слажу као најлепша
песма за непце. Пршута је
захвална за комбиновање с
воћем, па нећете погреши-
ти уколико је спојите са
смоквом, јабуком, кру-
шком или ананасом.

Oвог пута искомбинова-
ли смо пршуту с дињом и
оплеменили је моцарелом
и свежим зачинима. Ова-
ква салата идеално је осве-
жење у врелим летњим
данима. Нама ће сада
послужити као фино послу-
жење за прославу.

Потребно: једна диња, 100
грама пршуте, 300 грама
мини моцарела сира, једна
и по кашика меда, једна
супена кашика сока од
лимуна, 3 супене кашике
маслиновог уља, со, бибер,
свеж босиљак, свежа нана.

Припрема: Направите дресинг тако што ћете помешати мед, лиму-

нов сок и маслиново уље. Дињу очистите од коре и семенки, па је

исеците на коцкице или вадите куглице посебном кашиком. Посоли-

те је и побиберите, па додајте моцарелу и пршуту. Прелијте све то

дресингом и лагано промешајте. Поспите салату сецканим босиљ-

ком и наном. Служите када се добро расхлади..

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Салата од диње и пршуте

Про фе сор др Амџад
Парва из при ка зао 
три опе ра ци је рака
дебе лог цре ва

Један од нај бо љих и нај при -
зна ти јих свет ских спе ци ја ли -
ста коло рек тал не хирур ги је,
проф. др Амџад Пар ва из, са
уни вер зи те та у Пулу (Вели ка
Бри та ни ја), бора вио је у петак
и субо ту, 4. и 5. авгу ста, у пан -
че вач кој Општој бол ни ци као
гост опе ра тор.

Про фе сор Пар ва из је пре
чети ри годи не први пут дошао
у Пан че во, како би с др Мла де -
ном Јани ћем, шефом Одсе ка
коло рек тал не хирур ги је Опште
бол ни це, запо чео про грам обу -
ке коло рек тал них хирур га у
обла сти лапа ро ско пи је. Од
тада дола зи сва ке годи не да би
про ве рио коли ко пан че вач ки
лека ри напре ду ју и како би им,
кроз прак ти чан рад, помо гао у
даљем уса вр ша ва њу.

Обу ка без прем ца
Током дво днев не ради о ни це
затво ре ног типа, којој је при -
су ство ва ло и неко ли ко нај бо -
љих хирур га из дру гих бол ни -
ца у Срби ји, проф. др Амџад
Пар ва из оба вио је три опе ра -
ци је кар ци но ма лока ли зо ва -
ног у раз ли чи тим дело ви ма
дебе лог цре ва.

– Има ли смо шан су да поно -
во види мо оно што нам је про -
фе сор Пар ва из већ мно го пута
до сада пока зао, а то су сит ни
три ко ви и тех нич ки дета љи
који чине добру лапа ро скоп -
ску хирур ги ју. У томе је он
заи ста ненад ма шан. Ова ква
ради о ни ца нам даје могућ ност
да стек не мо нова зна ња кроз
дирек тан кон такт са струч ња -
ком који је пред сед ник Европ -
ске асо ци ја ци је робот ске хи -
рур  ги је и један од воде ћих
инструк то ра лапа ро скоп ске и
робот ске хирур ги је у све ту. О
томе коли ко је зна ње про фе -
со ра Пар ва и за цење но, све до -
чи и чиње ни ца да је он три
неде ље месеч но на путу и ради
у ско ро свим бол ни ца ма на

ЧУВЕ НИ СВЕТ СКИ СТРУЧ ЊАК ПОСЕ ТИО ОПШТУ БОЛ НИ ЦУ

ПАН ЧЕ ВО – ПРЕ СТО НИ ЦА ЛАПА РО СКОП ИЈЕ

моти ви са ност да наста ве да се
уса вр ша ва ју о овој обла сти –
нагла сио је про фе сор Пар ва из.

Бео гра ђа ни уче (к)од нас
Међу истак ну тим дома ћим
хирур зи ма који су про шле
неде ље при су ство ва ли ради о -
ни ци у Пан че ву, био је и др Бла -
го је Ђука но вић, дирек тор Кли -
ни ке за хирур ги ју у Кли нич ко-
бол нич ком цен тру „Бежа ниј ска
коса”. Како је обја снио др Мла -
ден Јанић, Ђука но вић је од
самог почет ка укљу чен у про -
грам еду ка ци је који се у Пан че -
ву спро во ди већ чети ри годи не.

њих неко ли ко годи на се уво ди
и робот ска хирур ги ја, ми у
Срби ји и даље у нај ве ћем про -
цен ту ради мо отво ре не опе ра -
ци је и тек тежи мо да стан дар -
ди зу је мо лапа ро ско пи ју. Ос-
нов ни циље ви наше ради о ни це
и удру же ња „Круг здра вља”,
које орга ни зу је мани фе ста ци -
ју, упра во су засно ва ни на иде -
ји да се кар ци ном коло рек ту ма

пре ве ни ра, боље дијаг но сти ку -
је и ква ли тет ни је опе ри ше, и то
лапа ро скоп ски. Сед ма ради о -
ни ца биће одр жа на 18. и 19.
окто бра, а има ће мо изме ђу
осам и десет гости ју, врсних
хирур га из ино стран ства, међу
који ма су проф. др Амџад Пар -
ва из, проф. др Алек сеј Кара чун
и др Ричард Коен – наја вио је
др Мла ден Јанић.

Зани мљи во је то да су прве
три коло прок то ло шке ради о ни -
це у Пан че ву реа ли зо ва не уз
помоћ позајм ље не опре ме, јер
Општа бол ни ца није има ла свој
лапа ро скоп ски стуб. Тек 2015.
годи не Покра јин ски секре та ри -
јат за здрав ство обез бе дио је

такав уре ђај мар ке „волф”. Била
је то зна чај на дона ци ја, но овај
стуб нема ни при бли жан ква ли -
тет у одно су на оне мар ке „олим -
пус” или „шторц”, на какви ма
раде врхун ски свет ски хирур зи.

Ипак, и на том сту бу, у бол -
ни ци је до сада ура ђе но бли зу
сто ти ну опе ра ци ја, а постиг ну -
ти резул та ти биће пред ста вље -
ни на ради о ни ци у окто бру.

ста вља вели ку уште ду и за бол -
ни цу и за здрав стве ни систем
земље. С дру ге стра не, кори сти
има ју и сами хирур зи, јер оно
што опе ри шу могу да виде у
савр ше ној HD резо лу ци ји,
нарав но ако је опре ма одго ва -
ра ју ћа. То им омо гу ћа ва да
буду вео ма пре ци зни и ако се
држе упут ста ва и тех ни ке, онда
је могућ ност за гре шку мини -
мал на. Током мојих рани јих
дола за ка, уве рио сам се у то да
је ком пле тан тим у Пан че ву
спо со бан за ова кву врсту
хирур ги је. Шест вели ких међу -
на род них саста на ка које су
Пан чев ци до сада орга ни зо ва -
ли, пока зу ју њихо ву изра зи ту

че вач ка коло прок то ло шка ра-
дио ни ца. Још од 2002. одр жа ва
се на сва ке две годи не, а оче ку -
је се да ће је овог пута посе ти ти
пре ко 250 дома ћих хирур га.
Они ће има ти при ли ку да ужи -
во пра те опе ра ци је које ће
ради ти десе так нај и стак ну ти јих
свет ских струч ња ка.

– Кар ци ном коло на и рек ту -
ма спа да у јед ну од три нај че -
шће врсте малиг ни те та у
јужном Бана ту, а годи шње у
нашој бол ни ци опе ри ше мо
изме ђу 120 и 150 кан це ра тог
типа. И док је у све ту већ деце -
ни ја ма лапа ро скоп ска хирур -
ги ја под ра зу ме ва ни начин опе -
ри са ња кар ци но ма, а у послед -

Топлот ни тала си не пре ста -
ју да се сме њу ју ових дана,
уз тек поне ки дан с тем пе -
ра ту ром вазду ха нижом од
30 сте пе ни. Ова кве вре мен -
ске при ли ке наме ћу неиз бе -
жно поре ђе ње са зим ским
пери о дом када се чини ло да
суро во ниске тем пе ра ту ре
ника да неће про ћи. Веро -
ват но су се мно ги запи та ли
шта се то деша ва с вре ме -
ном, какве су после ди це и
посто је ли начи ни да се оне
убла же? Поми ња ли смо већ
здрав стве ну угро же ност нај -
ста ри је и нај мла ђе попу ла -
ци је када су у пита њу висо ка
тем пе ра ту ра вазду ха, про -
ме на вла жно сти и стру ја ња
ветра. Ситу а ци ју ком пли ку -
ју све већи про цен ти срча -
них и можда них уда ра код
паци је на та сред ње живот не
доби.

Чиње ни це су неу мо љи ве и
оне гово ре да топлот ни
тала си пове ћа ва ју сто пу
уми ра ња. Охра бру ју ипак
неки дру ги пода ци који
пока зу ју да поје ди нац и
шира зајед ни ца нису баш
тако бес по моћ ни како би то
могло да изгле да када се
човек упу сти у бор бу с при -
ро дом. При ме ри за ово
дола зе из раз ли чи тих кра је -
ва све та који су има ли при -
ли ку да се суо че с после ди -
ца ма топлот них тала са, али

сва ке наред не вре мен ске
непо го де успе ва ли су ефи -
ка сним мера ма да убла же
штет не после ди це.

Обич но се пола зи од реги -
стро ва ња потен ци јал но угро -
же них осо ба. Већи на је из
кате го ри ја соци јал но угро -
же них, бес кућ ни ка, паци је -
на та с хро нич ним боле сти ма
и на одре ђе ној врсти тера пи -
је, тешко покрет них, осо ба
које болу ју од пси хи ја триј -
ских боле сти или су зави сни -
ци од алко хо ла и нар ко ти ка.
Посеб на пажња посве ћу је се
оба ве шта ва њу о вре ме ну
почет ка и тра ја њу топлот ног
тала са, као и еду ко ва њу ста -
нов ни штва о мера ма које
ума њу ју ефе кат висо ке тем -
пе ра ту ре вазду ха. Вео ма је
бит на коор ди на ци ја и анга -
жо ва ње јав них слу жби, пре
све га из доме на здрав стве не
и соци јал не зашти те, поли -
ци је, ватро га са ца, Црве ног
крста, гери ја триј ских сер ви -
са, волон тер ских орга ни за -
ци ја, а све у циљу већег при -
сту па осо ба ма које су соци -
јал но изо ло ва не и које не
могу у довољ ној мери да бри -
ну о себи. Води се рачу на о
томе да угро же ној попу ла ци -
ји буду доступ ни ји сред ства
тран спор та и добро рас хла -
ђе ни јав ни објек ти који могу
при ми ти већи број људи.
Пре но сни вен ти ла то ри, као и
про зор ски шало ни, могу да
буду вео ма ефи ка сни у одр -
жа ва њу тем пе ра ту ре стам бе -
ног про сто ра, па је и ова
врста помо ћи дра го це на.

Посеб но се обра ћа пажња
на јав не ску по ве и рад на
отво ре ном када су тем пе ра -
ту ре вазду ха екс трем но
висо ке. Важни су њихо ва
лока ци ја, доступ ност воде
за пиће итд. Ово су само
неке од мера које локал на
зајед ни ца може да пре ду зме
у бор би с непо вољ ним вре -
мен ским при ли ка ма.

Одго вор зајед ни це 
на непо го де

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

„АЛМЕКС” ПОКЛО НИО НОВИ СТУБ

Сан о новом лапа ро скоп ском сту бу који су отво ре них очи ју

сања ли хирур зи на Одсе ку коло рек тал не хирур ги је у Општој

бол ни ци, напо кон се оства рио.

Наи ме, пре неко ли ко дана, пред у зе ће „Алмекс” покло ни ло

је чак 50.000 евра за набав ку нај са вре ме ни јег сту ба мар ке

„шторц”, на какви ма се опе ра ци је оба вља ју на пре сти жним

свет ским кли ни ка ма. За неко ли ко неде ља, када се оче ку је

да стуб стиг не, пан че вач ки хирур зи ће сво је пер фект но зна -

ње напо кон моћи да удру же и с бес пре кор ном опре мом.

раз ли чи тим кон ти нен ти ма,
док само неде љу дана про во ди
у сво јој бол ни ци у Енгле ској –
иста као је др Мла ден Јанић.

Достој ни задат ка
Пре ма речи ма про фе со ра Пар -
ва и за, лапа ро скоп ска хирур ги -
ја има вели ке и број не пред но -
сти у одно су на кла сич ну –
отво ре ну, а пан че вач ки хирур -
зи пока за ли су да су и те како
дора сли томе да кар ци ном
дебе лог цре ва тре ти ра ју на овај
савре мен начин.

– Лапа ро скоп ска хирур ги ја у
одно су на отво ре ну има огром -
ну пред ност у лече њу рака
дебе лог цре ва зато што нема
вели ког реза и зато што је опо -
ра вак после опе ра ци је мно го
бржи. Када се опе ри ше кла сич -
но, паци јент оста је у бол ни ци
две неде ље, док се у слу ча ју
лапа ро скоп ског захва та, бол -
нич ко лече ње скра ћу је на све га
чети ри до пет дана. То пред -

– Захва љу ју ћи енту зи ја зму
др Јани ћа и несе бич ној струч -
ној помо ћи про фе со ра Амџа да,
лапа ро скоп ску хирур ги ју дебе -
лог цре ва поче ли смо да ради -
мо на „Бежа ниј ској коси” у
авгу сту про шле годи не. До сада
смо ура ди ли бли зу шезде сет
опе ра ци ја, што је око поло ви не
паци је на та с коло рек тал ним
кар ци но мом који су у том
пери о ду дошли у нашу уста но -
ву. То је вели ка ствар и дра го
ми је што при ме ћу јем да сада и
у мањим бол ни ца ма почи њу да
се раде лапа ро скоп ске опе ра -
ци је, које су прак тич но будућ -
ност у лече њу рака дебе лог
цре ва. Ова кве ради о ни це су од
вели ког зна ча ја за хирур ге који
има ју иску ства са отво ре ним
опе ра ци ја ма, јер када кре ће те
да ради те нешто ново, као што
је лапа ро скоп ска хирур ги ја, од
пре суд ног зна ча ја вам је помоћ
неког ко је у томе иску сан –
навео је др Ђука но вић.

Хирур зи то не про пу шта ју
Након ове мини-ради о ни це,
коло рек тал не хирур ге из целе
држа ве у окто бру оче ку је дога -
ђај који нико од њих сигур но
неће про пу сти ти – Сед ма пан -

Уче од нај бо љег
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Драматизацијом конкрет-
них ситуација из свог живо-
та, детаљним тумачењем
проживљених догађаја, у
којима ће свако од нас пре-
познати и своја искуства,
Беба Бајалски у књизи „Од
сада без страха” демонстрира
не толико технике одбране
од страха, колико принципе
на којима морамо засновати
своје постојање како бисмо
се успешно суочили са осећа-
јем угрожености.

Ово дело доноси сазнања о
томе како пребродити стра-
хом испуњене школске дане,
може ли се савладати трема
пред публиком, шта то разје-
да пријатељства, зашто води-
мо лажне разговоре, када се
губи способност слушања
других, постоји ли тајна
успеха у преговорима, зашто
мужевност и женственост
губе своја упоришта, како

заштитити себе од насиља,
када треба рећи не.

Књига „Од сада без стра-
ха” добро ће доћи свима
који траже приручник за
самопоуздање, успех и лич-
ни преображај, јер ће помо-
ћи да сазнате како да пре-
творите страх у животну
енергију.

Два читаоца који до среде, 16. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Чега се највише пла-
шите?”, наградићемо по једним примерком књиге „Од сада без стра-
ха” Бебе Бајалски. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде 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.

Други светски рат је завр-
шен. Тројица нацистичких
моћника проневерили су
милионе долара од Трећег
рајха, а затим извршили
самоубиство. Њихов дого-
вор, завештање које ће
наследити њихово троје нај-
старије деце, био је да прера-
споделе ово огромно богат-
ство међу онима који су пре-
живели страхоте Холокау-
ста. Одштета мора бити
исплаћена. Кривица испра-
вљена, греси окајани.

Ноел Холкрофт је обичан
човек, али и син једног од
немачких официра, а његов
задатак је да пронађе друге
наследнике и покаже се
достојним улоге која му је
додељена. Међутим, „Сонен-
киндер” („деца сунца”) имају
друге планове – они желе да
преузму контролу над мили-

онима и успоставе наци-
стички Четврти рајх.

Када Ноел покуша да испу-
ни своју судбину, наћи ће се у
застрашујућем кошмару – пред
документом којим ће потпи-
сати своју смртну пресуду, а
већ крхком свету нехотице
задати тежак ударац.

Два читаоца који до среде, 16. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико времена проводи-
те слушајући радио?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хол-
крофтов пакт” Роберта Ладлама. Најбоље одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Од сада без страха” Бебе Бајалски

„Холкрофтов пакт” 
Роберта Ладлама

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас како
бисте опи са ли оми ље ну лет -
њу посла сти цу, а за два наша
чита о ца или чита тељ ке који
су нај кре а тив ни је одго во ри -
ли на ово пита ње „Пан че -
вац” и изда вач ка кућа „Вул -
кан изда ва штво” при пре ми -
ли су по један при ме рак
књи ге „Дама с каме ли ја ма”
Алек сан дра Диме.

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

„Спо ља зеле на, изну тра
црве на, мно го сла сти, мало
кало ри ја, гаси и жеђ и глад,
а не гоји. Савр ше на! Једи на
мана јој је што сти же само
лети.” 065/2903...

„Ево опи са моје посла сти -
це: пуна шко ла ђака, ниот -
ку да вра та.” 061/6910...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње какве књи ге чита ју деци.

Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Он-лајн
девој ка соли ра” Зои Саг.

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

„Расту деца, а с њима и
књи ге. Пре десе так годи на
беше ’Црвен ка пи ца’, а сад се
дру жи мо с Ршу мом, Гра дом
Стој ко ви ћем, Јасмин ком
Петро вић... Читам мало ја
њима, мало они мени. Ужи -
ван ци ја!” 064/3110...

„Моја прин це за је одра сла,
па чита сама. А шта чита, не
бих зна ла, пре ста ла сам да
про ве ра вам откад сам је
зате кла заду бље ну у књи гу
’Како уби ти супру га без суви -
шних зашто’.” 064/4216...

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

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Заго нет на посла сти ца

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ОДР ЖАН „ПАН ЧЕ ВАЧ КИ МАРА ТОН”

НА 42 СТЕ ПЕ НА – 42 КИЛО МЕ ТРА

уче сни ци трке има ју довољ но
осве же ња и окре пље ња, па је и
у том делу „Пан че вач ки мара -
тон” оправ дао сва оче ки ва ња.

Поред самих уче сни ка, у
цен тру пажње био је наш
сугра ђа нин, један од орга ни -
за то ра и репре зен та ти вац
Срби је у ултра ма ра то ну Жељ -
ко Зељ ко вић. Он је био и кон -
фе ран си је, али и пра ва,
озбиљ на подр шка свим трка -
чи ма на ста зи. И сам је пре ко
гла ве пре ту рио „бог зна коли -
ко” таквих так ми че ња... Нај ва -
жни је је да се већи на уче сни ка
трке у Народ ној башти осе ћа -
ла при јат но (и поред висо ких
тем пе ра ту ра), јер је могла да
ужи ва у дру же њу с при ја те љи -
ма и сјај ним људи ма, што
мара тон ци сва ка ко и јесу.

А пан че вач ки „Мара тон ци”?
Они су још јед ном пока за ли

сво је вели ко срце, као и да су
тим за вели ка дела, али и сва -
ко пошто ва ње.

Сва ка част!

А. Жив ко вић

Жесто ко и исцр пљу ју ће
над ме та ње у мара тон ској
трци, у жен ској кон ку рен ци ји,
сво јим три јум фом је обе ле жи -
ла Пан чев ка Лиди ја Миклош.
Сре бро је при па ло Суза ни
Фили по вић, а брон за Неве ни
Боги ће вић.

У так ми че њу мара то на ца
први је на циљ сти гао Игор
Ста но је вић из Про ку пља, дру -
го место зау зео је Дра ги ша
Фили по вић, док је Сини ша
Божин био тре ћи.

Пан че вач ки „Мара тон ци”
били су одлич ни дома ћи ни,
што су потвр ди ли и гото во сви
уче сни ци трке. Сјај на енер ги ја
и пози тив на атмос фе ра шири -
ле су се Народ ном баштом, а
цео дога ђај про те као је врло
спон та но, без трза ви ца, иако
су му прет хо ди ле озбиљ не
при пре ме, орга ни за ци ја и
пла ни ра ње сва ког дета ља.

Наши „Мара тон ци” су се
потру ди ли, уз помоћ број них
спон зо ра и при ја те ља, да сви

Још један дога ђај за
пам ће ње

Одлич на орга ни за ци ја
так ми че ња

Удру же ње „Мара тон ци” из
нашег гра да, које пред во ди
пред сед ни ца Љиља на Тасић,
про шлог викен да је у Народ -
ној башти орга ни зо ва ло сада
већ тра ди ци о на лан, пети по
реду „Пан че вач ки мара тон”. 

Иако је вру ћи на била несно -
сна, на стар ту трке, у субо ту, 5.
авгу ста, у 20 сати, поја ви ло се
тач но коли ко је било и пла ни -
ра но уче сни ка – 100. У мара -
то ну (42 кило ме тра) над ме та -
ло се 36 трка ча, а у полу ма ра -
то ну (21 кило ме тар) њих 64.
Поред уче сни ка из наше га
гра да, било је и так ми ча ра из
Швај цар ске, Пољ ске, БиХ,
Пожа рев ца, Про ку пља, Бео -
гра да, Кра ље ва, Ниша, Сме де -
рев ске Палан ке и Сом бо ра.

Так ми че ње је зва нич но
отво ри ла Ири на Јухас, про фе -
сор ка на Факул те ту за спорт и
физич ку кул ту ру, а потом је у
тркач ки окр шај на кру жној
ста зи у Народ ној башти кре ну -
ло сто одва жних људи, спор -
ти ста са огром ним срцем,
међу који ма је било и оних
који „у сво јим нога ма” има ју и
по 300 ова квих над ме та ња.

На дис тан ци полу ма ра то на у
жен ској кон ку рен ци ји три јум -
фо ва ла је наша сугра ђан ка Сла -
ђа на Ста мен ко вић, дру го место
при па ло је Сањи Квр гић, а тре -
ће Кри сти ни Нин ков. Међу
мушкар ци ма три јум фо вао је
Мали ша Кова че вић из Пожа -
рев ца, дру го место зау зео је
Фре ди Сијег из Швај цар ске, а
брон за но одлич је заслу жио је
наш сугра ђа нин Мар ко Ђур кин.

Иако је про шлог викен да
наша рав ни ца тре пе ре ла од
троп ске вре ли не, у дани ма
када је сва ко тра жио хла до ви -
ну и осве же ње, пан че вач ки
лов ци тра жи ли су – иза зов.

Над ме та њем у Стар че ву
наста вље но је так ми че ње у
гађа њу гли не них голу бо ва
позна то као Куп Пан че ва. Кон -
ку рен ци ја је и ово га пута била
вео ма јака, а у усло ви ма који

пре ва зи ла зе људ ску издр жљи -
вост, нај бо ље су се сна шли Гло -
гоњ ци који су осво ји ли прво
место у екип ном пла сма ну.
Дру го место при па ло је Банат -
ском Бре стов цу, а тре ће Вој ло -
ви ци. У поје ди нач ном над ме -
та њу, нај у спе шни ји је био Сла -
во љуб Васи ље вић, који је три -
јум фо вао испред Мар ја на Сто -
ил ко ви ћа и Сте ва на Лазиц ког. 

При го дан про грам наста вио
се у про сто ри ја ма Ловач ког

дома у Стар че ву, где су нај у -
спе шни ји ма доде ље на заслу -
же на при зна ња. Награ ђен је и
Нико ла Павло вић, глав ни
суди ја у окви ру так ми че ња
Куп Пан че ва, а у име Ловач ког
дру штва „Јаре би ца” награ де је
уру чи вао Јован Ерде ља нац.

Лов ци су се рас та ли уз тра ди -
ци о на лан поздрав „Добар
поглед”, а свој сле де ћи сусрет
зака за ли су за 27. август у Банат -
ском Бре стов цу. А. Ж.

ГАЂА ЊЕ ГЛИ НЕ НИХ ГОЛУ БО ВА

Три јумф Гло го ња ца



РЕШЕН СЛУ ЧАЈ КОЈИ ЈЕ УЗНЕ МИ РИО ЈАВ НОСТ

Мало лет ни ци исе кли гуме на 29 ауто мо би ла
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Про тив тро ји це мало лет ни ка
који има ју по седам на ест
годи на поли ци ја ће под не ти
кри вич не при ја ве зато што
посто је осно ви сум ње да су
кра јем про шлог месе ца током
две ноћи заре дом неким
оштрим пред ме том про бу ши -
ли гуме на 29 ауто мо би ла!

Они су то учи ни ли на ауто -
мо би ли ма који су били пар ки -
ра ни испред поро дич них кућа
на тери то ри ја ма месних зајед -
ни ца „Цен тар” и „Гор њи град”.
Међу ауто мо би ли ма нај ви ше
је било оних на који ма су избу -
ше не по две гуме, а на неки ма
су уни ште не све чети ри.

Још није утвр ђе но због чега
су тро ји ца седам на е сто го ди -
шња ка то ура ди ла с обзи ром на
то да пре тога нису били позна -
ти поли ци ји по про бле ма тич -

ном пона ша њу. Они су осум -
њи че ни за кри вич но дело уни -
ште ње и оште ће ње туђе ства ри. 

Зако ном је пред ви ђе но да уко -
ли ко неко оште ти туђу покрет ну
или непо крет ну имо ви ну, може

да буде кажњен нов ча но или са
шест месе ци затво ра. Уко ли ко је
реч о оште ће њу пред ме та који је
нечи ја при ват на имо ви на, онда
се то кри вич но дело гони по при -
ват ној тужби. 

Мате ри јал на ште та коју су
тро ји ца обе сних мало лет ни ка
нане ла оште ће ним воза чи ма
још није про це ње на с обзи -
ром на раз ли чи те вред но сти
нових и полов них гума. На
неким сај то ви ма пре ко којих
се могу купи ти полов не гуме
може се виде ти да се њихо ве
цене кре ћу у распо ну од 20 до
60 евра, без тро шко ва за мон -
ти ра ње. 

Тре ба узе ти у обзир и то да су
гуме за боље ауто мо би ле ску -
пље, да је њихо ва цена већа и
да се кре ће у распо ну од 4.000
до 15.000 дина ра. Због тога
нема сум ње да је мате ри јал на
ште та коју су при чи ни ли баха -
ти мало лет ни ци током њихо -
вог дивља ња вели ка и да су
заслу жи ли да им се изрек не
при ме ре на казна!

Први лопов који се
нашао иза реше та ка
– Бео гра ђа нин

За кра ђу током које
кра дљив ци повре де
неког могу ћа 
15-годи шња 
казна затво ра

Пан че вач ка поли ци ја ухап си ла
је Бео гра ђа ни на Л. М, рође ног
1997. годи не, због осно ва не
сум ње да је зајед но с још јед -
ним лицем за којим се интен -
зив но тра га поку шао да 28. јула
опљач ка мењач ни цу „Кум” у
Ули ци Мило ша Обре но ви ћа. 

Ухап ше ном је одре ђен 48-
часов ни при твор, а након што
је исте као, поли цај ци су га уз
кри вич ну при ја ву при ве ли
тужи о цу. 

Он и осо ба за којом се још
тра га тере те се да су ушли у
мењач ни цу у тре нут ку док у
њој није било никог и да су
Све тла ни Рат ко вић, супру зи
вла сни ка мењач ни це, која је
тада била сама иза пул та,
запре ти ли ножем да им да
новац. 

Међу тим, нису пред ви де ли
да ће им се она супрот ста ви ти
и да ће, и поред прет њи које су
јој упу ће не, одби ти да им да
новац. Један од лопо ва је због
тога почео да је дави, а онда је
два пута уда рио у уста и у гла -
ву песни цом на коју је ста вио

САОП ШТЕ ЊЕ ПОЛИ ЦИЈ СКЕ УПРА ВЕ

УХАП ШЕН ЈЕДАН 
ОД ПЉАЧ КА ША МЕЊАЧ НИ ЦЕ

дрве ни „бок сер”. Затим ју је
ножем исе као по десној руци,
усни и бра ди.

Све тла на Рат ко вић је задо -
би ла посе ко ти не и повре де по
лицу и гла ви, услед чега је
мора ла да затра жи помоћ
лека ра. Коли ки су били стрес
који је дожи ве ла и страх за
живот, може само да се прет -
по ста вља. 

Пре него што су ушли, лопо -
ви су ста ја ли бли зу мењач ни це,
осма тра ли ко ула зи у њу и
коли ко дуго се задр жа ва. Када
су ушли, обо ји ца су има ла спу -
ште не кач ке те на гла ва ма да би
им се што мање виде ла лица, а
један је држао нож. Да не би
оста ви ли оти ске, један од њих
је на јед ној руци имао хирур -
шку рука ви цу, а дру ги на обе. 

Све тла на Рат ко вић захва ли -
ла је пан че вач кој поли ци ји и
инспек то ру ПУ Пан че во Јова -
ну Нико лов ском на брзој и
ефи ка сној акци ји у којој је
откри вен један од пљач ка ша.

– Он и оста ли поли цај ци
који су били анга жо ва ни на
расве тља ва њу овог слу ча ја
заслу жу ју све похва ле. Дошли
су изу зет но брзо кад сам их
оба ве сти ла о поку ша ју пљач -
ке, темељ но и пажљи во су оба -
ви ли форен зич ке рад ње и стр -
пљи во су ме испи та ли. Касни -
је сам чула да су у откри ва њу
почи ни ла ца тесно сара ђи ва ли
с бео град ском поли ци јом и да
им је то ко зна који по реду
слу чај који су успе шно реши -
ли – рекла је Све тла на Рат ко -
вић за „Пан че вац”. 

Након хап ше ња јед ног од
осум њи че них за поку шај
пљач ке мењач ни це, за оче ки -
ва ти је да се и дру ги лопов
уско ро нађе иза реше та ка, као
и то да ће обо ји ца бити при ме -
ре но кажње ни због оног што
су ура ди ли. Пре ма незва нич -
ним инфор ма ци ја ма, дру ги
осум њи че ни кри је се негде у
Бео гра ду и није поку шао да
побег не пре ко гра ни це. Поред
тога, и он и његов коле га који
је ухап шен при па да ју јед ној
гру пи нави ја ча хули га на.

Да под се ти мо, у Кри вич ном
зако ни ку пише да уко ли ко
лопо ви током кра ђе пре те
некој осо би и намер но је
повре де, због тога могу да буду
кажње ни до пет на ест годи на
затво ра.

Мла ди ћи и девој ке који су пре
три годи не добро вољ но одслу -
жи ли вој ни рок са оруж јем
доби ће у петак, 17. авгу ста, у
12 сати, захвал ни це и при зна -
ња у све ча ној сали Дома Вој -
ске Срби је (Трг муче ни ка ББ).
Њима ће бити уру че ни „Знач -
ка вој ни ку на добро вољ ном
слу же њу вој ног рока” и
„Захвал ни ца отаџ би не”. 

Ова мани фе ста ци ја орга ни -
зо ва на је ради попу ла ри са ња
добро вољ ног слу же ња вој ног
рока са оруж јем, а при су ство -
ва ће јој пред став ни ци Мини -
стар ства одбра не, град ске вла -
сти у Пан че ву и Вој ске Срби је.
Ина че, први корак за одла зак
на добро вољ но слу же ње вој ног
рока са оруж јем јесте при ја ва
на кон курс који се обја вљу је у
нашим меди ји ма, а рас пи су је
га Мини стар ство одбра не. Могу
се јави ти мушкар ци и жене ста -
ро сти од 19 до 30 годи на. 

Важно је да су држа вља ни
Срби је, да се про тив њих не
води кри вич ни посту пак, да
нису осу ђи ва ни на казну
затво ра дуже од шест месе ци,
да су здрав стве но спо соб ни за
вој ну слу жбу и да нису слу жи -
ли вој ни рок са оруж јем. 

При ја ве за добро вољ но слу -
же ње вој ног рока са оруж јем
заин те ре со ва ни под но се у под -
руч ним цен три ма Мини стар -
ства одбра не (пан че вач ки цен -
тар нала зи се у Ули ци Мило ша
Обре но ви ћа 1, у згра ди у којој
је седи ште поли ци је).

Након тога, цен три Мини -
стар ства одбра не пози ва ју
при ја вље не на лекар ске пре -
гле де, а када се они завр ше,
утвр ђу ју се ранг-листе кан ди -
да та за слу же ње вој ног рока
са оруж јем. Сле де ћи корак је
избор потреб ног бро ја кан ди -
да та. Са иза бра ни ма се пот -
пи су ју уго во ри који ма се пре -
ци зи ра ју њихо ва пра ва и оба -
ве зе. 

Они ма који су иза бра ни за
слу же ње добро вољ ног вој ног
рока са оруж јем обез бе ђе на
су месеч на при ма ња у изно су
од 17.000 дина ра, здрав стве -
на зашти та, исхра на, сме -
штај, вој на оде ћа и обу ћа.
Када одслу же вој ни рок који
тра је шест месе ци, могу да се
за стал но запо сле у Вој сци
Срби је, у поли ци ји, као
затвор ски чува ри и у аген ци -
ја ма за физич ко-тех нич ко
обез бе ђе ње. 

ВОЈ СКА СРБИ ЈЕ ПОЗИ ВА ЗАИН ТЕ РЕ СО ВА НЕ 

Буди те добро вољ ци, обу ци те уни фор ме!

У пери о ду од 2010. до 2017.
годи не, у поро дич ним тра -
ге ди ја ма широм Срби је
уби је но је 327 жена и 98
мушка ра ца. Од тога су 194
жене уби ли њихо ви супру -
жни ци, 35 бив ши муже ви, а
88 мушкар ци с који ма су
живе ле у ван брач ној зајед -
ни ци. Када је реч о уби је -
ним мужевима, њихо ве
супру ге уби ле су 98, бив ше
жене јед ног, а пето ри цу оне
с који ма су били у ван брач -
ној зајед ни ци. Што се тиче
оста лих уби је них мушка ра -
ца, њихо ви оче ви уби ли су
29, сино ви – 14, бра ћа –
осам, а оста ли рођа ци – 25
– изја вио је за меди је бео -
град ски адво кат Нико ла
Секу лић. 

Он је иста као да су нај че -
шћи узро ци тих уби ста ва
били наси ље у поро ди ци,
сва ђе, агре си ја и поре ме ће -
ни поро дич ни одно си.
Додао је да је вели ком бро ју
тра ге ди ја у који ма су стра -

да ле жене прет хо ди ло то
што су их муже ви и парт не -
ри дуго вре ђа ли, пони жа ва -
ли и мал тре ти ра ли, а оне су
се боја ле да их при ја ве
поли ци ји стра ху ју ћи од
осве те.

– У јед ном тре нут ку оне
то нису могле да издр же и
пси хич ки су „пуца ле”. Уби -
ја ле су муже ве и парт не ре
нај че шће на спа ва њу хлад -
ним оруж јем. Зато је боље
да жене при ја вљу ју насил -
ни ке када поч ну да их зло -
ста вља ју него да трпе –
напо ме нуо је Секу лић. 

Он је нагла сио да је вели -
ки про блем и сен за ци о на ли -
стич ко изве шта ва ње табло и -
да о поро дич ним тра ге ди ја -
ма. Као при мер за то навео
је да се често обја вљу ју мно -
ги непо треб ни дета љи у опи -
су уби ста ва. Тиме се, по
њего вим речи ма, даје повод
мно гим лици ма која су без
морал них нор ми и гри же
саве сти да исто ура де. 

ПОДА ТАК КОЈИ ЗАБРИ ЊА ВА

Честе поро дич не 
тра ге ди је

Мини стар ство уну тра шњих
посло ва поно во је апе ло ва ло
на гра ђа не да не пале тра ву,
ђубре и ниско расти ње на
отво ре ном про сто ру, на
обра ди вим повр ши на ма и у
бли зи ни шума, јер и даље
посто ји опа сност од иза зи -
ва ња пожа ра на отво ре ном и
угро жа ва ња без бед но сти
гра ђа на и имо ви не.

У пери о ду од 1. до 5. авгу -
ста на тери то ри ји Срби је
горе ло је више од 400 пожа -
ра који су захва ти ли шуму,
суву тра ву и ниско расти ње.
Није дан није био сти хиј -
ских раз ме ра, попут оних у
Хрват ској и Црној Гори, али
је за њихо во гаше ње било
анга жо ва но око 700 ватро -
га са ца спа си ла ца, а за зау -
ста вља ње шире ња нај ве ћег

пожа ра у општи ни Мио ни ца
и два хели коп те ра из Хели -
коп тер ске једи ни це МУП-а
Срби је. Они су само за два
дана оба ви ли више од 170
нале та и изба ци ли око 150
тона воде.

Ина че, коман дант Ватро -
га сно-спа си лач ке бри га де у
Бео гра ду деман то вао је у
изја ви за меди је опту жбе
чел ни ка јед ног од поли циј -
ских син ди ка та да ватро га -
сци иду на интер вен ци је у
заштит ним оде ли ма која су
заста ре ла и нео д го ва ра ју ћа.
Он је иста као да није тач но
да је такво било и заштит но
оде ло које је носио ватро га -
сац тешко повре ђен у
фабри ци „Кар тон ка”, после
чега је пре ба чен на ВМА,
где је касни је пре ми нуо. 

Коман дант бео град ских
ватро га са ца изја вио је да су
заштит на оде ла и дру га
опре ма коју кори сте наши
ватро га сци попут оних с
који ма раде њихо ве коле ге у
земља ма Европ ске уни је. 

ВАТРО ГА СЦИ ПОНО ВО МОЛЕ ГРА ЂА НЕ 

Не пали те ватру
на отво ре ном 

Страну припремио

Михајло
Глигорић



УСКО РО У ОМО ЉИ ЦИ

Дани поро ди це
Месна зајед ни ца Омо љи ца по
пети пут орга ни зу је „Дане
поро ди це”, који ће се одви ја ти
изме ђу 10. и 20. авгу ста. Ста -
нов ни ке поме ну тог места и
њихо ве госте у тих десет дана
оче ку је разно вр стан про грам,
пун број них спорт ских актив -
но сти и кул тур но-забав ног
про гра ма наме ње ног деци и
одра сли ма.

Мани фе ста ци ја је отво ре на
у сре ду, 9. авгу ста, када је
локал но удру же ње жена пре -
зен то ва ло сво је руко тво ри не
испред Дома кул ту ре, док је
исте вече ри тамо кон церт одр -
жао там бу ра шки орке стар
„Вој во ђан ски сан”.

Наред ног дана Омољ ча не
оче ку је тур нир у одбој ци на
песку с почет ком у 17 сати, а

сат касни је на пла тоу мла ђа
публи ка моћи ће да одгле да
„Шаша ви спор ти кус”. Над ме -
та ње у бич-воле ју биће наста -
вље но у исто вре ме у петак,
11. авгу ста, док ће у 19 сати
Пеђо ли но ани ми ра ти мали -
ша не испред кул тур не уста -
но ве.

Пеца ње за ста ри је поче ће у
7 сати, у субо ту, 12. авгу ста, на

пла жи код Спорт ског цен тра, а
два сата касни је у истој дисци -
пли ни опро ба ће се и мла ђи
Омољ ча ни. Од 17 сати посе ти -
о ци ће моћи да ужи ва ју у изло -
жби кућ них љуби ма ца на пла -
тоу Дома кул ту ре, на којем ће
од 21 сат пан че вач ки „Cactus
Jack” пржи ти рокен рол.

Сутра дан биће одр жа ни тур -
ни ри у јам бу и фуд ба лу за мла -

ђе кате го ри је, као и пред ста ва
за децу под нази вом „Ко се
боји вука још”. Покло ни ци сто -
ног тени са моћи ће у поне де -
љак, 14. авгу ста, да се опро ба ју
у тур ни ри ма у сто ном тени су
(сингл и дубл) и шаху, као и у
симул тан ци. У настав ку дана
Омољ ча не оче ку је одбој ка на
песку за мла ђе кате го ри је, да
би уве че ужи ва ли у про гра му –
„Пле ши у рит му”.

Ножни тенис, шко ла јаха ња
и трка роле ри ма на про гра му
су у уто рак, 15. авгу ста, а
сутра дан и спо ра вожња бици -
ка ла. То вече пред ви ђе но је за
зву ке там бу ра, а наред но за
деч ју пред ста ву „При ча о
чароб ном шта пи ћу”.

Мани фе ста ци ја се завр ша ва
у неде љу, 20. авгу ста, а инфор -
ма ци је око при ја ва за так ми че -
ња и све га дру гог могу се доби -
ти на „Феј сбук” стра ни ци
„Дани поро ди це Омо љи ца”
или на број теле фо на: 063/833-
42-30.

– Изме ри те ми јед ну вели ку,
ал’ да буде зре ла. И не тре ба
кусур... Уме сто тога, ако
може, одсви рај те чуве ни хит
– „Мари на, Мари на...”

У послед ње вре ме, у цен -
тру Стар че ва, уз школ ску
огра ду, често се могу чути
ова кви раз го во ри и евер гри -
но ви попут поме ну тог ван -
вре ме ног сон га Рока Гра на те.

Раз лог је то што тамо већ
неко ли ко годи на, током вре -
лих дана, дво јац локал них
умет ни ка – Петар Аћа и
Нико ла Пољак – сугра ђа не
рас хла ђу ју бре сто вач ким
боста ном и при том им, уз
помоћ там бу ра, раз би стру ју
уза вре ле мисли вео ма про -

бра ном музи ком, махом
оном из седам де се тих. Они
то, како кажу, раде искљу чи -
во за душу, а ако неко и оста -
ви поко ји динар, утро ше га за
заме ну жица и слич но.

Ина че, Петар у сло бод но
вре ме пра ви при мо ве, бас-
-при мо ве и дру ге инстру мен -
те, док Нико ла има више де -
це ниј ско иску ство као там бу -
раш. На ули ци су поче ли да
сви ра ју пре неко ли ко лета и
људи су одмах одлич но реа -
го ва ли, па се нерет ко око
њих уз песму оку пи мно го
Стар че ва ца, пре свих мла дих
и, наро чи то, деце. А кад наи -
ђу фол кло ра ши, рас пле те се
и коло...

Банат ски Бре сто вац: Упр кос
број ним поку ша ји ма чла но ва
Месне зајед ни це, ове годи не
неће бити орга ни зо ва на
„Папри ки ја да”. ЈКП „Ком -
-брест” је од град ског Секре -
та ри ја та за зашти ту живот не
сре ди не добио 240.000 дина -
ра за заме ну шест дотра ја лих
про зо ра на сво јим про сто ри -
ја ма. Месна зајед ни ца је
поде ли ла 120 здрав стве них
књи жи ца они ма који их из
разних раз ло га досад нису
ура ди ли.

Банат ско Ново Село: И даље
је у току хума ни тар на акци ја
удру же ња „Феникс” и дру гих
пле ме ни тих Ново се ља на који
волон тер ски гра де кућу поро -
ди це Крај њан, а сви који желе
да помог ну могу се обра ти ти
Дому кул ту ре, где је седи ште
поме ну те орга ни за ци је.

Доло во: „Румун ско вече” уз
музи ку и фол клор биће одр -
жа но у петак, 11. авгу ста, од
20.30, на пла тоу Дома кул ту -
ре, а у слу ча ју невре ме на у
вели кој сали Дома кул ту ре.
Ова уста но ва ће у скло пу лет -
њих ради о ни ца за децу,
након језич ке, орга ни зо ва ти
и драм ску.

Гло гоњ: Након неко ли ко веза -
них насту па, фол клор на сек -
ци ја Дома кул ту ре је, као и
сва ке годи не, награ ђе на јед но -
днев ним заслу же ним изле том

у Јако во. Пред ста ва „Жорж
Дан ден” биће изве де на у неде -
љу, 13. авгу ста, од 20.30, у
поме ну тој уста но ви. Наред ног
дана, од 21.30, на истом месту
насту па рок састав „Пери од”, а
у уто рак, 15. авгу ста, биће при -

ре ђе на игран ка у орга ни за ци ји
КУД-а „Весе ли ја” у пор ти
Румун ске пра во слав не цркве.

Ива но во: Пово дом обе ле жа -
ва ња сео ске сла ве Вели ка
Госпо ји на, у уто рак, 15. авгу -
ста, нај пре ће бити орга ни зо -
ван кон церт фол кло ра од 18
сати, на пла тоу испред Дома
кул ту ре. Сат касни је у тој
уста но ви биће отво ре на изло -
жба „Ива но во у фоку су”, а од
20 сати на про гра му је кон -
церт Мар ка Гачи ћа, „зве зде
’Гран да’”.

Јабу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вод-
-ком” оспо со би ли су терен за
баскет на ста ди о ну „Побе да”.
„Фија ке ри ја да” ће бити одр -
жа на у субо ту, 12. авгу ста, од
13 сати, у орга ни за ци ји Ерге -
ле „Велич ко вић”.

Кача ре во: Првен ство у три а -
тло ну биће одр жа но у неде љу,
13. авгу ста, на СРЦ-у „Језе ро”.
По нало гу Месне зајед ни це
биће ура ђе но сани ра ње удар -
них рупа на локал ним коло -
во зи ма.

Омо љи ца: Четр де сет сед ми
фести вал „Жисел” упри ли чен
је про те клог викен да: у петак,
4. авгу ста, отво рен је Салон
умет нич ке фото гра фи је у
Дому кул ту ре, а у наред на два
дана одр жан је Међу на род ни
фести вал ама тер ског фил ма.
Моно дра ма „Тезга као живот”
биће одр жа на у четвр так, 10.
авгу ста, у 20 сати, а одмах
затим и кон церт саста ва
„Бала ше вић три бјут бенд”
под нази вом „Само рет ки
нађу рет ке”. Исте вече ри
почи њу и „Дани поро ди це”.

Стар че во: У току су два де сет
дру ги „Дани дру же ња”. Деве ти
„Eкс-ЈУ рок фест” биће одр жан
10. и 11. авгу ста, на стар че вач -
ком Тргу нео ли та, а хедлај не -
ри овог пута биће Нено Белан
& „Фју менс” и Прља ви инспек -
тор Бла жа и „Кљу но ви”. Поред
њих, насту пи ће неко ли ко
локал них бен до ва, а улаз ће
бити сло бо дан.

Петак, 11. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 

Вели ки одзив 
ауто ра из земље 
и ино стран ства

Невре ме одло жи ло
неке про гра ме

Четр де сет сед ми пут је Омо љи -
ца, у дру гој авгу стов ској неде -
љи, уго сти ла ауто ре покрет них
и непо крет них сли ка и тако
поно во дока за ла да је јед но од
нај по све ће ни јих места када је
реч о него ва њу ама тер ског фил -
ма и умет нич ке фото гра фи је.

Као и про те клих годи на,
„Жисел” је фак тич ки отво рен
кон цер том там бу ра шких орке -
ста ра „Нео лит”, „Банат ски
кицо ши” и „Панон ски бое ми”,
одр жа ним у четвр так, 3. авгу ста,
који је посве ћен пре ра но пре -
ми ну лим чуве ним омо љич ким
музи ча ри ма Душа ну Божи ћу и
Миро сла ву Јако вље ви ћу. 

Ива нов ча нин Бисак имао
нај бо љу колек ци ју
Наред ног дана „Жисел” је и зва -
нич но стар то вао и то четр де сет
петим међу на род ним Сало ном
умет нич ке фото гра фи је. Том
при ли ком отво ре не су чети ри
изло жбе фото гра фи ја – Цен тра
за тален те Бео град, Иштва на
Вира га, Стан ка Кости ћа и Бори -
са Бје ли це.

Потом је струч ни жири ово -
го ди шњег Сало на, који су чини -
ле све саме веде те умет нич ке
фото гра фи је – Милан Жив ко -
вић, Дра го слав Мир ко вић,
Имре Сабо и Здрав ко Сими јо -
но вић, про гла сио нај бо ље. Уку -
пан број при спе лих фото гра фи -
ја био је 561 од 147 ауто ра, од
чега је у ужи избор увр ште но
њих 79 са 100 радо ва, а по три
нај бо ље колек ци је и поје ди нач -
не фото гра фи је награ ђе не су
злат ним, сре бр ним и брон за -
ним сун цо кре ти ма „Жисе ла”,

дипло ма ма и нов ча ним награ -
да ма у изно су од 25.000, 20.000
и 15.000 дина ра.

Прва награ да за колек ци ју
фото гра фи ја при па ла је Зол та -
ну Биса ку из Ива но ва, дру ги је
био Јан Вало из Новог Сада, а
тре ћи – Жељ ко Ђурић из Сме де -
ре ва. Нај бо љу поје ди нач ну
фото гра фи ју под нази вом
„Вино гра ди 03” ура дио је
Иштван Вира го из Сом бо ра,
дру го место зау зео је Игор Каза -
ков из Омо љи це с фото гра фи -
јом „Зима”, а тре ће Дејан Мило -
ра дов из Новог Сада („Лето”).

Пан чев ци ма Гран-при за
„Банат ски блуз”
Четр де сет сед ми Међу на род ни
фести вал ама тер ског фил ма
„Жисел” отво рен је у субо ту, 5.
авгу ста, на Лет њој позор ни ци.
Те и наред не вече ри при ка за но

СЕЛО

ОДР ЖА НО 47. ИЗДА ЊЕ ПРЕ СТИ ЖНОГ ФЕСТИ ВА ЛА

„ЖИСЕЛ” – ЧУВАР УМЕТ НИЧ КИХ ВРЕД НО СТИ

ТОКОМ ЛЕТА У ЦЕН ТРУ СТАР ЧЕ ВА

Там бу ре и лубе ни це

Након чита ве деце ни је Бре -
стов ча ни и сви дру ги љуби те -
љи њихо вих повр тар ских про -
из во да неће бити у при ли ци
да при су ству ју „Папри ки ја -
ди”. Мани фе ста ци ју је неко -
ли ко годи на орга ни зо вао
Актив жена „Соса”, пре вас -
ход но зато што је од тога оду -
ста ло удру же ње локал них
повр та ра, које је и било ини -
ци ја тор поме ну тог дога ђа ја.
Шта ви ше, они су се у пот пу -
но сти паси ви зи ра ли након

смр ти послед њег пред сед ни ка
Нусе та Куче ви ћа.

Пред сед ни ца Акти ва жена
„Соса” Мил ка Чурић наве ла је
да је про шле годи не схва ти ла
да она и дру ге чла ни це, и поред
нај бо ље воље, нису биле у ста њу
да то изне су саме.

– Тру ди ле смо се коли ко смо
могле, а кад смо виде ле да нема
добре воље код оних којих се то
нај ви ше тиче, одлучилe смо да
оду ста не мо – иста кла је Мил ка
Чурић.

Пред сед ник локал не месне
скуп шти не Дра ган Мири чић
рекао је да је било поку ша ја да
се дого во ре с повр та ри ма како
би нека ко сачу ва ли мани фе -
ста ци ју, али реше ње није про -
на ђе но.

– Они као удру же ње већ
неко вре ме не посто је, па не
могу ни да кон ку ри шу, не
само за новац за „Папри ки ја -
ду” већ и за дру ге погод но сти,
попут, реци мо, доби ја ња кван -
та шке пија це или набав ке јеф -

ти ни јег репро ма те ри ја ла. Ми
смо као Месна зајед ни ца има -
ли нај бо љу вољу, али нема мо
могућ но сти да будемo носи -
лац орга ни за ци је, иако је и
Град хтео да помог не, као и
„Сосе”. Kада про ђе сезо на
папри ке, поку ша ће мо да се
дого во ри мо са заин те ре со ва -
ним повр та ри ма, иако је,
нажа лост, таквих мало, и нај -
пре обно ви мо рад удру же ња, а
потом и саму „Папри ки ја ду” –
навео је Мири чић.

ЛОША ВЕСТ ЗА МНО ГЕ БРЕ СТОВ ЧА НЕ

Ове годи не без „Папри ки ја де”

је два де сет пет филм ских
оства ре ња, које је ода брао жири
у тако ђе еми нент ном саста ву –
Миро слав Сав ко вић, Нико ла
Лорен цин, Мио драг Нова ко вић
и Мар ко Сто ја но вић.

Они су одре ди ли и побед ни -
ке, који ма су сутра дан, по завр -
шет ку послед њег фил ма, уру -
че не награ де. Нај ва жни је при -
зна ње, Гран-при фести ва ла, уз
аутор ску награ ду, кри стал ну
вазу, дипло му и 35.000 дина ра,
при па ло је Радо ва ну Ђери ћу и
Алек сан дри Јако вље вић из
Пан че ва за филм „Банат ски
блуз”. Пре ма речи ма ауто ра,
реч је о поку ша ју да се сачу ва
делић нека да шњег живо та који
кра сио ове про сто ре.

Сле де ћу по ран гу, прву награ -
ду понео је омо љич кој публи ци
добро познат тан дем – Дра го

Лати но вић и Или ја Гало ња из
Новог Сада за филм „Про зор у
сре ћу”; „Сре бр ни сун цо крет”
при пао је Добри во ју и Добри ли
Пан те лић за оства ре ње „Раз го -
во ри покрај пута: код поро ди це
Боре Нико ли ћа у Коми ри ћу”, а
тре ћа награ да доде ље на је
Фран цу Пер не ку из сло ве нач ког
Мари бо ра за филм „Ива но во –
реви та ли за ци ја”.

Ово го ди шњи „Жисел” имао
је и мно го пра те ћих садр жа ја,
а неки од њих су због невре ме -
на одло же ни. Тако ће наступ
саста ва „Бала ше вић три бјут
бенд” бити одр жан у четвр так,
10. јула, од 21 сат. То, ипак,
није ума њи ло вред ност мани -
фе ста ци је коју гото во пола
века орга ни за у је омо љич ки
Дом кул ту ре.

Ј. Фили по вић

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Победничка фотографија Золтана Бисака: „Поподневне активности”

Прошлогодишње пецање



Ни претoпло вече није могло
да спре чи љуби те ље џеза да у
петак, 4. авгу ста, у Дому омла -
ди не ужи ва ју у кон цер ту јед не
од нај бо љих џез пева чи ца на
нашим про сто ри ма – Бети
Ђор ђе вић, уз прат њу „Бео -
град ског џез три ја”.

Пуна башта, углав ном
публи ке која је Бети слу ша ла
и на почет ку њене кари је ре
седам де се тих годи на, ноше на
је њеним сна жним гла сом
кроз репер то ар. Ту се нашла
неиз о став на нуме ра „Поч ни -
мо љубав из почет ка”, као и
дома ће евер грин песме Дар ка
Кра љи ћа и џез стан дар ди. 

Певач ку кари је ру запо че ла
је после уда је за гита ри сту и
пева ча Сло бо да на Боба Ђор ђе -
ви ћа, који је насту пао у клу бо -
ви ма у Запад ној Немач кој.
Бла ги ца је брзо поста ла Бети
јер су стран ци тешко изго ва -
ра ли њено пра во име. Карак -
те ри стич но је да она ника да
није мења ла музич ки пра вац,
већ је оста ла дослед на свом
сти лу, који и сада, као и пре,
није посеб но попу ла ран.

– Пева ла сам за ода бра ну
публи ку, која је мало број на,
али воли и раз у ме ту музи ку и
дола зи да је слу ша. Када сам
се вра ти ла из Немач ке, први
анга жман доби ла сам у хоте лу
„Југо сла ви ја”. У то вре ме, у
тада шњој СФРЈ то је било
место број један. Ту су дола зи -
ли и одсе да ли сви који су
нешто зна чи ли у све ту музи ке
и шоу-бизни су, дипло ма те,
висо ки зва нич ни ци, пред сед -
ни ци, кра ље ви... Тако ђе, уве че

је дола зио и бео град ски џет-
сет. Тако сам упо зна ла и
нашег позна тог хит меј ке ра
Алек сан дра Кора ћа и поче ла
је наша успе шна сарад ња.
Насту па ла сам и на фести ва -
ли ма „Бео град ско про ле ће”,
„Хит пара да”, Сплит ском
фести ва лу, Опа ти ји... Јед не
годи не била сам у нај у жем
избо ру за песму „Евро ви зи је”...
– изја ви ла је Бети Ђор ђе вић.

После дуже пау зе, она се на
дома ћу сце ну вра ти ла захва -

љу ју ћи теле ви зиј ској еми си ји
„Ја могу све”.

– Има ту нече га. Нисам
сује вер на, али нека космич ка
прав да посто ји. Неко је тамо
рекао да ова жена не може тек
тако да се скло ни. Лич но се
нисам потру ди ла око тога,
била је то слу чај ност. Тако су
се коц ки це сло жи ле, био им је
потре бан такав про фил лич -
но сти и позва ли су ме. При -
хва ти ла сам и ето – испри ча ла
је Бети Ђор ђе вић.

Бла ги ца Бети Ђор ђе вић до
сада је само јед ном насту па ла
у Пан че ву – на про сла ви Нове
годи не у тада тек отво ре ном
хоте лу „Тамиш”. Иако је про -
шло мно го годи на, дру ги
наступ у нашем гра ду испра -
ћен је вели ким оду ше вље њем
публи ке чија су оче ки ва ња
била више него испу ње на.
Бети је на радост сво јих обо -
жа ва ла ца откри ла да ће уско -
ро обја ви ти сингл у фан ки џез
мани ру „Нема те”, који је
напра вљен у сарад њи с позна -
тим музичарeм Рам бом Ама -
де у сом.

У четвр так, 3. авгу ста, на пла -
тоу Кул тур ног цен тра Пан че ва
одр жан је кон церт саста ва
„Вла да и Бај ка”. 

Вла ди мир Мар ко вић Вла да и
Дра гу тин Бала бан Бај ка, први
аку стич ни музи ча ри на бео -
град ској рок сце ни, у јеку сво је
кари је ре насту па ли су често у
нашем гра ду. Сећа ју се да је
њихо ве свир ке у Пан че ву увек
пра ти ла добра атмос фе ра и да
су се овде увек посеб но осе ћа -
ли. И после пет на ест годи на,
публи ка им је оста ла вер на.
Пуна башта Кул тур ног цен тра
посве до чи ла је да су нашим
сугра ђа ни ма дра ги гости, а они
су иста кли да би им било посеб -
но задо вољ ство да поно во дођу.

Први албум под нази вом „Ја
нисам ја” обја ви ли су 1994.
годи не. Њихо ве нај по пу лар ни -
је песме биле су „Облак” и

„Бео град”. Када су поно во
поче ли да сви ра ју зајед но 2011.
годи не, уче ство ва ли су на про -
јек ту „Band Aid for Japan” у

орга ни за ци ји РТС-а син глом
„Коко ро ни аи о” („Осмех уме -
сто суза”), ради подр шке наро -
ду Јапа на након нукле ар не
ката стро фе која се дого ди ла
исте годи не. На сни ма њу су
госто ва ли Лена Кова че вић,
Биља Крстић, Љуба Нин ко вић,
деч ји хор РТС-а и дру ги. Кра -
јем исте годи не „Вла да и Бај ка”
сви ра ли су песму „Облак” на
про сла ви пово дом педе сет
годи на посто ја ња Омла дин ског
фести ва ла у Субо ти ци.

Музи ка
Субо та, 12. август, 21.30, башта Дома омла ди не, кон церт
гру па „Супер е го”, „Визељ”, „Рас кид 13” и „Гоат ма ре”.

Уто рак, 15. август, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра, кон церт
„The Artie Roth Quartet”.

Изло жбе 
Четвр так, 17. август, 19 сати, фоа је Кул тур ног цен тра, изло -
жба сли ка „Фра гил ност” Дар ка Тра ја но ви ћа.

Темат ски про грам
Субо та, 12. август, од 17 до 21.30, башта Дома омла ди не,
упо зна ва ње с радом удру же ња мла дих и за мла де Пан че ва.

Субо та, 12. август, 18 сати, гале ри ја Дома омла ди не, отва -
ра ње изло жбе „Гра фи ти мога гра да”.

Субо та, 12. август, од 18.30 до 21.30, башта Дома омла ди -
не, три би на „Моје удру же ње”.

Уто рак, 15. август, 11 сати, Народ ни музеј, бес плат не деч је
кре а тив не ради о ни це „Колаж – живо ти ње од папи ра”. 

КУЛТУРА
Петак, 11. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДРА ГАН ВЛА ЈИЋ ГАЛЕ, ФРОНТ МЕН БЕН ДА „БАС И СТЕ ГА”

НОВИ АЛБУМ МУЗИЧ КИ ЗРЕ ЛИ ЈИ 
Нови сингл „Анка ра”

Бога та кон церт на
сезо на

Пан че вач ки састав „Бас и сте -
га” прет ход не неде ље обја вио
је сингл под нази вом „Анка -
ра”, чиме су наја ви ли нови
албум који ће се поја ви ти
почет ком наред не годи не.
Овим пово дом раз го ва ра ли
смо с фронт ме ном бен да Дра -
га ном Вла ји ћем Гале том, који
нам је при чао о новим песма -
ма, бога тој кон церт ној сезо ни
и музи ци у нашој земљи и
Пан че ву. 

ПАН ЧЕ ВАЦ: Нај ак ту ел ни ји
је нови сингл „Анка ра”, којим
ујед но и наја вљу је те албум?

Дра ган Вла јић Гале: Сни ма -
ли смо сингл током јула у сту -
ди ју „3x2” у Пан че ву с про ду -
цен том Сте фа ном Гаће шом.
Госто ва ли су нам Дар ко Арме -
ски – кавал и Сања Угр чић –
вокал. Овај сингл наја вљу је
нови албум који се оче ку је
почет ком наред не годи не.
Кон цеп ци ја је нова пошто
сада има мо син ти сај зер у бен -
ду, бас и бубањ, а рани је је
било две гита ре, бас и бубањ.

• Коли ко ће се албум раз ли -
ко ва ти од прет ход ног?

– Стил ски ће и даље бити
фузи ја разних жан ро ва, углав -
ном инстру мен та лан с неко -
ли ко вокал них песа ма. Изра -
жа ва ће наше емо ци је које
доча ра ва мо музи ком. Звуч но
ће бити бога ти ји елек тро ни -

Извор ни код

МОЈ избор МОЈ

Нико ла Ђор ђе вић, сту дент

Сао бра ћај ног факул те та

КЊИ ГА: „Круг” (Circle) аме -
рич ког књи жев ни ка Деј ва
Егер са ана ли зи ра могу ћи
ути цај интер не та и дру -
штве них мре жа на сва ко -
днев ни живот чове ка. У делу
се пола зи од чиње ни це да је
диги тал но доба сино ним за
непо сто ја ње при ват но сти у
којем сва ка осо ба са оду ше -
вље њем жели да има свој
он-лајн иден ти тет не воде ћи
рачу на о могу ћим после ди -
ца ма. Актив но сти свих људи
над зи ре јед на ком па ни ја,
под изго во ром напрет ка
целог дру штва, лич ни пода -
ци се при ку пља ју и обра ђу ју
с циљем да се стек не одре -
ђе ни про фит, а дру штве не
мре же сва ко днев но обли ку -
ју живот сва ког поје дин ца.
Рад ња је сме ште на у нај -
моћ ни ју IT ком па ни ју у
САД-у, где глав на јуна ки ња
Сем доби ја посао из сно ва и
ука зу је чита о цу на све прет -
ход но наве де не прет ње
диги тал ног доба.

ФИЛМ: „Тро у гао” (Triangle)
убра ја се у оне три ле ре које
ћете погле да ти а да не треп -
не те. Оно што овај филм
чини зани мљи вим јесте вре -
мен ска петља која ће вас
нате ра ти да пажљи во гле да -
те, али и дежа ви осе ћај који
глав на јуна ки ња Џес дожи -
вља ва током целог фил ма.
Рад ња је сме ште на на пут -
нич ки брод у Атлант ском
оке а ну, на којем је Џес са
сво јим при ја те љи ма про на -
шла уто чи ште након што је
њихов брод стра дао у олу ји.

На бро ду, који је ина че био
без поса де, изне на да се
поја вљу је маски ра ни уби ца
који почи ње да их про га ња.
Џес након неког вре ме на
схва та да се сви они нала зе у
зача ра ном кру гу који се
пона вља, а касни је сазна је
да упра во она ства ра тај
зача ра ни круг као после ди -
цу јед не њене одлу ке.

Још јед на мисте ри ја коју
топло пре по ру чу јем да
погле да те јесте „Извор ни
код” (Source Code) из 2011.
годи не. Помо ћу нај но ви јег
уре ђа ја који омо гу ћа ва ана -
ли зу дога ђа ја из про шло сти
– ства ра ње пара лел ног све -
та, вој ник Кол тер Сти венс
има зада так да про на ђе осо -
бу која је рани је тог дана
била одго вор на за екс пло зи -
ју у возу с мно го поги ну лих.
Вој ник се сме шта у тело
чове ка који је тог јутра био у
возу, а уко ли ко у року од
осам мину та не про на ђе
осум њи че ног, Кол тер се
при вре ме но вра ћа у сво је
тело након чега се миси ја
пона вља.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

сво је визи је свим сред стви ма.
Јако је мало ути цај них људи
које зани ма ства ра ла штво. У
недо стат ку сред ста ва сам си
себи све. Почев ши од места за
сви ра ње којих је јако мало, до
некул ту ре ста нов ни штва које
више воли јеф ти ну заба ву и
нема инфор ма ци ју о томе шта
све посто ји и шта све може да
дожи ви. Сре ћом, има и дру га -
чи јих, и то јако леп број у
нашем гра ду. Набав ка сред -
ста ва за рад и оства ре ња је
јако вели ка бор ба, а дове сти
неки стра ни бенд „миси ја”.
Тако да, поред ком по но ва ња,
аран жма на, вежба ња и изво ђе -
ња, као и свог сва ко днев ног
посла, често мораш бити
мена џер и про мо тер. Жао ми
је што не може мо да се бави мо
само музи ком коју нај ви ше
воли мо, па губи мо вре ме на
дру ге ства ри.

• Да ли су се поја ви ли неки
нови бен до ви у Пан че ву за
које сма тра те да има ју потен -
ци јал?

– Мислим да Пан че во тре -
нут но има потен ци ја ла како
на сце ни елек трон ске музи ке,
тако и у обла сти свир ке.
Похва лио бих мла ди састав
„Буч Кеси ди” због упор но сти и
вред ног аутор ског рада, као и
наше при ја те ље „Тран сен”,
који су јако ори ги нал ни и
добро музич ки пот ко ва ни.

Бенд „Бас и сте га” чине
Мари на Гру јић – син ти сај зер,
Сини ша Сту пар – буб ње ви,
Сте ван Ђор ђе вић – бас и Дра -
ган Вла јић Гале – гита ра/вокал. 

ком и син ти сај зе ром, а и
музич ки зре ли ји од прет ход -
ног. Већ у „Анка ри” има мо
нови ну – нема гита ре, ја сви -
рам саз који сам наба вио у
Тур ској.
• Недав но сте насту пи ли у
Будим пе шти, а наја вљен је и
вео ма акти ван кон церт ни
пери од?

– Насту па ли смо у Сеге ди -
ну, на „Елдо ра до фести ва лу”,
15. јула. Сви ра ли смо неке
ста ре песме у новим аран жма -
ни ма, као и нове песме на
који ма ради мо. Били смо оду -
ше вље ни реак ци ја ма фано ва
које има мо тамо, јер смо сви -
ра ли већ пре две годи не. Сви
су игра ли и заба вља ли се уз
нашу музи ку баш она ко како

ми жели мо. Кон церт је био
јако енер ги чан и емо ти ван.
Поред нас, насту пао је мађар -
ски бенд „Сар ди не ли” и на
кра ју вече ри ди-џеје ви. Јако
леп фести вал, пун умет но сти,
руко тво ри на и доброг духа.
Упо зна ли смо раз не људе који
слич но раз ми шља ју. Сви ра ли
смо и у Гара ни/Руму ни ји, 5.
авгу ста, на Фјужн & госпел
фести ва лу „Вижнс оф дримс”,
сле де „Нишвил џез фести вал”
13. авгу ста и „Аут хајд фести -
вал” у Заје ча ру 19. авгу ста.

• Да ли сте задо вољ ни ситу -
а ци јом у музи ци? С каквим се
иза зо ви ма суо ча ва те?

– Ситу а ци ја је полу ту жна,
али нећу да се жалим него
дајем све од себе и борим се за

ЛЕТО У ДОМУ ОМЛА ДИ НЕ

Џез дива Бети Ђорђевић у Панчеву

„ВЛА ДА И БАЈ КА”

Вече аку сти ке у Кул тур ном цен тру

Кон церт музич ког
саста ва „Сте рео бана -
на” одр жан је у субо -
ту, 5. авгу ста, у башти
Дома омла ди не.

Овај нишки бенд
чине Мар ко Анђел -
ко вић – Нао пак и
Нема ња Недељ ко -
вић – Немус. Пан -
че вач кој публи ци
пред ста ви ли су
нуме ре с прет ход на
три албу ма – „Шије -
мо сам бу”, „Лако је
пру ту да се соко ли”
и „Муње небје ске”.

– Наше песме су разно вр -
сне. Нека да носе озбиљ ну
ноту, а нека да шаљи ви карак -
тер, али увек има ју пре по зна -

тљив печат. Тру ди мо се да
буде мо довољ но ори ги нал ни.
Живот нам је инспи ра ци ја –
изја вио је Мар ко Анђел ко -
вић.

КОН ЦЕРТ САСТА ВА „СТЕ РЕО БАНА НА”

Ори ги на лан наступ 
нишких музи ча ра
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ФИ ЈАТ ти по, 1995. го -
ди ште, ре ги стро ван,
500 евра, зва ти по сле
15 са ти. 060/319-10-
68. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо,
1988, ре ги стро ван до
кра ја сеп тем бра.
060/021-61-95. 
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ше вро лет,
2004, ли му зи на, ре ги -
стро ван до ма ја 2018,
105.000 км. 
063/817-94-04. 
(СМС)

2003. ДА ЧИ ЈА со лен -
ца, 1.4, кли ма, сер во
во лан, цен трал на, два
кљу ча, пр ва бо ја, ре -
ги стро ван пре осам
да на. Вла сник, 1.400
евра. 064/144-27-40.
(245426)

ФИ ЈАТ пун то 2001.
го ди ште, пе то ра вра -
та, 1.2, бен зин, 1.450
евра. 064/264-06-57.
(245478)

НА ПРО ДА ЈУ фи јат
пун то, 2001. го ди ште,
1.2 бен зин, 1.000
евра. 065/577-17-25.
(254491)

ФИ ЈАТ пун то 1.2,
1999. го ди ште, кли ма,
по ди за чи, ре ги стро -
ван, 1.050 евра.
063/256-207.
(245504)

ПРО ДА ЈЕМ фи ћу (за -
ста ва 750 лукс).
064/357-81-77.
(245519)

ПУН ТО кла сик, 2009,
50.000 км, плин, ку ка,
че ти ри зим ске гу ме.
064/243-87-20.
(245626)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио
двој ку, 2003. го ди ште,
1.2 бен зин, ре ги стро -
ван. 065/361-64-22.
(245740)

ОПЕЛ кор са, 1.3 ди -
зел, 2004. го ди ште,
кли ма, на име куп ца.
063/837-71-79.
(245673)

ФЛО РИ ДА ин, 2005.
бен зин, гас, тек ре ги -
стро ван, 800 евра, до -
го вор. 062/846-96-00.
(245674)

СЕ АТ леон 1.6 бен зин,
2002. го ди ште, вла -
сник, очу ван.
063/823-29-34.
(245567)

ПУН ТО 1.1, 1999. го -
ди ште, ме та лик, 5 В,
сер во, од ли чан, вла -
сник. 062/286-031.
(245652)

КОР СА 1.0 и, 2003,
кли ма, 5 В, вла сник,
ду го ре ги стро ван.
065/910-35-35.
(235652).

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла, сер ви -
си ра мо и пу ни мо га -
сом, ди ги тал ном ма -
ши ном, пу ње ње 2.500
ди на ра. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05. (2456)

ФИ ЈАТ пун то 1.2,
2004. бен зин, гас,
аларм, да љин ско га -
ра жи ран, ста ње од -
лич но. 065/346-20-20.
(245714)

РЕ НО 5, 1991. го ди -
ште, бен зин, гас, ре ги -
стро ван до ав гу ста
2018, 450 евра.
061/665-72-00.
(245705)

ГОЛФ 5,  1.9 ТДИ,
2007. го ди ште, црн,
4.990 евра. 064/514-
05-06. (245744)

ПЕ ЖО 307 SW 1.6,
бен зин, 2005, па но ра -
ма кров, 3.200 евра.
064/514-05-06.
(245744)

РЕ НО та ли ја 2003. го -
ди ште, сер ви си сви
ура ђе ни, ре ги стро ван.
060/070-48-29,
069/170-48-29. 

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
до 3.000 евра, ста ње
не бит но. 063/165-83-
75. (245716)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
70 до 1.200 евра.
062/193-36-05.
(245716)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу од
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(245747)

ТРАК ТОР зе тор 5911,
при ко ли це змај 8 то -
на, ло зни ца 5,5 то на,
ки кин да 3 т, се тво -
спре мач ИМТ 2,5 м.
064/264-06-57. 

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Ко те жу 1. 069/409-83-
42. (245560)

ПРО ДА ЈЕМ или из да -
јем га ра жу, иза роб не
ку ће, -  иза ки не ског
„Шан га ја”. 
061/202-13-35.
(245025)

ВЕШ-МА ШИ НА, за -
мр зи вач 210 ли та ра,
ТВ 36 цм, по лов ни де -
ло ви веш-ма ши на.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(245565)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
мо ни то ра, ди ги тал них
ри си ве ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463. (245742)

НА ПРО ДА ЈУ за мр зи -
вач, ку хи ња и кре де -
нац, спа ва ћа со ба, тр -
пе за ри ја, са лон ска
гар ни ту ра, мост ре -
гал, днев на со ба, ви -
ле ро ви го бле ни, сли -
ке, за ве се, лу сте ри.
064/173-86-96, 
по сле 17 са ти.
(245614)

ПРО ДА ЈЕМ са лон ски
ка уч, ма ло ко ри шћен,
са де лом за по сте љи -
ну. 063/169-01-92.
(245614)

СПА ВА ЋА, днев на и
деч ја со ба, тр пе за ри -
ја, ку хињ ска уга о на
клу па. 064/173-86-96.
(245043)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, као но -
ве, вр шим по прав ку
ва ших, до ста ва, мон -
та жа, га ран ци ја.
063/195-07-17.
(245420)

КО РИ ШЋЕ НИ др ве ни
про зо ри ве ћих ди мен -
зи ја, јед но крил на бал -
кон ска вра та, ша ло ни.
062/121-01-48.
(245439)

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НО
ГА ЗДИНСТВО, 
Вла ди мир Миц ков ски:
ко зје мле ко, сир 
и су рут ка. 
069/320-48-22.
(245409)

ВИ НО ГРА ДАР Јо ви ца
Ив ков из Али бу на ра,
Ул. Жар ка Зре ња ни на
57, про да је: кру шку
сор те ви ља мов ка, гро -
жђе сор те мер лот,
гро жђе сор те 
ка бер не со ви њон. 
Тел. 063/887-16-87,
013/641-794. (24546)

ПРО ДА ЈЕМ но ву веш-
ма ши ну го ре ње, елек -
тро би ци кли и кул ти -
ва тор. 064/140-77-12,
366-312. 
(245477)

ПРО ДА ЈЕМ ЦО 2 апа -
рат, вар строј 1600,
по ја чан, 350 евра,
ори ги нал. Сер вис по -
ја ча ва ње ЦО2 апа ра -
та. 064/179-26-60.
(245481)

НА ПРО ДА ЈУ кан це -
ла риј ски ма те ри јал,
сто ло ви, сто ли це,
ком пју те ри, штам па -
чи. 063/866-25-31.
(245491)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал ни
ча мац са ка би ном, ду -
жи не 6 м, ре ги стро -
ван. Тел. 063/827-07-
57. (245520)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
гре де и би бер цреп.
064/122-69-78. (2455)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, но ва ку хи -
ња 10.000 ди на ра.
371-568, 063/773.45-
97. (245546)

СПА ВА ЋА, днев на и
деч ја со ба, тр пе за ри -
ја, уга о на клу пи ца за
ку хи њу. 
064/173-86-96.
(245043)

СЛИ КЕ, уља на плат -
ну, Сто ја на Тру ми ћа 
и Б. Ра до ви ћа, ра ни
ра до ви. 063/289-336.
(245516)

ПРО ДА ЈЕМ жен ску
те лад, си мен тал, 400
кг; holštajn 200 кг.
062/976-02-30
(245556)

ПРО ДА ЈЕМ ста ри би -
бер цреп и цреп трој -
ка. Тел. 062/309-
661.(4725)

ТА ПЕЋ 3,5 кв, веш-
ма ши на, уга о на гар -
ни ту ра, ор мар, ка уч,
фран цу ски ле жај,
дво сед и тро сед еко-
ко жа, тро сед мој ца,
ма њи сто са сто ли ца -
ма. Тел. 063/861-82-
66 (245597)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу
жи ви ну: му та ве пат ке,
па чи ће, ко ко шке,
мор ке. 063/894-84-23.
(245644)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
на ме штај, хит но, због
се лид бе, це не по вољ -
не, Пан че во. 
066/944-55-82
(245561)

МА ШИ НА за су до ве,
но ва, ин де сит, пет
про гра ма, 45 x 85 x
60, јеф ти но. 064/190-
63-65 (245563)

КА УЧ, две фо те ље,
вра та без ра га стоа,
ши ва ћа ма ши на. Очу -
ва но. 013/348-409
(245592)

ШЉИ ВА, бре сква,
кру шка за ра ки ју про -
да јем/до во зим. Тел.
064/232-64-33.
(245692)
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ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
сто ла ри ју (про зор и
вра та). Тел. 063/836-
37-29. (245687)

ПРО ДА ЈЕМ стил ски
на ме штај, по вољ но.
064/210-69-33.
(245723)

ПУ ЛИН штен ци на
про да ју, цр ни, два ме -
се ца. 064/149-24-70.
(245722)

НА ПРО ДА ЈУ два ја -
ре та и мла да ко за, по -
вољ но. Тел. 060/327-
01-50, 061/648-60-67,
Ба ва ни ште. (245720)

ПРО ДА ЈЕМ бој лер ве -
ли ки, ста рин ску ви -
три ну, пи са ћи сто, ау -
то форд си је ру.
064/154-25-82.
(245696)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја: сто ли це од
1.200, сто ло ви од
3.500, кре ве ти од
9.000. „Ста ра Утва”,
060/600-14-52.
(245699)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(245702)

ПРА СИ ЋИ, де бе ле
сви ње, ба ли ра на де те -
ли на. Ми ћа, Но во се -
љан ски пут 175. Пан -
че во. 064/303-28-68.
(245730)

ВИ БРО сто 1 х 1 м,
ка лу пи за бе ха тон.
063/755-57-40, на
про да ју. (245725)

ДЕ БЕ ЛЕ сви ње на
про да ју и јаг ње.
060/444-55-01.
(245733)

ПО ЛО ВАН  на ме штај
са до ста вом. 
061/317-07-67.
(245738)

ПРО ДА ЈЕМ ко зу, уз
њу де те ли на гра тис.
061/143-35.20.
(245754)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, за мр зи вач, веш-
ма ши ну. 
013/346-790,
064/129-73-60.
(245758)

КУ ПУ ЈЕМ ста ри по ло -
ван на ме штај, по лов -
не плин ске бо це и
оста ло ста ро по лов но
по кућ ство. 
066/900-79-04.
(245433)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме -
да ље, ор де ње, но вац,
пен ка ла, са то ве. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (2454)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, ста ре
сла ви не, аку му ла то ре,
веш-ма ши не, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, ка -
бло ве. 060/521-93-40.
(245547)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
ста рог гво жђа.
061/627-07-31.
(245535)

КУ ПУ ЈЕМ елек трич ну
ме ша ли цу за бе тон,
ис кљу чи во ис прав ну и
очу ва ну. 064/338-49-
27. (245585)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ТА пе ћи, бе лу
тех ни ку. 061/641-30-
36. (245586)

ЊИ ВА, Скро ба ра, 33
ара, 2.800 евра.
065/852-71-99.
(243189)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари пла -
ца на ста ром Та ми шу,
под во ћем. 061/162-
50-25. (245519)

КУ ЋА у из град њи 200
м2, Ба нат ско Но во Се -
ло, фик сно 25.000
евра. Тел. 063/193-63-
59. (244125)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву,
ле га ли зо ва ну ку ћу на
Ку де љар цу са 9 ари
пла ца. 064/040-82-72.
(244437)

ВИ КЕН ДИ ЦА код Де -
во јач ког бу на ра, 
200 м од цен тра, ле га -
ли зо ва на, 
061/206-30-46.
(244359)

КУ ЋА у Омо љи ци, 120
м2, 9 ари плац.
065/961-93-22.
(244305)

КУ ЋА, Ка ча ре во, 170
м2, ле га ли зо ва на, од -
мах усе љи ва.
013/601-472.

(145172)

СА МОШ, про да јем
ку ћу од ци гле, 130 м2,
15 ари пла ца.
065/600-23-84.
(245220)

ГРА ЂЕ ВИН СКО-
ГРАД СКО зе мљи ште,
1000 м2, Вој ло ви ца,
Ул. II про сек, Брат ства
је дин ства. 064/595-
04-64. (245135)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Змај
Јо ве Јо ва но ви ћа, Пан -
че во. 062/490-360.
(245026)

ДО ЛО ВО, са ми цен -
тар, ста ра ку ћа од ци -
гле, за ре но ви ра ње, са
дво ри штем 11 ари, 33
м2 + врт 8 ари, 92 м2,
стру ја, во да. Тел.
013/263-34-53, email:
lilijana@t-online.de
(245041)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ку де љар цу. 061/252-
89-96. (245039)

ПРО ДА ЈЕМ плац, ме -
сто иде ал но за све.
063/114-52-49.
(245393)

КУ ЋА, 80 м2 са пла -
цем и ба штом за ста -
но ва ње, Стар че во.
Тел. 064/403-15-20,
061/261-72-37, Иван.
(245389)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
стро гом цен тру, 7 ари
плац. 064/271-56-61.
(245528)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До -
ло ву на 29 ари пла ца.
371-274, 064/176-88-
52. (245424)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но ва
укро вље на, ку ћа, екс -
тра ло ка ци ја, 155 м2

бру то, сва ин фра -
струк ту ра, вла сник
1/1. 063/637-673.
(245443)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Пан че ву, 80 м2 или
ме њам за се ло.
064/902-28-80.
(245466)

НО ВА КУ ЋА у Пан че -
ву, Те сла, 140 м2, П +
2, укњи же но.
063/776-61-77. (2455)

КУ ЋА, стан, 100 м2,
гас, пар кинг, усе љив.
069/822-48-24.
(245482)

ОМО ЉИ ЦА, плац са
за по че тим објек ти ма
11,5 ари, стру ја, во да.
064/260-05-34.
(245489)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 120
м2, Омо љи ца, плац 6
ари. 013/618-652,
064/168-84-32.
(245572)

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца
и фр таљ, дру га кла са,
тре ће по ље, Стар че во.
064/433-46-01.
(245577)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у Вој -
ло ви ци, ле га ли зо ва но.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(245655)

КУ ЋА, но ва, 5 ари
пла ца код ра сад ни ка,
31.000 евра. 
061/661-59-10.
(245550)

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

ЦЕН ТАР, 100 м2, 2.6
ари, 73.000; ку ћа за
ру ше ње на 2 ара,
35.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(245657)

ЦЕН ТАР, дво ри шна
ку ћа, ком плет но ре но -
ви ра на, 70.000; Мар -
ги та, дво ри шна ку ћа
24.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(245657)

СТА РА МИ СА, ку ћа
на 5,5 ари, 27.000;
Ку де љар ски, 60 м2, на
14 ари, 25.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (245657)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу, ста ра Ми са. Тел.
069/223-24-25.
(245513)

У ПАР ТИ, две ку ће на
окућ ни ци 50 ари, под
во ћем, во да, стру ја,
те ле фон, ас фалт.
060/168-45-86.
(245608)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. Тел.
062/415-359. (245593)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг
Му че ни ка 18.
064/167-04-77. (2455)

СТА РИ „бу вљак”, 13
ари, 70, 32.000; Ми са,
6 ари, до го вор. „Јан -
ко вић”. 348-025.
(245581)

ПРО ДА ЈЕМ два пла ца
по 8 ари, мо же и као
јед на на Ја буч ком пу -
ту, по вољ но. 069/186-
54-05. (245635)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у на -
се љу То по ла, по вољ -
но. 069/186-54-05.
(245635)

КУ ЋА, ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064/955-
51-85. (2457637)

КУ ЋА, Те сла, екс тра
ло ка ци ја, за би знис и
ста но ва ње. 063/329-
464, 066/001-050.
(245638)

КУ ЋА, До ло во, хит но,
15 ари, по сле 16 са ти.
061/134-37-08.
(245643)

ГРА ЂЕ ВИН СКО зе -
мљи ште, 50 ари, ас -
фалт, се вер на зо на,
8.500 евра. 063/894-
84-23. (2145644)

ПЛАЦ, Ми са, 6 ари,
во да, стру ја, Шар пла -
нин ска, про сек 141,
18.500. 064/613-24-
28. (245630)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу
из ме ђу ДТД и Ду на ва
(Кај та со во), стру ја,
во да, на 8 ари пла ца,
вла сник, 1/1. 061/137-
95-33. (245508)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 180 м2,
две стам бе не је ди ни -
це, 1/1, вла сник.
063/256-207. (245504)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Стре ли ште, Иван Цан -
ка ра 2. Тел. 013/318-
343. (245529)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста ром Та ми шу, на
пла цу од 6 ари.
013/263-80-51.
(2455511)

БА РА КА, 8 ари, во да,
стру ја, ка на ли за ци ја и
плац 4 ара. 069/213-
97-37. 

КУ ЋА, ви кенд зо на, 17
ари, воћ њак, бли зи на
По ња ви це. 064/384-
48-40. (245613)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 60 м2, 13,5 ари,
26.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(245617)

ШИ РИ цен тар, са лон -
ска, ЕГ, 4 ара, 42.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(245617)

ШИ РИ цен тар, ква ли -
тет на тро соб на ку ћа,
120 м2, 4 ара, 42.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(245617)

ИЗ ДА ЈЕМ плац на Но -
во се љан ском пу ту, на
из ла зу из Пан че ва,
пре ко пу та „Бе лог
Нар ци са”, 8 ари, 30 х
27 м, има во ду.
063/225-996. (245619)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
36 ари, Ба ва ни штан -
ски пут, до пу та.
064/347-98-80.
(245623)

ДВЕ КУ ЋЕ на 33 ара
пла ца, по год но за би -
знис. Шар пла нин ска.
064/194-03-87.
(245668)

ФАР МА за тов не пи -
ли ће са ви кен ди цом,
воћ ња ком, ви кенд на -
се ље До ло во.
063/760-49-87.
(245948)

КУ ЋА на углу, пре ко
пу та но вог пре кр шај -
ног су да, Те сла,
53.000. 064/387-84-
70. (245594)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си, 7 ари
пла ца, 45 м2 стам бе -
ног, 40 м2 га ра жа и
ра ди о ни ца. 
064/668-87-78. (и)

ПО ВОЉ НО ку ћа 100
м2, Стре ли ште, пар -
кет, ЦГ, кли ма, по -
друм, га ра жа, 
кол ски улаз. 
065/203-63-73.
(245717)

КУ ЋА на пла цу од 15
ари, Ива но во. Тел.
013/629-124, це на до -
го вор. (245696)

ПЛАЦ 28 ари, 15 ме -
та ра ши ри не, до зво -
ље на град ња. Ку де -
љар ски на сип, пр ва.
064/866-25-18. (2456)

ПРО ДА ЈЕМ плац 9
ари на ста ром Ба ва -
ни штан ском пу ту. Тел.
060/028-67-43. (2456)

ПРО ДА ЈЕМ но ви ју
ви кен ди цу, се ло Шу -
ша ра, 15 ари, во да,
стру ја, ле га ли зо ва на
или ме њам за ви кен -
ди цу, ста ру ку ћу у
цен трал ној Ср би ји.
065/206-89-39.
(245680)

ЈЕ ДАН ла нац и ¾ лан -
ца зе мље у Вој ло вач -
ком ри ту. 065/283-53-
01. (245735)

НО ВА ку ћа 60 м2, 3
ара, 20.000 евра, ста -
ра Ми са. 061/664-39-
26. (245745)

КУ ЋА, Ми са, при зем -
на, усе љи ва, 33.000;
Стар че во, 4.5 ари,
104, 18.000. (67),
„Мил ка М”, 
744-28-66. 
(4725)

ПЛАЦ, фронт 43 м2,
36 ари, глав ни пут, ку -
ћа, фул 100 м2, по год -
но за би знис. (67),
063/744-28-66, „Мил -
ка М”. (4725)
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ПЛА ЦЕ ВИ, Но во се -
љан ски, 28 ари, ви -
кен ди ца, 7.500; Бе о -
град ски, 16 ари,
8.000. (67), „Мил ка
М”, 744-28-66. (4725)

МИ СА, спрат на од -
лич на, ПР, спрат, ле по
дво ри ште, укњи же на,
пре ле па, код цр кве.
(67), „Мил ка М”, 744-
28-66. (4724)

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу без по -
сред ни ка у Омо љи ци
или пе ри фе ри ји Пан -
че ва до 20.000 евра
кеш. 064/047-59-52.
(245699)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, улич ни део 54
м2, Гор њи Град.
013/342- 243. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан 83
м2, сре ђен, пр ви
спрат, Дрин ска.
063/817-94-04. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан у ку -
ћи, у То по ли, 58 м2,
20.000 евра. 069/663-
773. (244497)

ШИ РИ цен тар, нов
укњи жен стан, 48 м2.
063/555-705, вла сник.
(245380)

БЕЗ по сред ни ка про -
да јем стан на Стре ли -
шту 56 м2 + те ра са,
сед ми спрат, ни је зад -
њи, 30.800, до го вор.
062/885-43-20.
(245315)

НОВ укњи жен стан,
цен тар, 120 м2, ЕГ,
пар кинг ме сто, 69.000
евра. 069/617-059.
(2451216)

ТРО СО БАН стан, 66
м2, Те сла, IV спрат,
47.000, ре но ви ран.
063/827-58-58.
(245158)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, ЦГ, те ра се, IV
спрат, усе љив. Тел.
013/331-079,
063/770-45-55.
(244648)

МИ СА, 48 м2, 18.000;
70 м2 + дво ри ште,
24.000. 063/377-835. 

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
два ста на 117 м2 и
130 м2, две га ра же.
063/359-314. 245399)

МЕ ЊАМ стан 57 м2,
Пан че во, за се о ско
има ње плус ау то. Ко -
ва че вић, 063/210-998.
(245403)

КОД аме рич ке про да -
јем дво со бан сре ђен,
51 м2, у Са мач ком
гар со ње ру. 065/353-
07-57. (245415)

ПРО ДА ЈЕМ два тро -
соб на ста на, за вр шна
фа за из град ње.
013/341-89. (244450)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 52 м2, Ко теж 2.
062/445-614. (245453)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, 43 м2, сре -
ђен. 069/129-19-87.
(245454)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га ра -
жа, ба шта, укњи жен,
17.500. 061/147-82-
23. (245463)

СТАН 61 м2, тре ћи
спрат, гре ја ње плин,
Мар ги та. Тел.
064/136-42-00, вла -
сник. (245427)

ДВО СО БАН, Ко теж 2,
58 м2 + те ра са, при зе -
мље, вла сник, 32.000,
без ула га ња. 
069/151-80-28.
(245419)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 43 м2,
улич ни и дво со бан
стан, 60 м2, дво ри шни
цен тар, Са ве 29. Тел.
063/892-67-31.
(245485)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
те ра са, оста ва, гас,
нов, усе љив, дво стран.
069/822-48-24.
(245482)

ТЕ СЛА, ду плекс, 90
м2, те ра са, пар кинг,
ЦГ, но во град ња.
069/822-48-24.
(245482)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, Цви ји ће ва,
гре ја ње на стру ју.
069/822-48-24.
(245482)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
24 м2, спрем на за ста -
но ва ње, са ве ћим по -
дру мом. 
061/517-76-88.
(245285)

ХИТ НО, Со да ра, 56
м2, ЦГ, лифт. „Трем
01”, 063/836-23-83.
(245512)

СО ДА РА, 75 м2, ЦГ, II,
42.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(245512)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VII, два лиф та,
26.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(245512)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
38 м2, нов, при зе мље,
гре ја ње, 30.000 евра,
вла сник. 066/200-514.
(245517)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 52
м2, II, но ви ји, ета жно,
35.000, вла сник.
066/200-514. (245517)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу, са
спра том, усе љи во.
061/162-50-25.
(245514)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру
од 36 м2, цен тар гра -
да, Штро сма је ро ва
ули ца, ле га ли зо ван.
060/025-52-05.
(245730)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
IV, ЦГ, 16.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (245542)

КО ТЕЖ 1, бли же цен -
тру, ма њи дво со бан ,
40 м2, 25.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (245542)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(245542)

СО ДА РА, тро со бан,
83 м2,  сре ђен. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (245542)

КО ТЕЖ 2, тро и по со -
бан, Вој во ђан ски бу -
ле вар. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(245542)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
62 м2, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2455)

ДВО СО БАН, Те сла, 52
м2, те ра са, 27.000
евра. „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(245616)

КО ТЕЖ 2, дво соб ни
ста но ви 30.000 –
33.000 евра. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (245616)

ДВО И ПО СО БАН, Те -
сла, алу сто ла ри ја, ку -
хи ња, кли ме, две те -
ра се, 35.000. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (245616)

ЈЕД НО СО БАН, ква ли -
тет но ре но ви ран, До -
њи град, 22.500 евра,
за ме на. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(245616)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ЦГ, те ра са, 34.000
евра. „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(245616)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, 46 м2, ВПР,
ЦГ, 21.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(245617)

СО ДА РА, дво со бан,
52 м2,   сре ђен,  ТА,
III, 29.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(245617)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IV, ЦГ, 30.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(245617)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан,
I, 37 м2, те ра са, ЦГ,
23.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(245617)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан,
37 м2, I, из вор но,
24.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(245617)

МАР ГИ ТА, Кут ков, 35
м2, III, ЕГ, 20.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(245617)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 25.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.  (245617)

СО ДА РА, дво со бан,
52 м2, ТА, III, сре ђен,
29.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(245617)

ДВОСОБ НИ, 55 м2,
Стре ли ште, 26.000;
Ко теж, 27.000; Те сла,
30.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(245572)

ТЕ СЛА, Дис, 46 м2,
јед но и по со бан, те ра -
са, од ли чан рас по ред,
26.000, до го вор.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(245572)

ЈЕД НО СО БАН, 34 м2,
Стре ли ште, 21.500;
цен тар, 26.000; дво -
ри шни 15.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(245572)

ЈЕД НО СО БАН, нов, 30
м2, 19.000, до го вор,
но ва Ми са, вла сник.
063/304-222. (245578)

ЦЕН ТАР, 2.0, ЦГ,
35.000; Со да ра, 1.0,
ТА, 22.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(245581)

КО ТЕЖ 1, 1.0, 40 м2,
до го вор, Те сла, 1.5,
41, до го вор.  (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(245581)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
52 м2, II, сре ђен,
32.500: (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(245591)

ШИ РИ цен тар, леп
дво со бан, 52 м2, ВП,
ЕГ, те ра са, 34.000.
(398), „Кров”, 
060/683-10-64.
(245591)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, дво ри -
шни, 22 м2, 8.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(245591)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, ТА, IV спрат.
062/376-047.
(245608)

ДВО И ПО СО БАН стан,
58 м2, ета жно гре ја ње,
вла сник, про да јем.
Тел. 060/333-56-41.
(245606)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
38, II спрат, ЦГ, лифт,
ин тер фон, ре но ви ран,
вла сник. 
063/377-524. 
(245602)

ХИТ НО про да јем два
ста на, мо же за ме на,
до го вор. 
064/386-92-86.
(245638)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
но вој Ми си, 85 м2.
063/272-594,
063/225-928. 
(245663)

СО ДА РА, 83 м2, III,
ЦГ, из вор но, 42.000;
дво и по со бан, IX,
33.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(245657)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан,
40.000, нов, на до град -
ња, дво и по со бан, IX,
37.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(245657)

ТЕ СЛА, ду плекс, 84
м2, 46.000; Зе лен го ра,
јед но и по со бан, II,
24.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(245657)

СТРО ГИ цен тар, ду -
плекс, 136 м2, 90.000;
нов дво со бан, 43.000
и тро со бан, 74.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (245657)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, VI, 30.000; тро и -
по со бан, IV, 43.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48, 317-634.  (245657)

ЦЕН ТАР, 70 м2, I, 800
евра/ква драт, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (2458)

ЦЕН ТАР Стре ли шта,
но во град ња, V, 103 м2,
до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (2458)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2,
V, ком плет на ме ште -
но, но во, 25.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (245658)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
ВПР, те ра са, ТА,
24.500, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (245658)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 58 м2,
VI, 29.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (245658)

КО ТЕЖ  2, гар со ње ра,
22 м2, IV, ЦГ, лифт,
усе љи ва, 16.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(245658)

СТРО ГИ цен тар, тро -
со бан, 68 м2, III, ЦГ,
усе љив, 50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (245658)

ГОР ЊИ град, че тво -
ро со бан, 84 м2, но ви ја
град ња, III, ЦГ, пот пу -
но опре мљен, дво -
стра но ори јен ти сан,
га ра жа, 56.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (245658)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, јед -
но со бан, 32 м2, II, ТА,
17.500, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(245658)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, VI, ЦГ, усе -
љив, 31.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(245658)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, ЦГ, лифт, усе -
љив, 30.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (245658)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 55
м2, II, ЦГ, 34.500, до -
го вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(245658)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
40 м2, IV, ЦГ, 26.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(245658)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
ЦГ, 60 м2, 38.000 евр -
фа, дво со бан ре но ви -
ран, ЦГ, 39.500; дво и -
по со бан 55 м2, ТА,
28.500. „Го ца”,
062/504-504. 
(245675)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, ре но ви ран,
46.000; тро со бан, пр -
ви спрат, 52.000 евра.
„Го ца”, 
062/504-504. 
(245675)

ЦЕН ТАР, дво со бан, II,
55 м2, ЦГ, 33.500.
(320), Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(245677)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
II, 24 м2, ЦГ, 19.000.
(320), Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(245677)

СО ДА РА, не у ре ђен
та ван ски про стор, 110
м2, VII, ЦГ, 250
евра/ква драт. (320),
Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (2456)

МАР ГИ ТА, Кут ко, гар -
со ње ра, 35 м2, III, гас,
19.000. (320), Пре ми -
ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(245677)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, III, 35 м2, ЦГ,
23.000. (320), Пре ми -
ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(245677)

ПРО ДА ЈЕМ ве ћу гар -
со ње ру у по лу су те ре -
ну, вла сник. 065/237-
10-68, 064/665-86-51.
(245679)

НО ВА МИ СА, јед но -
со бан стан, 34 м2, но -
ви ја град ња. 060/034-
20-04. (245496)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, ре но ви ран. Тел.
060/359-54-39.
(245690)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
57 м2, усе љив.
060/821-15-87.
(245682)

ГАР СО ЊЕ РУ про да -
јем, Ко теж 1,у од лич -
ном ста њу. 063/413-
573. (245715)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, дво со бан, јед но -
со бан, је до ни по со бан,
по вољ не ло ка ци је и
це не. „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (2452)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
дво со бан, до бра ло ка -
ци ја, ни жа спрат ност
и це на.  „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (2457)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан,
71 м2, I, TA, 40.000.
(069), „Стан плус”,
063/771-75-96.
(245775)
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НО ВА МИ СА, П + ПК,
44 м2, са мо стал но,
16.000. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-96.
(245775)

ПОТ КРО ВЉЕ, 100 м2,
Ми са, укњи же но, си ва
фа за, са свим при -
кључ ци ма. 065/333-
55-25. (245756)

СТАН, 40 м2, си ва фа -
за, 2 ара, 12.500 евра,
мо же за ме на за ау то
до 5.000 евра.
061/664-39-26.
(24575)

КУ ПУ ЈЕМ стан у Пан -
че ву, без по сред ни ка.
061/646-91-53. (СМС)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”, Ж.
Зре ња ни на 14, ку пу је
ста но ве ни же спрат -
но сти за по зна те куп -
це. 345-534, 064/246-
05-71. (245616)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан
стан у ужем цен тру,
ни же спрат но сти,
лифт, ЦГ. 
065/588-00-25.
(245525)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан
стан или гар со ње ру.
064/121-23-66.
(245440)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан 52 м2, по лу на ме -
штен, лукс, I спрат,
стро ги цен тар.
063/302-806. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
цен тру Пан че ва, на -
ме ште на. Тел.
064/128-38-95. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан
на но вој Ми си.
060/377-74-99. (СМС)

ДВО СО БАН, по лу на -
ме штен, ТА, згра да,
Те сла, ду же, бли зу
„Ави ва”, де по зит.
061/285-43-28. (и)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, ви со ко при зе -
мље, ТА пећ, пра зан,
ре но ви ран. 064/313-
89-72. (245174)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан, Ко -
теж 1, сквер. 063/803-
03-88. (245005)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, Вој во -
ђан ска 97. 064/359-
54-42. (245033) 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу за уче ни ке 
и сту ден те, 
Со да ра. 
064/439-40-89.
(245509)

ПОТ ПУ НО на ме штен,
ин тер нет, ЦГ, ПВЦ,
кли ма, ма њи тро со -
бан, Те сла. 
064/877-53-09
(245523)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан
на Со да ри од 56 м2.
Тел. 063/861-42-91.
(245509)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан
за сам ца, на ме штен и
про фе си о нал ну га ра -
жу, 60 м2, за рад, ма -
га цин. Тел. 063/154-
94-11 (245511)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Стре ли шту.
060/721-21-04
(245526)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сам ци -
ма, Стре ли ште. 320-
847 (245405)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан на Ко -
те жу 1. Кон такт:
060/040-75-63
(245408)

ГАР СО ЊЕ РА 36 м2,
Ко теж, по лу на ме ште -
на, ЦГ, ка блов ска, ин -
тер нет. 
064/189-50-99
(245449)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у цен тру Стре ли -
шта. 060/142-22-11
(245414)

ПРИ МАМ уче ни цу
или са ми цу на стан.
062/850-31-95
(245451)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво -
со бан, ком фо ран стан
у Мо рав ској. 
063/802-26-71
(245433)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, 46 м2, из у зет но
функ ци о на лан, Со да -
ра. 063/307-816
(245434)

ЛУКС на ме ште ни ста -
но ви, Те сла 54 м2 и
Ко теж 2, 40 м2.
064/184-87-50
(245436)

ПОТ ПУ НО опре мље на
гар со ње ра код ста ре
По ште, цен трал но
гре ја ње, на ду жи пе -
ри од. 063/879-60-68
(245474)

ТРА ЖИМ дво со бан
на ме штен стан (кућ ни
љу би мац). 064/409-
50-82 (245484)

ТРО СО БАН пра зан
стан у ку ћи, по че так
Стре ли шта, кли ма, га -
ра жа, дво ри ште, 120
евра. 361-322,
065/626-86-88
(245548)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
пра зан стан, по лу су -
те рен, дво ри ште, но ва
Ми са. 064/363-60-08
(245502)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, Све -
тог Са ве 62. 064/668-
87-38. (245447)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе сту -
ден ти ма. Од лич ни
усло ви за ста но ва ње.
064/245-15-97
(245496)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан са ЦГ на Стре ли -
шту. 064/842-92-10
(245494)

НА МЕ ШТЕ НА со ба
уче ни ку, упо тре ба ку -
хи ње и ку па ти ла, Ко -
теж 2. 318-321,
064/908-02-94.
(245468)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу уче ни -
ци. 069/331-14-75
(245622)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан. 064/187-91-87,
064/330-90-54.
(245596)

СТАН за из да ва ње,
од мах усе љив.
063/555-041 
(245601)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
фул на ме штен стан,
Ко теж 1, на ду же.
064/137-63-19.
(245629)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, пра зан, на Со да -
ри. 063/322-006
(245504)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен, ком фо ран стан
на Стре ли шту, из да -
јем. Тел. 061/652-50-
09 (245605)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан
са гре ја њем, но ва Ми -
са. 063/214-387
(245632)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, пра -
зан, у цен тру, јед но -
со бан. 252-13-66,
064/413-61-65
(245638)

СТАН 47 м2, згра да у
Иве Кур јач ког 70-в,
на ме штен, усе љив.
064/149-99-73
(245641)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан,
дво ри шни стан, у цен -
тру. 064/813-03-97
(245571)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
на ме ште ну, на ду жи
пе ри од. 063/617-421
(245576)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан на Стре ли шту.
060/643-60-30
(245583)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у ку ћи,
цен тар, тро со бан, 90
м2. 064/296-24-47
(245587)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
Ца ра Ла за ра 50.
064/290-45-09,
061/348-20-00. (2456)

ИЗ ДА ЈЕМ  гар со ње ру
у стро гом цен тру.
062/345-958. (2456)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво -
со бан стан, Ко теж 2,
дру ги спрат, ЦГ.
060/605-65-07. (2456)

ТЕ СЛА, пра зан јед но -
и по со бан ре но ви ран,
ви со ко при зе мље, ТА
пећ, из да јем.
064/313-89-72. (2456)

ПО ЧЕ ТАК Мар ги те,
леп, ре но ви ран, ком -
фо ран, на ме штен у
ку ћи, пре ле по дво ри -
ште. 064/313-89-72. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ком плет
на ме штен, све но во,
Аген ци ја „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-
96-05. (245704)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на Ми -
си, по год на за те рен -
ске рад ни ке или пре -
но ћи шта. 062/150-78-
42. (245709)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са
упо тре бом ку хи ње и
ку па ти ла на Стре ли -
шту. 060/157-00-15. 

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран
ком фо ран стан, згра -
да, ЦГ, лифт, по жељ -
но сту ден ти ма.
060/724-17-25. 

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, упо -
тре ба ку хи ње и ку па -
ти ла, ЦГ, за уче ни це,
сту дент ки ње.
063/833-37-51. (2457)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, Со -
да ра, 80 евра + де по -
зит. 064/252-47-00.
(245743)

СТАН, че тво ро со бан,
ку ћа, гре ја ње, из да јем
га ра жу, ма га цин, на -
се ље Син ђе ли ће во.
061/225-16-43. 

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 39 и 81 м2,
у цен тру Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(СМС)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
мо же зуб на ор ди на -
ци ја, и мо же као кан -
це ла ри ја. Тел.
064/417-68-58.
(244658)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 21
м2, Л. Тол сто ја, бли зи -
на пи ја це. 
333-058. 
(244750)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру. 063/255-892,
063/254-155.
(244744)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал ТЦ
код Су да, 14 м2,
12.000 евра, 
вла сник. 
069/663-773.
(244497)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Ја буч ки пут, 170 м2 и
70 м2. 063/759-12-47.
(245304)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 11. август 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. АВГУСТА

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

УСКОРО

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

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

Цена: 500 динара 

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена: 200 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара



ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
опре мље ну ау то пе ри -
о ни цу, три бок са, 7
пар кинг ме ста.
064/226-81-91.
(245347)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал но во -
град ња, 20 м2, са мо
20 евра. Услу жна де -
лат ност, цен тар.
064/262-54-65.
(245082)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, нов, 32 м2, ЦГ,
те ле фон, кли ма, по -
вољ но. 063/879-54-08. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Ми -
са, Шар пла нин ска 2-
а, око 50 м2, те ра са,
по год но за рад њу или
дру ге на ме не. До го -
вор. 063/871-80-48.
(225423)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 12 х 6 м, и
стан дво со бан, по вољ -
но, Но во се љан ски пут.
064/137-48-67.
(245446)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 15
м2, Ње го ше ва 2, пре ко
пу та „Хе до ни ста”. Тел.
064/184-87-50.
(243456)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Не -
ма њи ној 8, 26 м2.
064/184-87-50.
(243456)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
до ули це, из лог, цен -
тар. 063/314-803.
(245469)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, М.
Гор ког 81, улаз у Пе -
пе ља ре. 063/837-48-
34. (245527)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Зе ле ној пи ја ци. Тел.
063/808-58-16.
(245510)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 50 м2,
Све тог Са ве 67.
064/668-87-389.
(245447)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну
кан це ла ри ју, 50 м2, М.
Гор ког 4. 064/668-87-
78. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал.
062/852-48-50. (2455)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у пи ја цу, бли зи -
на три шко ле.
060/351-03-56.
(245603)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 100
м2, угао Све то за ра
Ми ле ти ћа и Трг Му че -
ни ка. 063622-209.
(245570)

ФРИ ЗЕР СКИ са лон,
нов, ком плет но сре -
ђен, по го дан и за ко -
зме тич ке услу ге.
Пред гра ђе, 200 евра.
063/514-05-06.
(245744)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
Стр ел и ште, 17 м2. Тел.
063/478-84-80. (245-
750)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 20 м2,
Ла ва Тол сто ја 5.
063/194-81-95.
(245703)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни
рад ни ци и мај сто ри за
из ра ду де ко ра тив них
по до ва. 065/238-98-
96. (СМС)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ:
по треб не рад ни це у
ку хи њи и на шал те ру.
Ло кал у Бра ће Јо ва но -
вић. 063/897-55-04.
(244657)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци
за рад на те ре ну.
062/825-27-25.
(245025)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”. До ћи у
су бо ту, 12. ав гу ста
2017, у Ули цу Син ђе -
ли ће ва 21, од 18 до
20 са ти. (245507)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”, до ћи у
пе так, 11. ав гу ста
2017, у Ули цу Бра це
Пе тр ов 53, од 18 до
20 са ти. 
(245234)

ПРЕ ХРАМ БЕ НОЈ про -
дав ни ци по тре бан
рад ник. ССС, оп шта
кул ту ра, во зач ка Б ка -
те го ри је. Би о гра фи је
са сли ком сла ти на
Ду нав ска 4/25, 
за кон курс. 
(245515)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Да ча по тре бан рад -
ник, ис ку ство оба ве -
зно. Тел. 061/551-95-
31. (245552)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри. Тел.
062/404-144. (244560)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Зо ки 87” тра жи рад -
ни ка. Тел. 063/752-
12-13. (245590)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
на Стре ли шту по тре -
бан рад ник. 060/324-
27-22. (245658)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „Ка ли ме -
ро”, Стре ли ште, по -
тре бан рад ник са ис -
ку ством. 060/510-52-
90. (245658)

МА РИ НЕ РА – ре сто -
ран, Пан че во: тра жи
се ро штиљ мај стор  на
днев ни це, по по тре би.
069/822-48-23. (2454)

МА РИ НЕ РА – ре сто -
ран, Пан че во: тра же
се по моћ ни рад ни ци
за ку хи њу. 069/822-
48-23. (245482)

ПО ТРЕ БАН ау то ме ха -
ни чар и вул ка ни зер са
ви ше го ди шњим ис ку -
ством, Yu-Niki.
062/309-370. (245492)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
на Зе ле ној пи ја ци за
про да ју деч је гар де -
ро бе. 061/184-86-61.
(245536)

РЕ СТО РА НУ бр зе хра -
не „Грил бум” по треб -
не же не за рад на ро -
шти љу. 064/323-92-
77. (245540)

ЛАН ЦУ ре сто ра на
„Ко но ба аку стик” по -
треб ни су ре сто ран -
ски ко но ба ри, 
хо стес е и чи ста чи ца,
за рад у Цр ној Го ри.
064/290-45-39.
(245543)

ЕСТЕ ТИК сту дио
„Пер ла” тра жи фри зе -
ра и жен ског ма се ра
са ис ку ством. Тел.
013/344-546,
013/353-842. (245612)

ПО ТРЕ БАН сто лар -
„Са ми го ин вест”.
013/312-729,
063/389-972. 
(245557)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад на ин ду стриј -
ским ма ши на ма.
069/238-07-65.
(245633)

ПО ТРЕБ НИ му шко-
жен ски фри зе ри. Тел.
061/552-21-22,
061/320-68-38.
(245646)

РАД НИК, озби љан са
ис ку ством, по тре бан
за тре ћу сме ну, тра -
фи ка ис пред По љо -
при вред не шко ле.
064/317-07-06.
(245648)

ПО ТРЕБ НИ во за чи Б
ка те го ри је за пре воз
пе ци ва, пут ор га ни зо -
ван. 060/864-07-71.
(245671)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад на ро шти љу –
ћу мур и у про да ји, са
ис ку ством. 
065/900-50-08.
(245628)

ПО ТРЕБ НА му шко-
жен ска фри зер ка,
усло ви  и за ра да од -
лич ни. 064/255-57-31.
(245669)

ПО ТРЕ БАН сто лар,
про из вод ња на ме шта -
ја, Пан че во. 
060/600-14-52. 

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по тре бан во зач, оба -
ве зно по зна ва ње гра -
да. До ћи лич но по сле
17 са ти. (245714)

ПО ТРЕ БАН сто лар,
мон та жер са ис ку -
ством у ра ду са пло -
ча стим ма те ри ја ли ма.
Ра ди о ни ца се  на ла зи
на пан че вач ком пу ту
– код „Ре ве”. Приjaве
сла ти info@komovi.rs
или Дрин чи ће ва 29,
11.000 Бе о град.
(245691)

ПО ТРЕБ НИ дис пе че ри
тран спор та са од лич -
ним по зна ва њем ен -
гле ског је зи ка и ра да
на ра чу на ру. При ја ве
сла ти на 
dispatohertransporta
@gmail.com (245726)

ПО ТРЕБ НА де вој ка,
же на за по вре ме но
чу ва ње три на ест ме -
се ци ста ре де вој чи це,
у Пан че ву. 064/267-
94-11. (245736)
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ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за
рад у ка фи ћу „Пе ти -
ца”, пла та до го вор.
064/997-79-09.
(245731)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фи ћу у Стар -
че ву. 065/257-25-79.
(245757)

ИС КУ САН пе кар,
хлеб, со му ни, на пе ћи
по моћ ник и про да ва -
чи ца. 064/120-09-42.
(245751)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, угра ђу јем,
по пра вљам. 063/882-
25-09.

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
Пан че во, ма шин ски
се че мо вла жне зи до -
ве. Га ран ци ја.
060/691-01-13.
(243955)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до 2 м³, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. (4723) 

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050,
063/329-464. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(241768)

ПО ПРАВ КА и уград -
ња свих вр ста кли ма.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(245732)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, ре но ви ра ње кро -
во ва, кре че ње, бе то -
ни ра ње, сти ро пор,
фа са де, кре че ње. Ра -
ди мо по вољ но.
063/865-80-49.
(245094)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе -
че ње ра ки је. Ду ле,
064/163-58-85.
(245627)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, шу па,
ис ко пи, бе то на, бе то -
ни ра ња, од но ше ње
не по треб них ства ри,
оба ра ње ста ба ла, ко -
ше ње. 060/035-47-40.
(245521)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња, раз -
би ја ње бе то на, бе то -
ни ра ње, ко ше ње тра -
ве, чи шће ње та вана,
по дру ма, итд.
064/122-69-78.
(245521)

ОЗБИЉ НА же на ра -
ди ла би код ста ри је
осо бе, по крет них или
не по крет них.
065/237-10-68,
062/167-67-69.
(245679)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти ба ке риј -
ско и дез ин фек ци о но
пра ње те пи ха. Пре воз
бес пла тан. 066/001-
050, 063/329-464. 

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76,
013/361-601.
(245764)

КЛИ МЕ и елек тро ин -
ста ла ци је, мон та жа и
сер вис, бр зо, ефи ка -
сно, по вољ но.
065/305-73-92.
(245574)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 
064/157-20-03.
(245588)

ПРЕ ВОЗ ства ри ком -
би јем. 061/616-27-87,
или пик-апом.
061/629-80-40.
(245588)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње на ме -
шта ја, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. 

ЦЕ ПАМ, уно сим и
сла жем др ва, уно сим
угаљ, по вољ но.
061/641-30-36.
(245586)

ВО ДИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста рих,
уград ња но вих це ви,
мон та жа са ни та ри је,
од гу ше ња. 062/382-
394. (245651)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи -
ка, хе ми ја, ме ха ни ка
– ча со ви. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43.
(245416)
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ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње пар ке та као и
брод ских по до ва.
064/341-79-60.
(245450)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри -
ја, бра ва ри ја, са ни та -
ри је. Мон та жа бој ле -
ра, шпо ре та, гре ја ча.
Сло бо дан, 063/865-
80-74. (243451)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
по вољ но. 060/521-93-
40. (245457)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, по прав ка кро -
ва, чи шће ње олу ка,
кре че ње, по вољ но.
065/535-24-56.
(245214)

ВО ЗИМ све вр сте се -
лид бе, чи шће ње ста -
но ва, дво ри шта, по -
дру ма, та ва на, нај по -
вољ ни је. 061/627-07-
31. (245535)

СПРЕ МАМ ку ће и ста -
но ве, ако вам тре ба
по зо ви те, 064/278-71-
20. (245500)

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. (245665)

СЕР ВИС ро лет ни, ро -
ло комар ни ка, АЛУ и
ПВЦ сто ла ри ја, за ме -
на гурт ни и ста ка ла.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(245702)

СВЕ вр сте фи зич ких
по сло ва, уто вар, ис то -
вар ро бе, се лид бе, се -
че ње др ва, чи шће ње,
ру ше ње, ко па ње, ко -
ше ње. 061/626-14-50,
Де јан. (245711)

ПРЕ ВОЗ пик-апом и
ком би јем. 061/626-
14-50, Де јан. (245711)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(245710)

КЕ РА МИ ЧАР: ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(245723)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла,
ку хи ња, ка на ли за ци о -
них це ви. 062/640-
741. (245689)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ка на ли за ци -
је, адап та ци је ку па ти -
ла, сер вис, по вољ но.
377-930, 063/115-71-
67. (245684)

КЛИ МА, сер вис, до пу -
на, уград ња, нај по -
вољ ни је. 064/520-48-
80, 063/740-83-98.
(245732

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до 2 ку -
би ка. 065/334-23-38.
(245737)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма -
ње ста но ва, пе гла ње
ве ша, пе дант но и ква -
ли тет но. 061/412-44-
50. (245749)

КО ШЕ ЊЕ трав ња ка,
дво ри шта, воћ ња ка
три ме ром и ко са чи -
цом. 061/612-14-50.
(245753)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050, 
063/329-464. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (245089)

СТО ЛАР СКЕ услу ге,
ку хи ње, пла ка ри, по -
прав ке и пре прав ке.
371-274, 064/176-88-
52. (245424)

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.
(245359)

КО МАР НИ ЦИ, ро лет -
не, ве не ци ја не ри, тра -
ка сте за ве се, но во и
по прав ка. 064/189-
40-91, 354-777.
(240870)

СЕ ЛИД БА – пре воз
1000 дин. Мо гућ ност
рад ни ка, по пуст на
ван град ске. 063/174-
77-69 (242381)

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. (244909) 

MAGIC LOOK, ма са жа
це лог те ла, пар ци јал -
на: бо ло ви у ле ђи ма,
ан ти це лу лит, ста ри ји -
ма и же на ма по пуст.
061/132-11-18.
(244502)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти ба ке риј -
ско и дез ин фек ци о но
пра ње те пи ха. Пре воз
бес пла тан. 066/001-
050, 063/329-464. 

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про -
це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (245507)

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.
(245507)

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.
(245507)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа, де -
мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com
(245507)

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.(245507)

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.(245507)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
061/283-66-41,
062/834-66-50.
(245142)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске -
ле, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(245542)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
уград ња, оправ ка, ау -
то-ра ди ја, ау то е лек -
три чар, ра зних елек -
тро у ре ђа ја, ЦО 2 апа -
ра та. 063/800-01-96.
(245481)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-
24, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим
од мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(245487)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за -
шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. (245534)

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 на.
013/331-657, 063/777-
18-21, 064/495-77-59.
(245620)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, за мр -
зи ва че, кли ме, по пра -
вља мо ква ли тет но са
га ран ци јом. „Фри го -
тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (2456)

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 га ран -
ци јом. „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (245653)

ИЗ ДА ЈЕМ кор пу за
рад на ви си ни 18 м, и
вр ши мо све ра до ве са
њом. 063/399-118.
(245656)

ИЗ РА ДА и уград ња
ПВЦ сто ла ри је од не -
мач ких про фи ла. „Са -
ми го ин вест”. 312-
729, 063/389-99-72. 

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по став -
ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње,
изо ла ци је, нај јеф ти ни -
ји у гра ду, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(245672)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0-24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(245672)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом до зво лу за упра -
вља ње чам цем 14/88,
из да ту од Ка пе та ни је
Пан че во, на име Пе ра
Ни ко лић. (244811)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом го ди шњу пен зи о -
нер ску кар ту из да ту
од АТП-а на име Сла -
ви ца Ми хај лов.
(245392)

СА МАЦ Ау стра ли ја -
нац, тра жи по знан ство
же не од 48 до 60 го -
ди на. Тел. 064/992-62-
19, Ра ле. (245421)

ПО ВО ДОМ Пре о бра -
же ња, не ве ро ва тан
про вод у ка феу
„Клинч” (код Ран ка),
ужи во му зи ка. 18. ав -
гу ста – Игор Па вић,
19. ав гу ста – Сла ви ца
Ми ле тић. Кни ћа ни но -
ва 37, Мар ги та. По че -
так у 20 са ти.
(245631)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО

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



МА ДЕ РО ТЕ РА ПИ ЈА
ма са жа. 060/650-51-
20 (245660)

УСТУ ПАМ гроб но ме -
сто са спо ме ни ком,
ста ро Пра во слав но
гро бље. 064/130-27-
34. (245638)

УСА МЉЕ НОМ пен зи о -
не ру по треб на сло бод -
на же на до 75 го ди на,
без оба ве за. 013/619-
314 (245637)

МУ ШКА РАЦ , 55 го ди -
на, ма те ри јал но озбе -
збе ђен, же ли да упо -
зна же ну или де вој ку
до 40 го ди на, ра ди
дру же ња, из ла за ка,
зва ти око 21 сат.
013/352-203. (245495)

АКО си уса мље на,
имаш до 50 го ди на,
же лиш брак – ја ви се.
064/437-63-59.
(245706)

СО КО БА ЊА, апарт ма -
ни и со бе, бли зу цен -
тра. Ка блов ска, дво ри -
ште, но во. 061/636-08-
57, 063/768-32-68, 
Зо ри ца. 
www.soko-banja.org
(241721)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма ни
7 – 9 евра,120 м од
мо ра. +38163-243-
859, +38232-679-098.
(243072)

СО КО БА ЊА, из да јем
нов че тво ро кре вет ни
јед но со бан стан код
Бо ри ћа. 064/507-20-
84. (245383)

ПО ВОЉ НО ле то ва ње:
Шу шањ, пун пан си он,
пре воз, 20. ав гу ста по -
пуст. 064/193-15-92.
(245287)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, ка блов ска,
ин тер нет, ба зен, SPA.
063/719-98-30.
(244531)
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РАЗНО

ТУРИЗАМ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о проце-

ни утицаја на животну средину („Службени гласник

РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби израде

студије о процени утицаја на животну средину

     Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог Са-

да, улица Народног фронта бр. 12, поднео је захтев за

одлучивање о потреби процене утицаја на животну

средину пројекта Реконструкција резервоара ФБ -

0805 у Блоку 8, у склопу РНП, на к. п. бр. 3547 КО Вој-

ловица. 

      Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид у просторијама Покра-

јинског секретаријата за урбанизам и заштиту живот-

не средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39).

      Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана об-

јављивања овог обавештења, могу доставити своје ми-

шљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

На осно ву  чла на 63. За ко на о пла ни ра њу и из град њи

(„Слу жбе ни  гла сник РС”, бр. 72/209, 81/2009-ис прав ка,

64/10-од лу ка УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-од лу ка УС,

50/2013-од лу ка УС,  98/2013-од лу ка, 132/2014 и

145/2014) и чла на 83. Пра вил ни ка о са др жи ни , на чи ну и

по ступ ку из ра де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког

пла ни ра ња („Слу жбе ни  гла сник РС”, бр.64/2015) Оп -

штин ска упра ва оп шти не Опо во, Оде ље ње за  имо вин -

ско прав не, стам бе но-ко му нал не по сло ве, ур ба ни зам,

гра ђе ви нар ство и за шти ту жи вот не сре ди не, об ја вљу је

ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ
УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА  ПО ТРЕ БЕ  

УР БА НИ СТИЧ КО –АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ

ЛО КА ЦИ ЈЕ    ре кон струк ци је и про ме не на ме не

по сто је ћег про из вод но скла ди шног ком плек са у

стам бе но-по слов но-скла ди шни ком плекс на 

ка та стар ској пар це ли бр. 4348/1 КО Опо во

1. Јав на пре зен та ци ја Ур ба ни стич ког про јек та  ур ба -

ни стич ко-ар хи тек тон ске раз ра де  на ка та стар ској пар -

це ли бр. 4348/1 к.о. Опо во, ин ве сти то ра Ко со вац Да -

ли бо ра из Ба ран де, Жар ка Зре ња ни на бр. 6 оба ви ће се

у хо лу згра де Оп штин ске упра ве Опо во, Ули ца Бо ри са

Ки дри ча бр. 10 у пе ри о ду од 11. 08. 2017.до 18. 08.

2017. го ди не.

2. Об ра ђи вач пред мет ног Ур ба ни стич ког про јек та

бр.тех. днев ни ка 56.17. је „ПА НУР БИС”  д. о. о.  за

про стор но пла ни ра ње Пан че во, Мак си ма Гор ког 2 .

3. Овла шће на ли ца за да ва ње оба ве ште ња су Ра де Цве та но -

вић и Ја сна Ко чо вић, на те ле фон 013/681-212 или 681-666.

4. Ур ба ни стич ки про је кат би ће до сту пан на увид за ин -

те ре со ва ној јав но сти у ди ги тал ном об ли ку, у то ку тра -

ја ња јав не пре зен та ци је, на зва нич ној  ин тер нет адре -

си Оп шти не Опо во (www.оpovo.org.rs) 

5. По зи ва ју се сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка

ли ца да из вр ше увид у ур ба ни стич ки про је кат, као и

да у то ку тра ја ња јав не пре зен та ци је  до ста ве сво је

при мед бе и су ге сти је у пи са ној  фор ми Оде ље њу за

имо вин ско-прав не, стам бе но-ко му нал не по сло ве, ур -

ба ни зам, гра ђе ви нар ство и за шти ту жи вот не сре ди не,

пу тем пи сар ни це  Оп штин ске упра ве оп шти не Опо во,

Ул. Бо ри са Ки дри ча бр. 10, по штан ски број 26204

Опо во, нај ка сни је до по след њег да на тра ја ња јав не

пре зен та ци је за кључ но са 18. 08. 2017. го ди не.

У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09 –

ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ,

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ  И  СА О БРА ЋАЈ

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ 

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПО ТРЕ БЕ УР БА НИ -

СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ

КАТ. ПАР. БРОЈ 5711/1 КО ПАН ЧЕ ВО, ЗА ПЛА НИ РА -

НУ ИЗ ГРАД ЊУ  ВИ ШЕ ПО РО ДИЧ НИХ  СТАМ БЕ НО

ПО СЛОВ НИХ ОБЈЕ КА ТА СПРАТ НО СТИ  П+1+Пс и

П+2+Пк У УЛИ ЦИ  ЖАР КА ФО ГА РА ША БРОЈ 22

ПАН ЧЕ ВО,  из ра ђен од стра не ДОО „„AMBER PRO”,

Ул. Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 1 ТЦ „Тру бач”, под

бро јем про јек та 01/2017 од мар та 2017. го ди не, за ин -

ве сти то ра ДОО „AMBER PRO”,  л. Вој во де Ра до ми ра

Пут ни ка  1 ТЦ „Тру бач” .

Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти  у

згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I, број 2 - 4 у Пан че ву,  у хо лу  VI спра та,  у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му -

нал не по сло ве.  Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав -

ној пре зен та ци ји  мо же те до би ти на те ле фон  013/308-

905,  кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 9 до 15 са ти, у пе -

ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 да на, по чев

од  11. 08. 2017. го ди не.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти

при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за вре ме

тра ја ња јав не пре зен та ци је, у  пи са ном об ли ку, Град -

ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни -

зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не  по сло ве, Трг

кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.

У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09 –

ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ,

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ И СА О БРА ЋАЈ 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ 

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПО ТРЕ БЕ УР БА НИ -

СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ  РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ за

из град њу ви ше по ро дич ног стам бе ног објек та са 20

стам бе них је ди ни ца П+2+Пс и ви ше по ро дич ног стам -

бе ног објек та са 6 стам бе них је ди ни ца П+1+Пк на кат.

пар це ла ма  број 3501/2 и 3503/3 К.О. Пан че во, у Ули -

ци Бран ка Ра ди че ви ћа број 37-ц, из ра ђе ног од стра не

„Art Royal inženjering”, Ул. Ни ко ле Па ши ћа 48, спрат

1, стан 1,  Ужи це,  број УП-а 25/17, за ин ве сти то ра Ко -

ста дин Сте ва но вић, ули ца Све то за ра Ми ле ти ћа број

93/10, Пан че во.

Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти  у

згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I, број 2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му -

нал не по сло ве.  Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав -

ној пре зен та ци ји  мо же те до би ти на те ле фон  013/308-

905,  кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 8,30 до 15 са ти, у

пе ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 да на, по чев

од  11. 08. 2017. го ди не.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти

при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за вре ме

тра ја ња јав не пре зен та ци је, у  пи са ном об ли ку, Град -

ској упра ви Гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни -

зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не  по сло ве, Трг

кра ља Пе тра I, број 2 -  4, Пан че во.

А. Д. „УТВА”

„МИ ЛАН ПРЕ МА СУ НАЦ” КА ЧА РЕ ВО

огла ша ва по тре бу 
за сле де ћим рад ни ци ма:

– стру га ри

– бор вер ки сти

– ме та ло гло да чи

Са нај ма ње тре ћим сте пе ном струч не спре ме, са или

без ис ку ства.

На раз го вор за по сао до ћи лич но, или по сла ти CV на

адре су:  utvamp@3dnet.rs, или се ја ви ти на кон такт те -

ле фон 013/603-495.

4. ав гу ста 2017. го ди не, по сле ду ге и те шке бо ле сти, на пу стио нас

је наш дра ги су пруг, отац и де да

ИЛИ ЈА ВАР ГА
1946–2017.

Са хра на је оба вље на 7. ав гу ста 2017, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу.

Ње го ви нај ми ли ји

(87/245697)

Опра шта мо се с ту гом и по што ва њем од на шег

ко ле ге, при ја те ља и ку ма

др ДУ ША НА 

АН ЂЕЛ КО ВА

ле ка ра спе ци ја ли сте ги не ко ло ги је и аку шер ства

ЗО РАН и ВЛА ДИ МИР ПА РО ВИЋ с по ро ди цом
(22/245405)

Го ди ну да на ни је ме ђу на ма, али је сва ког тре на

с на ма у ср цу и ми сли ма

ЈОН ЛА ПА ДАТ

У су бо ту, у 11 са ти, оку пи ће мо се на Но вом гро -

бљу и под се ти ти се ка ко је око се бе ши рио са мо

љу бав и до бро ту.

За хвал на по ро ди ца
(66/245598)

БРА НИ СЛА ВА ГОЈ КО ВИЋ
На ша во ље на пре ми ну ла је 8. ав гу ста 2017. Жи ве ће и
да ље у на ма.

Ожа ло шће ни: си но ви ВЛА ДИ ЦА и СР ЂАН, сна ја 
БИ ЉА НА, уну чад МИ ЛОШ, НА ТА ЛИ ЈА и АЛЕК СА

(93/245724)

ПО ВОЉ НО апарт ман
и со бе, Ба ња Вруј ци,
из да јем. 065/608-03-
66. (244539)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар,
ви кен ди ца, нај леп ше
ме сто, ас фалт, во да,
стру ја, по вољ но.
063/832-50-97. (2457)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ком -
плет но опре мљен
апарт ман у Со ко ба њи.
060/327-27-10.
(245640)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад -
ни ке и сам це.
064/305-73-01.
(245399)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, од ли -
чан сме штај, 2 до 4
осо бе, по вољ но.
064/438-12-35.
(245434)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, цен тар,
КТВ, ин тер нет.
063/759-98-77.
(245424)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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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.

На пу сти ла нас је на ша

школ ска дру га ри ца

БОР КА

Мно го је во ле ла на ша

дру же ња у „Ка фа ни с

раз ло гом”. За сва ки

наш сле де ћи су срет би -

ће с на ма у ср цу и ми -

сли ма.

Тво ји: ОЛ ГА, СНЕ ЖА,

НЕ ДА, ЗЛА ТИ ЦА, 

СТО ЈАН КА, ПЕ РА, 

РАТ КО и ДУ ЛЕ

(15/245445)

Дра гој

БОР КИ 
МОМ ЧИ ЛО ВИЋ

по след њи по здрав од
по ро ди це МАР КОВ

(26245308

По след њи по здрав

БОР КИ 

МОМ ЧИ ЛО ВИЋ

од по ро ди це СТО ЈА НОВ

(45/245539)

По след њи по здрав дра гој и искре ној при ја те љи ци

БОР КИ МОМ ЧИ ЛО ВИЋ

БРАН КА, МАР КО и МА РИ НА

(57/245559)

3
Дра га

БОР КА

По чи ва ла у ми ру Бож -

јем.

По ро ди ца ЛА ЗИЋ

(73/245650)

По след њи по здрав дра гој 

БОР КИ
од по ро ди це 

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ

(76/245662)

Дра гој

БОР КИ

Хва ла за три де сет се дам го ди на дру же ња, ср дач -

но сти, не се бич но сти и искре ног при ја тељ ства.

БИ ЉА НА
(81/245683)

5. ав гу ста, по сле ду ге бор бе са бо ле шћу, пре ми ну ла је

на ша во ље на

БОР КА РАЈ ЧЕ ВИЋ 

МОМ ЧИ ЛО ВИЋ
1945–2017.

Са хра на је оба вље на 8. ав гу ста, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу у Пан че ву.

Хва ла ти на свој љу ба ви, не жно сти и до бр о ти ко ју си нам

го ди на ма не се бич но пру жа ла. Без те бе ви ше ни шта не ће

би ти исто.

За у век тво ји: су пруг ЗО РАН, ћер ка ЈА СМИ НА 

и мај ка ЕМИ ЛИ ЈА
(11/245441)

Нај бо љој стри ни

БОР КИ

по след њи ту жни по здрав.

АНА и ДИ НА

(12/245445

На шој дра гој

БОР КИ

по след њи по здрав.

Све кр ва ИРЕ НА и де вер ДРА ГАН с по ро ди цом

(13/245445)

Дра гој

БОР КИ

по след њи по здрав.

По ро ди ца ИДВО РАЦ

(14245445

5. ав гу ста 2017. пре ми ну ла је на ша ку ма

БОР КА РАЈ ЧЕ ВИЋ МОМ ЧИ ЛО ВИЋ

Дра га ку мо, хва ла ти на искре ном при ја тељ ству и дру же њу за све

ове го ди не.

По чи вај у ми ру и не ка ан ђе ли бу ду с то бом.

Тво ји ку мо ви: БО ЈАН, НА ДА и КСЕ НИ ЈА

(41/245536)

Дра га на ша

БОР КА

Хва ла ти за при ја тељ ство и див не тре нут -

ке про ве де не с то бом. Не ће мо те за бо ра -

ви ти. 

Тво ји при ја те љи: 

ВЕ РИ ЦА и РА ДО ЈИ ЦА РА И ЧЕ ВИЋ, 

МИЛ КА и ЖИВ КО МЛА ДЕ НО ВИЋ, 

ДЕ САН КА и ДА НИ ЛО СТРИ ЧЕ ВИЋ

(63/245583)

6. ав гу ста 2017. на пу сти ла нас је, из не на -

да, на ша мај ка, ба ка, та шта и све кр ва

АНА ПО МАР
1951–2017.

Веч ну успо ме ну на њу чу ва ће: 

ћер ка ЖА КЛИ НА, син АЛЕК САН ДАР, зет

НИ КО ЛА, сна ја ЈЕ ЛЕ НА, уну ка и унук

(90/245711)
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2. ав гу ста 2017. у 77. го -

ди ни, по сле кра ће бо ле -

сти пре ми нуо је наш

брат

ИВАН РИ СТИЋ

Ожа ло шће ни: се стре

ДА НИ ЦА и СНЕ ЖА НА 

с по ро ди цом, бра ћа 

ВА СИ ЛИ ЈЕ 

с по ро ди цом, 

АЛЕК САН ДАР

с по ро ди цом и СТЕ ВАН

(9/245348)

По след њи по здрав свом

То по ла шу

ИВА НУ 

РИ СТИ ЋУ

ДУ ШАН ГРО ЗДИЋ, 

СА ВА КИ ЦО ШЕВ 

и ЈО ВИ ЦА ША МА РА

(10/2454)

МИ ЛЕ ТА ДИ МИ ТРОВ
По след њи по здрав мом оцу.

РА ША

(1/245390)

С не из мер ном ту гом опра шта мо се од на шег дра гог

МИ ЛЕ ТЕ ДИ МИ ТРО ВА

Чу ва ће мо у ср ци ма успо ме не на ње га.

ЗЛА ТО ЈЕ, МИР ЈА НА, МА ЈА, ДЕ ЈАН, 

ПА ВЛЕ и АНА
(8/245421)

7. ав гу ста 2017. пре ми ну ла је на ша дра га

МИ ЛА ДИН КА ЖУ ЈО ВИЋ
1943–2017.

Ожа ло шће ни: син ДРА ГАН, сна ја ЈА СМИ НА и уну ка МИ ЛИ ЦА

(34/245503)

7. ав гу ста 2017. на пу сти ла нас је на ша мај ка, ба ка и пра ба ка

ДА НИ ЦА ТЕР ЗИЋ
1927–2017.

Хва ла за сву љу бав и до бро ту ко ју си нам да ла.

Твој син СА ВА, сна ја МИ ЛАН КА, унук ДАР КО 

са су пру гом и пра у ну ке МИ НА и МА ША

(36/245506)

7. ав гу ста 2017. на пу сти ла нас је на ша мај -

ка, ба ка и пра ба ка

ДА НИ ЦА ТЕР ЗИЋ
1927–2017.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Син БОГ ДАН, унук НЕ МА ЊА 

с по ро ди цом и унук ИГОР

(39/245724)

По след њи по здрав

ТРА ЈАН КИ ГР ГОВ СКИ
1939–2017.

пре ми ну ла 25. ју ла 2017. го ди не.

Ожа ло шће на се стра ДИВ НА с по ро ди цом
(46/245540)

По след њи по здрав школ ском дру гу

НЕ НА ДУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

1982–2017.
Ње го во IV-3 

(50/245545)

Оти шла је на ша Фи да

ФИ ДАН КА СТА МЕН КО ВИЋ
Ни ка да те не ће за бо ра ви ти тво је  „Дво ри штан це”.

СЛА ВИ ЦА, МАР ЦЕ ЛА, ВЕ РА и МИ РА

(67/245600)

По след њи по здрав дра -

гој те ти

МИ ЛИ ЦИ 

ТАН КО

Увек ћеш би ти с на ма.

С по што ва њем и 

љу ба вљу ЈО ВАН 

КО МА НОВ 

с по ро ди цом

(28/245483)

Последњи поздрав

МИ ЛА ДИН КИ 

ЖУ ЈО ВИЋ
1943–2017.

од ЗОРАНА ПЕШЕВСКОГ с породицом

(з/245724)

По след њи по здрав Жу ле то вој ма ми

МИ ЛА ДИН КИ ЖУ ЈО ВИЋ
МИ ЛАН, РО ЂА, БА ЈА, ЈАСМИНА, СЛА ВИ ЦА, 

НЕ НА и ЕВИ ЦА

(84/4725)

По след њи по здрав мај ци на шег ди рек то ра

МИ ЛА ДИН КИ ЖУ ЈО ВИЋ

од но ви на ра и графичара „Пан чев ца”

(88/245704)

Опро штај од

ФИ ДАН КЕ 

СТА МЕН КО ВИЋ

Дра га на ша, ово је са мо

тре нут но збо гом. Сре -

шће мо се јед ном опет,

на не ком леп шем ме сту.

Тво је: бра та ни ца МА ЈА

с по ро ди цом и сна ја

ВЕ РА

(91/245718)

6. ав гу ста на пу сти ла нас је на ша во ље на

ФИ ДАН КА СТА МЕН КО ВИЋ
1947–2017.

По след њи по здрав во ље ној тет ки и мај ци 

од ње них: БО БА НА, АНЕ и КА ТА РИ НЕ
(92/245718)

С ту гом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те -

ље да је 7. ав гу ста 2017. пре ми нуо 

СЛО БО ДАН 

ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ
22. XI 1948 – 7. VIII 2017.

Ожа ло шће ни: су пру га НА ДЕ ЖДА, 

син АЛЕК САН ДАР и ћер ка ЈЕ ЛЕ НА 

с по ро ди ца ма

(72/245641)

По след њи по здрав

ФИ ДАН КИ СТА МЕН КО ВИЋ
Дра га на ша увек ћеш би ти с на ма. Не ка те ан ђе ли чу -
ва ју.

По ро ди ца ВУ ЈО ВИЋ

(96/245752)
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СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН

БЛОНД

2010–2017.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(24/245469)

СЕ ЋА ЊЕ

11. VIII 1997 – 11. VIII 2017.

СЛО БО ДАН

МУ НИЋ ЦО ЛЕ

С по што ва њем су пру га

ЈЕ ЛЕ НА с де цом

(40/245527)

Осмо го ди шњи по мен

ДУ ШАН ПА СЕР
1948-2009. 

С љу ба вљу и ту гом успо -

ме ну на те бе чу ва тво ја 

по ро ди ца.

Су пру га ЦВЕ ТА НА, син

ЈО ВАН, сна ја 

ЉИ ЉА НА, уну ка

ЈЕ ЛЕ НА 

и унук МИ ХА И ЛО

(94/245734)

По след њи по здрав

НЕ ВЕН КИ МИ ЛА НО ВИЋ

од ко лек ти ва ОРЛ

(17/245452)

Опра шта мо се од на ше дра ге су пру ге, мај ке и ба ке

НЕ ВЕН КЕ МИ ЛА НО ВИЋ НЕ НЕ
1947–2017.

ви ше ме ди цин ске се стре ин стру мен тар ке ОРЛ оде ље ња

Из не на да пре ми ну ла 2. ав гу ста 2017. го ди не.

Са хра на је оба вље на 4. ав гу ста 2017, у 12 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг СЛО БО ДАН, ћер ка СВЕ ТЛА НА 

и уну ка МИ ЛИ ЦА
(47/245044)

Нај дра жа мо ја ба ко

НЕ ВЕН КА МИ ЛА НО ВИЋ НЕ НА
1947–2017.

Не по сто ји вре ме ко је мо же да убла жи бол због твог пре бр зог од -

ла ска. Оста је са мо се ћа ње на те бе и на сва ки дан љу ба ви ко ју си

пру жи ла.

По след њи по здрав и збо гом.

Тво ја уну ка МИ ЛИ ЦА

(48/245543)

ИЗЈАВА ЗА ХВАЛ НОСТИ

За хва љу је мо се со ци јал ној и ме ди цин -

ској слу жби Ге рон то ло шког цен тра у

Пан че ву за из у зет но за ла га ње и не гу на -

ше дра ге су пру ге, мај ке и ба ке Не вен ке

Ми ла но вић Не не, за вре ме бо рав ка у

До му.

За хвал не по ро ди це МИ ЛА НО ВИЋ 

и ГРУ ЈИЋ
(49/245543)

По след њи по здрав на шој пре до број

НЕ НИ

По ро ди ца ПЕН ДИЋ
(59/245562)

По след њи по здрав

НЕ НИ

од по ро ди це СА ВИ ЧИЋ

(89/245707)

По след њи по здрав дра гој ку ми

НЕ НИ МИ ЛА НО ВИЋ

ЖИ ВА, НА ДА и СА РА

(95/245748)

По след њи по здрав на шој дра гој

ДА НИ СЛО ВИЋ

Се ћа ње на те бе жи ве ће за у век.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји: сна ја СА ШКА,

при ја МИН КА и при ја тељ АЦА
(78/245670)

Оба ве шта ва мо при ја те ље и род би ну да је 7. ав гу ста 2017.

пре ми ну ла на ша дра га су пру га, мај ка и ба ка

ДА НИ ЦА СЛО ВИЋ
1962–2017.

Мно го је раз ло га да те веч но пам ти мо, с по но сом по ми -

ње мо и с по што ва њем од за бо ра ва чу ва мо.

Тво ји: су пруг МИ ЛАН, син БРА НИ СЛАВ, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА

и уну ка ДЕА
(79/245670)

ДА НА СЛО ВИЋ

Мај ко мо ја, хва ла ти за сву љу бав и по др шку ко ју си ми пру жи ла. 

Од за бо ра ва ћу те чу ва ти и за у век во ле ти.

Твој син БА НЕ

(80/245670)

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци

ДА НИ ЦИ СЛО ВИЋ

Ко ле ге из Пред у зе ћа „Фи но дит” Бе о град

(83/ф)

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.

Пет го ди на от кад ни је с

на ма

СТОЈ НА 

РИ СТИЋ
Вре ме про ла зи, а ту га и

бол су све ве ћи.

Су пруг ДРА ГИ, 

син НЕ БОЈ ША и ћер ка

СЛА ЂА НА 

с по ро ди ца ма

(4/245423)

Про шло је пет на ест го -

ди на без на шег

ВИ ТО МИ РА

ЂУ КИ ЋА

Чу ва ју успо ме ну 

на те бе тво ји ЂУ КИ ЋИ

и СЕ КУ ЛИ ЋИ

(35/245505)
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Вре ме про ла зи, али не и се ћа ње на Вас

НО ВА КО ВИЋ

ЈЕ ЛЕ НА                МИ ЛИ ЦА 

две го ди не че тр де сет да на

МИ ЛИН КО и ЗО РАН
(29/245487)

16. ав гу ста 2017. на вр ша ва се че тр де сет да на от -

ка ко си нас на пу сти ла

ЉУ БИН КА МИ ЛА НО ВИЋ
1939–2017.

Ту гу у на шим ср ци ма не мо же вре ме да из бри -

ше.

У ср цу те чу ва ју тво ји нај ми ли ји.

Ћер ке с по ро ди ца ма
(65/245595)

Че тр де се то днев ни по -

мен зе ту

ДЕ ЈА НУ 

ДА МЈА НО ВУ

Та шта АНА и сва сти ка

ИВАН КА с по ро ди цом

(68/245609)

СЕ ЋА ЊЕ
Про ла зи тре ћа го ди на отка ко сте нас из не на да и та ко
бр зо на пу сти ли и оти шли у веч ност. Оста ли смо не из -
мер но ту жни, али пу ни успо ме на и се ћа ња на вре ме
ка да смо би ли срећ на по ро ди ца

СВИР ЧЕ ВИЋ

др МИ РО СЛАВ БА ТА    др МИ ЛА ДИН
2014–2017. пе ди ја тар

2014–2017.
Бо же, ко ли ко нам са мо не до ста је те, дај нам сна гу да
из др жи мо овај бол и ту гу.

По ро ди ца
(71/245632)

10. августа, у 10 сати, даваћемо че тр де сетодневни помен

ДЕ ЈАНУ ДА МЈА НОВУ
Ни сам те мо гла са чу ва ти од смр ти, али ћу те са чу ва ти
од за бо ра ва.

Тво ја МА КА

(69/245609)

13. ав гу ста, у 11.30, на Но вом гро бљу, да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шој во ље ној

КРУ НИ СПА СИЋ

Веч но си у на шим ср ци ма, ми сли ма и жи во ти ма.

Тво ји нај ми ли ји

(75/245654)

Про шло је је да на ест го ди на од смр ти

ДРА ГА НЕ ШИ НИК
16. VIII 1953 – 15. VIII 2006.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо по мен
одр жа ти у су бо ту, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу.

По ро ди це ФИ ЛИ ПО ВИЋ и ШИ НИК
(77/2145664)

Про ла зе го ди не, за нас веч ност и ту га јер са на ма ни су на -

ши нај дра жи

СПА СИЋ

ДРА ГАН                   ЖИ ВАН

1967–2000.                                    1937–1997.

„Угра ђе ни у про стор,

не уми ре мо то ми,

то се рас те же не бо

и уз ди же нас ка зве зда ма”.

Ва ши нај ми ли ји

(74/245614)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да се 12. ав -

гу ста на вр ша ва ту жних по ла го ди не от ка ко нас

је на пу стио наш дра ги

БУ ДИ МИР ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
То га да на, у 12 са ти, на Но вом гро бљу одр жа ће -

мо по мен.

Чу ва мо те за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га МИ ЛАН КА, си но ви ЈО ВАН 

и ГО РАН с по ро ди ца ма
(86/245694)

12. ав гу ста  на вр ша ва се

шест ме се ци од смр ти

на шег

МИ ЛИ ВО ЈА
МА ЏО СКОГ

Вре ме про ла зи, не ле чи
ту гу за то бом.

Ожа ло шће ни: су пру га
АНА, син ТРАЈ ЧЕ 
и ћер ка ЗО РИ ЦА 

с по ро ди цом
(5/245412)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком 
и петком од 8 до 13 сати

На ша дра га мај ка и све кр ва

МИ ЛИ ЦА НО ВА КО ВИЋ

Већ че тр де сет да на ни је с на ма.

По мен је 10. ав гу ста 2017, у 11 са ти, на пра во -

слав ном гро бљу у Стар че ву.

Ту гу ју за њом син РО ДО ЉУБ и сна ја ТА ТЈА НА
(62/245579)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Се дам го ди на от ка да ни је с на ма наш при ја тељ

МИР КО ВУ КО ТИЋ
Вре ме ко је про ла зи са мо по твр ђу је да си био ве ли ки и
искрен при ја тељ. За бо ра ва не ма.

По ро ди це КО ВА ЧЕ ВИЋ и МАЈ СТО РО ВИЋ

(30/2454939)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко те не ма

ЉУ БА СУ ВА ЧАР
Мно го смо ту жни за то бом. 

Тво ји нај ми ли ји

(2/245394)

Ка жу да вре ме ле чи све, али је код нас ту га сва -

ко га да на све ве ћа

АЛЕК САН ДАР СТАН КО ВИЋ АЦА
1993–2017.

У су бо ту, 12. ав гу ста, у 11 са ти, на пра во слав ном
гро бљу у Стар че ву да је мо ше сто ме сеч ни по мен
на шем си ну и бра ту.

За у век не у те шни: отац ПРЕ ДРАГ, 
мај ка СЛА ЂА НА и брат ФИ ЛИП

(7/245417)

У су бо ту, 12. ав гу ста, у 10 са ти, на Но вом пра во слав ном гро бљу,

одр жа ће мо јед но го ди шњи по мен на шем во ље ном

МИ ЛЕН КУ ПО ЧУ ЧИ
Вре ме про ла зи, а ту га и бол не пре ста ју.

Оста вио си траг ко ји се не бри ше и до бр о ту ко ја се не за бо ра вља.

Тво ји нај ми ли ји

(19/245457)

У су бо ту, 12. ав гу ста 2017, да је мо ше сто ме сеч ни по мен

на шем дра гом и во ље ном 

БРА НИ СЛА ВУ НО ЛИ ЋУ

Вре ме про ла зи, али бол и ту га не.

Тво ји: су пру га ЖА НА, син ДЕ ЈАН, ћер ка НА ТА ША, 

се стра ВЕ РА и уну ци МАР КО и МИ ХАЈ ЛО
(20/245459)

Ћа ле мој, се дам го ди на

МИР КО ВУ КО ТИЋ

Чу ва мо те у ср ци ма јер си увек био на сун ча ној стра ни жи во та.

Тво ји Ву ко ти ћи: СМИ ЉА, ИГОР, ЦЕ ЦА, АЦА, МИ ХАЈ ЛО и НИ КО ЛА

(33/ф)

6. ав гу ста 2017. го ди не за -

у век нас је на пу сти ла на -

ша во ље на мај ка и ба ка

ЂУР ЂИ НА 

ВИ ШЊИЧ КИ

12. IV 1944 – 6. VIII 2017.

Оста ви ла си тра го ве ко -

ји се не бри шу, се ћа ња

ко ја не бле де, до бро ту

ко ја се пам ти. Би ла си

по себ на и је дин стве на.

Oстаћеш за у век у на -

шим ср ци ма ма ма.

Тво ја ћер ка СА ЊА,

унук АЛЕК САН ДАР 

и уну ка ТА МА РА

(37/245517)

Ше сто ме сеч ни по мен

АЛЕК САН ДАР СТАН КО ВИЋ
15. II 2017 – 15. VIII 2017.

Вре ме про ла зи, али ту га за то бом не пре ста је.

Твој де да СТО ЈАН ЧЕ
(38/245522)

Про шла је го ди на от ка да нас је на пу стио

наш дра ги при ја тељ

МИ ЛЕН КО ПО ЧУ ЧА

При ја те љи ДУ ЛЕ, НЕ НАД, ЗО РАН

и СА ША

(42/245531)

ПЕ ТАР РАЈ ШИЋ
1957–1992.

За у век у се ћа њу...

Тво ја по ро ди ца

(53/245551)

12. ав гу ста 2017. го ди не

на вр ша ва се де сет го ди -

на од смр ти дра гог и во -

ље ног та те и де де

МИ ЛА НА 

ПЕ ТР О ВА 

СЕФ КЕ РИН ЦА

Хва ла ти за све.

Не за бо ра вља мо тво ју

ода ност, бри жност, до -

бр о ту и љу бав

Тво ји: син МИ РО СЛАВ,

сна ја СЛА ВИ ЦА, уну ка

МА ЈА и унук 

БРА ТИ СЛАВ

(60/245569)

Во ље ном

МИ ЛА НУ 

ПЕ ТРО ВУ

Био си и остао на ша

зве зда во ди ља.

Су пру га ГО РИ ЦА, 

ћер ка БРАН КА 

и унук СР ЂАН

(61245568)

На вр ша ва се ту жна го ди -

на од смр ти на шег дра гог

при ја те ља

МИ ЛЕН КА ПО ЧУ ЧЕ
ОЛ ГИ ЦА и ЈО ЦА

(82/245685)

13. ав гу ста на вр ша ва се го ди ну да на от ка -

ко ни је с на ма наш

МИ ЛО РАД НОН КО ВИЋ
1955–2016.

Ту га и бол у на шим ср ци ма оста ју за у век.

По ро ди ца НОН КО ВИЋ

(85/245687)
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ЈО ВАН БИ ХЛЕР

9. VIII 2015 – 9. VIII 2017.

Про ла зе го ди не, бол и

ту га оста ју.

Су пру га МА РИ ЈА

(6/245417)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖУ ЛА

ДУ ШАН                            НИ НО СЛАВ
1933–2014.                                                    7. I 1961 – 27. I 1999.

Син Па вла и Ко виљ ке                                              Син Ду ша на и Бо жа не

из До бри це                                                      пре ми нуо у Сло ве ни ји

не ка да шњи ди рек тор                                           Мај ка га је кроз рат и по 

Еко ном ске шко ле у Али бу на ру                              ци чи зи ми до не ла ку ћи, 

у Пан че во, и ту је и са хра њен.

При бли жа ва се, не ка да ве ли ка се о ска сла ва, 19. ав гу ста 2017, у До бри ци, Пре о бра -
же ње Го спод ње. Ва ша ме ста за слав ском тр пе зом би ће пра зна, али ви и да ље жи ви -
те у на шим ми сли ма и ср ци ма, во ље ни и не пре жа ље ни.

Мај ка БО ЖА НА, при ја те љи и по ро ди ца

(18/245555)

17. ав гу ста 2017. го ди не на вр ша ва се де сет го ди -

на от ка да ни је с на ма на ша дра га

ВЕ РА МИ ШКО ВИЋ
17. VIII 2007 – 17. VIII 2017.

Успо ме ну на њу чу ва ју с љу ба вљу 

и по што ва њем: су пруг СТЕ ВАН, ћер ка

ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА, син РА ДО МИР, унук МИ ХАЈ ЛО 

и зет МИ ЛИ ВО ЈЕ
(27/245480)

11. ав гу ста 2017, у 10 са ти, да ва ће мо че тр -

де се то днев ни по мен на шем во ље ном

АЛЕК САН ДРУ АЦИ 

ЂЕР ФИ ЈУ
1975–2017.

Бол, ту га и пат ња не пре ста ју, и ни кад не -

ће. Во ле ће мо те док смо жи ви. 

Тво ја се стра ОЉА, брат МИ ЛАН, 

зет БА ТА, сна ја ВЕ СНА, се стри чи на ГО ГА

и бра та ни ца МИ ЊА

(3/245407)

У су бо ту, 12. ав гу ста, у 11 са ти, на Пра во слав ном

гро бљу да је мо ше сто ме сеч ни по мен

МИ ЛА НУ ЂОР ЂЕ ВУ КИ ЦО ШУ

Вре ме про ла зи, а ту га и бол не пре ста ју.

Веч но ће мо те пам ти ти.

Тво ји нај ми ли ји
(16/245448)

10. ав гу ста 2017. на вр -

ша ва се де сет го ди на

от кад ни је с на ма наш

дра ги и во ље ни

УРОШ 
ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
Дра ги мој и  во ље ни чи -
ка, хва ла ти за све што
си учи нио за ме не.

Твој си но вац ЉУ БО
ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

(23/24567)

У су бо ту, 12. ав гу ста, у 11 са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу, обе ле жи ће мо по ла го ди не од

смр ти на шег

МИ ЛО РА ДА ОЊИ НА
1938–2017.

Ње го ва не у те шна по ро ди ца
(25/245473)

Пре осам го ди на оти -

шла је од нас на ша во -

ље на мај ка, ба ка, све кр -

ва и пра ба ка

СТО ЈАН КА
ДРА ГАН

12. VIII 2009 – 12. VIII 2017.
Би ли смо ње на љу бав и
ра дост,  и она на ша.

По ро ди ца ДРА ГАН

(21/245560)

СНЕ ЖА НА

ЦВЕ ТА НО ВИЋ

1952–2010.

Се дам је го ди на про шло

од тво је пре ра не смр ти.

Че сто те се са се том се -

ћа мо.

Брат ПЕ ТАР, бра та ни ца

КА ТА РИ НА и сна ха

ЉУ БИ ЦА

(31/245499)

Пет на ест го ди на бо ла и

ту ге за на шом ћер ком и

се стром

ПЕ ПИ ЦОМ

Ње ни нај ми ли ји

(32/245501)

АЛЕК САН ДАР ЂЕР ФИ

За у век ћеш би ти с на ма у ми сли ма и на шим ср -

ци ма.

ВЛА ДИ МИР и МИ ЛИ ЦА ОКУ КА с де цом
(43/245532)

Тро го ди шњи по мен на шем дра гом

ПА ВЛУ БРА ЈА НО СКОМ
13. VIII 2014 – 13. VIII 2017.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ја по ро ди ца

(44/245538)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН КА 
МИ ЉЕ ВИЋ

Увек ћеш жи ве ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(51/245547)

12. ав гу ста 2017. на вр ша -
ва се се дам го ди на от ка -
ко ни је с на ма на ша дра -
га су пру га, мај ка и ба ка

МИ ЛЕ ВА 

ГО ЛУ БО ВИЋ
Оста ће за у век у на шим
ср ци ма.

Су пруг ЗДРАВ КО, 
си но ви ЂУ РАЂ 

и МИ ЛАН 
с по ро ди ца ма

(52/245549)

СЕ ЋА ЊЕ

ПА ВЛО ВИЋ

МИ ЛО МИР  АН ДРИ ЈА  ДРА ГИ ЦА

1928–1997. 1954–2009. 1934–2007.

Све је пра зно, све ме на вас се ћа, бол и ту га оста -

ће веч на.

Ва ша ћер ка и се стра ГО РИ ЦА с по ро ди цом
(54/245554)

11. ав гу ста на вр ша ва се че тр де сет да на от ка ко

ни је с на ма на ша ма ма, ба ка и пра ба ка

НЕ ВА ВОЈ КА
1933–2017.

То га да на, у 10 са ти, на Ка то лич ком гро бљу у
Пан че ву да ва ће мо па ра стос.
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо те у на шим се -
ћа њи ма.

Тво ји: син ЖАР КО, сна ја ГОР ДА НА, 
уну ке МИ ЛЕ НА и МИР ЈА НА с по ро ди цом

(55/245554)

13. ав гу ста 2017. на вр ша ва ју се две го ди не от ка -

да нас је на пу сти ла на ша мај ка, све кр ва и ба ка

ВЕ СЕЛ КА ТЕ ГЕЛ ТИ ЈА
1935–2015–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Си но ви ДУ ШАН и СТО ЈАН, сна ја СЛО БО ДАН КА,

унук МИ ЋО и уну ка МИ РО СЛА ВА
(56/2455589

СЕ ЋА ЊЕ

СЕЛ

СТЕ ВАН ПИ ШТА          МАР ГИ ТА
1981–2017. 2015–2017.

Успо ме ну на вас чу ва ју ва ши нај ми ли ји
(58/245560)

19. ав гу ста 2017. на вр -

ша ва се го ди ну да на од

пре ра не смр ти на ше

дра ге су пру ге, мај ке и

ба ке

МИЛ КЕ 

ПЕ ТРО ВИЋ

Про шла је го ди на, а ту -

га оста је, не до ста јеш

као пр вог да на.

Тво ји: су пруг СРЕ ТА,

си но ви МИ ЛО РАД 

и НЕ НАД, сна ја ИВА НА

и уну ци АН ЂЕ ЛА 

и ОГ ЊЕН

(70/245611)

15. ав гу ста 2017. на вр ша ва се је да на ест го ди на

от ка ко ни је с на ма наш во ље ни

КАР ЛО ВЕЛШ

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем чу ва мо те од

за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЉУ БИ ЦА, си но ви

БРА НИ СЛАВ и ДЕ ЈАН с по ро ди ца ма
(64/245594)
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АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Сма тра те да би дру ги тре ба ло
да по шту ју ва ше по ста вље не ци -
ље ве, али не мој те би ти се бич ни,
ис кљу чи ви и за др ти, ми сли те на
су тра. До бра ко му ни ка ци ја с
парт не ром ће вас мо ти ви са ти у
да љем ра ду.

Парт нер ће вас кон стант но из -
не на ђи ва ти, во ди ти на нај не о -
бич ни ја ме ста и ку по ва ти вам
по кло не. Мо гу ће је да ће те пред
крај сед ми це оти ћи и на не ко ду -
же пу то ва ње ко је мо же да вам
ком плет но про ме ни по глед на
жи вот.

Вра ћа ју се бив ше љу ба ви, љу ди
ко је ду го ни сте ви де ли ни чу ли,
при ја те љи из мла до сти... Но, ко -
ли ки год пла мен да бу де, не ће те
се огре ја ти, а по сто ји мо гућ ност
да из го ри те. Све ће би ти го то во и
пре и не го што поч не.

Раш чи ви јај те све ста ре про -
бле ме, ве зе и ве зи це и на пра ви -
те ком пле тан за о крет. Раз ми сли -
те о то ме шта је до бро за вас и за
оне ко је во ли те. До зво ли те да
вре ме ра ди за бо ље да не ко ји до -
ла зе.

Бли ста те. Ко нач но сте на пра -
вом пу ту да оста ви те бре ме иза
вас и кре не те да ље. Ипак, по не -
кад је те шко при кри ти ту гу и бри -
ге. Са мо ре ал ни ци ље ви мо гу да
се оства ре. Окре ни те се но вом
парт не ру ко ји ула зи у ва шу сва -
ко дне ви цу.

Но ви по зи ви, но ве при че, но ви
иза зо ви, али ста ре гре шке. Увек
се спо так не те на исти ка мен, па
би вам до бро до шло ма ло опре -
зно сти. Ако сте у ве зи или бра ку,
че ка ју вас при јат ни и ле пи тре ну -
ци. Сле ди те свој ин стинкт.

Ви јед но став но мо ра те стал но
да бу де те у по тра зи за љу ба вљу,
а љу бав се про сто до го ди. Ако
сте у ве зи, при ти сак се по ве ћа ва
парт не ро вим зах те ви ма да се
ства ри ис те ра ју на чи сти ну. Ра -
ди те, на ђи те не ки хо би, об у здај те
ми сли.

По сто је ле пи аспек ти и чвр ста
под ло га да ва ша ве за пре ра сте у
„док нас смрт не ра ста ви”. Са мо
без жур бе, иди те ко рак по ко рак,
одр жа вај те по сто је ћу бли скост и
ста бил ност осе ћа ња. Ако сте са -
ми, спре ми те се за љу бав ну пло -
вид бу.

Окре ну ти ка по слу и ка дру гим
љу ди ма, мо же те за по ста ви ти ве -
зу и на то ва ри ти се би пун ко фер
про бле ма. У ду гим ве за ма и бра -
ко ви ма не ће би ти пре ви ше не су -
гла си ца, али ока ни те се флер то -
ва, јер се по не кад из гу би кон тро -
ла над до га ђа ји ма.

Мла ђа осо ба мо же ући у ваш
жи вот, али то је зам ка. Бу ди те
мир ни и јед но став но је из бег ни -
те. Пра ви из бор за вас је ду го го -
ди шњи при ја тељ или не ко ко га
до бро по зна је те и ко ме ве ру је те.
Сле ди те сво је ср це.

Стре сне си ту а ци је у парт нер -
стви ма свих вр ста су из ве сне.
Оста ни те хлад не гла ве, ри зик је
део жи во та. Ма ло ће те лу та ти на
ви ше стра на и ни из че га ства ра -
ти на пе те си ту а ци је. До зво ли те
љу ди ма да вам по мог ну.

Мо же се де си ти да упо зна те не -
ко га пре ко по сла или на јав ном
ме сту. То мо же би ти и не ко ко
ни је из ва шег гра да. Бу ди те
опре зни и не уле ћи те ола ко у ве -
зу. По слов на де ша ва ња су са да
при о ри тет. Па зи те ко ме ће те се
при кло ни ти.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
7. ју ла: Гло ри ју – Ја сми на Кан дић и Да вор Бар беш; 11. ју ла: Ни ко ли ну –

Ду ши ца Стан ков и То ма Не дељ ков; 19. ју ла: Ви шњу – Сне жа на и Дар ко

Ла зић, Ај шу – Та тја на Јан ку лов и То ни Со фран; 23. ју ла: Да ну – Је ле на

Гру бор и Не над Цвет ко вић; 25. ју ла: Не ве ну – Адри ја на и Ра ди вој Су ша,

Ма ри ја ну – Ви до са ва и Ни ко ла По љак; 26. ју ла: Ану – Сла ђа на и Ср ђан

Ла ки, Ан ђе ли ну – Ма ри ја на Но ва ков; 30. ју ла: Ми њу – Да ни је ла и Ми лош

Бог да но вић; 31. ју ла: Пе тру – Је ле на и Са ша Ма цу ра. 

До би ли си на
22. ју ла: Фи ли па – Сне жа на Ка пу нац и Го ран Ми лен ко вић; 23. ју ла: Стра -

хи њу – Ан дри ја на То до ро вић, Да ри ја – Ми ла Иг њат; 24. ју ла: Ан дри ју – Је -

ле на Сто јиљ ко вић и Де јан Ко лар; 25. ју ла: Ду ша на – Ма ја и Мар ко Пе тро -

вић, Мар ка – Ја сми на и Не над Стај ко вић; 26. ју ла: Алек су – Ма ри ја на и

Не над Кне же вић; 29. ју ла: Ми ло ша – Ан дри ја на и Алек сан дар Мар ко вић,

Ми хај ла – Са ња Бр њи ло вић и Да мир Ле шчан; 30. ју ла: Ко сту – Ире на Ја -

ков чев ски и Јо ви ца Вељ ко вић; 31. ју ла: Сер ги ја – Маг да ле на и Ми лош Ра -

ни са вље вић, Ву ка на – Ива на и Вла ди мир Тер зић, Стра хи њу – Ива на и Не -

над Ми ле тић. 

ВЕН ЧА НИ

29. ју ла: Ми ли ја на Ко ва че вић и Ми љан Ше го вић, Та ма ра Ва сиљ ко вић и

Де јан Ни ко лић; 30. ју ла: Ма ја Стој ме но вић и Ми лан Ђо кић, Дра га на Ва нић

и Да мир Ке пић, Је ле на Мо кран и Дра ган Ан ђе лов ски; 3. ав гу ста: Са ња

Сре те но вић и Бо жи дар Лу кић, Бо ја на Мар ко вић и Сло бо дан Ма рин ко вић,

Са ња Ра јић и Еми ли јан Ал ма жан, Та тја на Фе ра и Кри сти ан Нан чев.

УМР ЛИ

27. ју ла: Ру хан Ах ме ти (1965); 28. ју ла: Ве ра Виг ње вић (1934); 29. ју ла:

Ста на Ко ва че вић (1942), Јел ка Мар ти нов (1935); 30. ју ла: Ми ли ца Тан ко

(1940), Зор ка Ко чо ба (1942); 31. ју ла: Да рин ка Ви тас (1939), Љу би ца Фло -

ра (1939), Мом чи ло Не дељ ко вић (1945), Ли ви ја Јон (1943), Си ма Сто ил ков -

ски (1927); 1. ав гу ста: Сте лу ца Ђа ко нов (1935), Ра ди вој Да мја нов (1945),

Ми ле та Ди ми тров (1930), Ми ха и ло Сто ја ко вић (1929), Зла тин ка Ку пу са ре -

вић (1935); 2. ав гу ста: Ева Ко ва че вић (1935), Бла го је Ан ђел ко вић (1942),

Ђор ђе Цвет ко вић (1935), Не вен ка Ми ла но вић (1947).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: про пуст, ре ме нар, омо ри на, Пе ра зић,

уни зи ти, са ни тет, тра ћи ти. Ана грам: Ива на Пе терс. Сти хов ни ана -

гра ми: (1) ска ла ме ри ја, (2) свет ко ви на, (3) сто лар ски за нат. Скан ди -

нав ка: лак,транс, ан, Иран, т, је сти, уни, оста ви лац, што ка ви ца, не -

по кре тан, рит, опо зва ти, ава зи, Нил, Ани на, стас, ар, кр ска ти, име.

Кад ЈЕ ИСКРА МА ЛА

по жар иза зва ла,

ро го бат ну спра ву

ва тра про гу та ла.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) ПРА ЗНИЧ НА ГО ЗБА

(3) ТИ ШЛЕ РАЈ

(1) РО ГО БАТ НА СПРА ВА

Свад ба је сте пра зник,

тад се го зба пра ви,

НЕК СВА ТО ВИ до ђу,

бо га то се сла ви!

Ти шлер ским се по слом

го ди на ма ба ви,

па ЗНА СТРИ КО АСТАЛ

до бар да на пра ви.

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: ЗИ, ЗИЋ, МЕ, МО, НА, НАР, НИ, НИ, О, ПЕ,

ПРО, ПУСТ, РА, РЕ, РИ, СА, ТЕТ, ТИ, ТИ, ТРА, ЋИ, У.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ствар из о ста вље на због не па жње, 2. из ра ђи вач ре ме ња,

3. же га, спа ри на, 4. поп-пе ва чи ца (Ма ри на), 5. по вре ди ти не чи ји по нос, по ни зи ти, 6. ме -

ди цин ско во зи ло, 7. улу до тро ши ти но вац.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

АНАГРАМ
ПОП-ПЕ ВА ЧИ ЦА

ПЕ ВА, 

НЕ СТА РИ

КАПЕЛНИК
ДУВАЧКОГ
ОРКЕСТРА

МУЗИЧАР
СА СЛИКЕ

Лек који
изазива

неосетљи-
вост

Симбол
калијума

Занос, 
екстаза

Женско 
име

Ауто-ознака
Рашке

Поништити
(лат.)

Симбол
азота

Збити се,
сакупити се

Хемијски
премаз

Одисејево
острво

Академија
наука 
(скр.)

Држава у
Азији

Број сто

Тона

Национал.
социјализам

Хранити 
се

Префикс
(једно)

Име
Монтана

Завешталац

БИО 
ПРОФЕСОР
МУЗИЧКЕ
ШКОЛЕ

Интервал
од девет
тонова

Покрајина у
Грчкој

Стожер
Осигурава-
јући завод

(скр.)

Штокавско
наречје

Дефект

Који се не
креће

Баруштина

Висока
спрема
(скр.)

Одузети 
мандат

Вести
(турц.)

Симбол
астатина

Река у
Африци

Град у
Румунији

Предлог

Узраст

Трећи
вокал

Стоти део
хектара

Полако 
трошити

Назив



Сутра дан, у уто рак, 1. авгу -
ста, одр жа ни су полу фи на ле и
фина ле „Илин ден ског тур ни -
ра”, на којем је уче ство ва ло
осам на ест еки па, а сла ви ла је
кача ре вач ка.

Удар ног слав ског дана, у
сре ду, 2. авгу ста, нај пре је у
раним јутар њим сати ма упри -
ли че но так ми че ње у гађа њу
гли не них голу бо ва. У екип ној
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њима и јед на девој чи ца која
тек ула зи у свет пое зи је. Орга -
ни за тор овог поет ског дру же -
ња поно во је био Дра ган Пет -
ко вић. Он је и сам читао сво је
сти хо ве, као и Пан чев ци –
Дра го слав Лац ко вић и Мили -
во је Јова но вић, затим Слав ка
Кли ко вац из Голу бо ва ца код
Под го ри це и Мир ко Видо ев -
ски из Тето ва.

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Бријешки овчар
Мужјак, стар мање од годину
дана, који неодољиво подсећа
на бријешког овчара, пронађен
је у Старчеву. Пас није чипован,
нити је имао огрлицу или неки
привезак, тако да је немогуће
утврдити ко је власник.

Налази се у градском прихва-
тилишту и чека досадашњег
или новог власника који ће му пружити сигуран дом уколи-
ко се нико не буде јавио у законском року. Коме год да при-
падне, неће зажалити, јер је веома добар према људима и
другим животињама. Све информације могу се добити на
контакт-телефон 352-148.

Пума
Мачорчић, пронађен на Тесли, желео би
да се скући преко лета. Стар је око три
месеца, добре је нарави, али није баш
најспретнији на улици па би било добро
да што пре нађе неког удомитеља како
му се не би нешто десило.

Напомена: пружа дневну дозу предења
које позитивно утиче на хроничне боле-
сти. Контакт-телефон је 060/513-7200.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Дру ги авгу стов ски дан је
датум када је у Јабу ци нај за -
ни мљи ви је у одно су на сва
пан че вач ка места.

Нај ма ње су два раз ло га за то
– обе ле жа ва ње сео ске сла ве
Месне зајед ни це – Све ти Или -
ја и маке дон ског наци о нал ног
пра зни ка – Илин ден, што је
пот пу но логич но буду ћи да
вели ки број при пад ни ка те
наци о нал не мањи не живи у
поме ну том селу.

У име два вели ка пра зни ка у
Јабу ци при ре ђен је разно вр -
стан про грам. Почео је већ у
субо ту, 29. јула, када је у Дому
кул ту ре отво ре на десе та Међу -
на род на деч ја ликов на коло -
ни ја, која је тра ја ла до 1. авгу -
ста. Изла га ли су мла ди из
Јабу ке, Пан че ва, Доло ва, Зре -
ња ни на, План ди шта, маке дон -
ског Тето ва, црно гор ских
Голу бо ва ца, па чак и из Њујор -
ка. Под буд ним оком њихо вих
мен то ра три де се так мали ша на
сли ка ло је у тех ни ка ма пастел
и тем пе ра.

Пре тога, у поне де љак, 31.
авгу ста, у јабуч кој кул тур ној
уста но ви упри ли че но је књи -
жев но вече на којем су сво је
сти хо ве чита ли неки већ
афир ми са ни песни ци, а међу

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ СВЕ ТИ ИЛИ ЈА И ИЛИН ДЕН

НИКАД ВИШЕ ЉУДИ У ЈАБУ ЦИ

кон ку рен ци ји три јум фо ва ла је
„Јабу ка”, дру ги су били Бре -
стов ча ни, а тре ћи стрел ци из
План ди шта. У поје ди нач ној
кон ку рен ци ји побе дио је
Ново се ља нин Чедо мир Пле -
јић, испред Гло гоњ ца Мар ја на
Сто ил ко ви ћа и Влат ка Цете ре
из План ди шта.

Истог пре по дне ва, у орга ни -
за ци ји сек ци је за еко ло ги ју и
спорт ски рибо лов так ми чи ла
су се деца од 7 до 14 годи на, а
прва три места зау зе ли су
Нема ња Леков ски, Лука Сто ја -
но вић и Милан Јова нов ски.
Неду го затим су се у орга ни за -
ци ји Удру же ња „Рибо ло вац
013”, у дисци пли ни спорт ско
пеца ње уди цом на пло вак,
огле да ли и сени о ри. Побе дио
је Вла ди мир Димов ски, испред
Мар ка Стан кво ског и Саше
Ста врев ског.

Обе ле жа ва ње сео ске сла ве
Све ти Или ја запо че ло је у
исто и ме ном хра му све том
литур ги јом. Потом је отво ре -
на, тако ђе, тра ди ци о нал на
етно-мани фе ста ци ја под нази -
вом „Грав че-тав че”, а инте ре -
сант но је да су први пут побе -
ди ли дома ћи ни – кули на ри из
Удру же ња „Илин ден” из Јабу -
ке. Дру го место осво ји ло је
Удру же ње „Бели мугри” из
Пиро та, а тре ћи су били чла -
но ви вра њан ске орга ни за ци је
„Гоце Дел чев”.

Усле ди ло је реза ње слав ског
кола ча у про сто ри ја ма Месне
зајед ни це, које је оба вио
локал ни све ште ник Живан
Митро вић. Потом је Сло бо дан
Илић поздра вио све зва ни це,
освр нуо се на прет ход не
актив но сти и наго ве стио пла -

Ипак, зве зда вече ри, како
је и сам Дра ган Пет ко вић
наја вио, била је једа на е сто го -
ди шња Тео до ра Радо њин,
која је овог про ле ћа осво ји ла
вред ну награ ду на пре сти -
жном фести ва лу „Злат на
каци га” у Кру шев цу. Тален -
то ва на Долов ка изма ми ла је
апла у зе неу по ре ди во иску -
сни јих коле га.

„Дани дру же ња” по два де се ти
пут пру жа ју при ли ку Стар чев -
ци ма и њихо вим гости ма да
ужи ва ју у кул тур ним, еду ка -
тив ним, спорт ским и забав -
ним про гра ми ма, које при ре -
ђу је Месна зајед ни ца Стар че -
во у сарад њи сa инсти ту ци ја -
ма, удру же њи ма и клу бо ви ма.

Шести дан, сре да, 2. август,
запо чео је тур ни ром у реми ју,
а нај бо љи је био Пера Оре -
шко вић испред Вуја ди на
Вуко са вље ви ћа и Нико ле
Радо ви ћа.

Изло жба кућ них љуби ма ца
одр жа на је у пар ку у цен тру,
када су мешта ни при ка за ли
сво је куце, поне ку мацу, па чак
и јед ног зеку, а сви су доби ли
при год не покло не. Негде у
исто вре ме оди гран је тур нир у
малом фуд ба лу на песку, у
којем је без прем ца био тан дем
под нази вом „Дик си” (Мар ко
Ћир ко вић и Крсто Буку ми -
рић), док су пре о ста ла места
на поди ју му зау зе ле еки пе
„Про” и „Бели”. У диза њу тего -
ва титу лу нај ја чег понео је
Милан Васић, који је поди гао
135 кило гра ма; а дру ги –
Нема ња Ђоко вић и тре ћи –
Душан Шаин зау ста ви ли су се
на 127,5 кило гра ма.

У кара о ка ма нај бо ље су
биле Тија на Ста мен ко вић,
Ања Недељ ко вић и Тама ра
Угар ко вић, а богат дан окон -
чан је насту пом пан че вач ког

рок бен да „Полу мрак” на
вели кој бини на Тргу нео ли та,
на којем се и ина че одр жа ва ју
сви кул тур ни про гра ми.

Сутра дан је упри ли чен тур -
нир у пика ду „501”: међу
мушкар ци ма, прва три места

зау зе ли су Иван Бајер, Ненад
Гаври лов и Дра ган Ран кић, а
стре ли це су нај пре ци зни је
баца ле Тања Радо са вље вић,
Лиди ја Мило је вић и Гора на
Радо са вље вић.

Про грам је наста вљен кон -
цер том народ не музи ке на
Тргу нео ли та, а насту па ли су
орке стар „Пан чев ци” и вокал -
ни соли сти – Дан ка Сто јиљ ко -
вић и Иван Кукољ Куки.

Тур нир у шаху отво рио је
осми дан дру же ња, петак, 4.
август, а нај бо љи у овој миса о -
ној игри били су Зоран Тер -
зић, Дра ган Бого са вљев и
Нико ла Радо вић. Потом су се
деца заба вља ла у про гра му
под нази вом „Ја имам тале -
нат”, као и нешто касни је уз

пред ста ву „Прин це за и жабац”
у извед би позо ри шта „Шаре ни
сун цо крет”.

Изу зет но узбу дљив био је и
дво днев ни тур нир у малом
фуд ба лу. На кра ју, у неиз ве -
сној финал ној утак ми ци еки -

па „1389” побе ди ла је „Лаво -
ве” са 6:5.

У попо днев ним сати ма у
субо ту, 5. авгу ста, коло на
ауто мо би ла мар ке „алфа
ромео” про де фи ло ва ла је цен -
тром Стар че ва, а уве че су
насту пи ле Мажо рет ки ње Пан -
че ва и Шко ла ори јен тал ног
пле са „Ауре на”. 

Десе ти дан лет њег про гра ма
почео је так ми че њем у гађа њу
гли не них голу бо ва, а побе ди -
ли су екип но стрел ци из Гло -
го ња и поје ди нач но Бре стов -
ча нин Сла во љуб Васи љев.

Недељ ни про грам наста вљен
је на надел ској „ваља ри”, где су
се, на недав но уре ђе ном изле -
ти шту у режи ји Удру же ња
спорт ских рибо ло ва ца „Надел”,

оку пи ли мај сто ри у спре ма њу
рибље чор бе. Пре ма оце ни
жири ја, којим је пред се да вао
гра до на чел ник Саша Павлов,
нај бо љи је био тан дем Бра ти -
слав Сто иљ ко вић и Зол тан
Вамош, испред Нико ле Пеј че -
ва и Вла де Јан ко ви ћа.

Попод не је оди гран раг би
тур нир вете ра на и при ја тељ -
ска утак ми ца у дисци пли ни
„раг би 7” за жене. Пика до-
кри кет тур нир донео је мно го
узбу ђе ња, а нај пре ци зни је су
биле Ива на Ива но вић, Весна
Тер зић и Тања Ста но је вић,
док су код мушка ра ца бољи од
оста лих били Иван Бајер, Дар -
јан Фаби јан и Дра ган Ран кић.

Поне де љак, 7. август, отво -
рен је тур ни ром у јам бу који је
осво јио Јова Ђор ђе вић, дру ги
је био Пре драг Вук ми ро вић, а
тре ћи Петар Оре шко вић. У
баца њу каме на с раме на нај ве -
ћу дужи ну оства рио је Милен -
ко Сми ља нић са 8,47 мета ра,
дру ги је био Крсто Буку ми рић
(8,2), а тре ћи Милан Мила но -
вић (8,08). Одр жа на је и реви -
ја деч јих фри зу ра, као и тур -
нир у сто ном фуд ба лу у којем
су уче ство ва ли и игра чи из
Рако ви це, а инте ре сант но је да
су сва три њихо ва дубла осво -
ји ла меда ље. „Дани дру же ња”
потра ја ће све до 13. авгу ста, а
нај ве ће узбу ђе ње тек дола зи –
„Екс-ЈУ рок фест”. Нај пре ће у
четвр так, 10. авгу ста, на Тргу
нео ли та, поред оста лих, насту -
пи ти чуве ни Спли ћа нин Нено
Белан и њего ви „Фју мен си”,
док ће сутра дан фести вал
затво ри ти урне бе сни Инспек -
тор Бла жа с „Кљу но ви ма”.

„ДАНИ ДРУ ЖЕ ЊА” У ПУНОМ ЈЕКУ

Свир ке, љубим ци, тего ви и раз не дру штве не игре

но ве. При том је захва лио Гра -
ду на помо ћи, у чије име је
гово рио гра до на чел ник Саша
Павлов. При сут ни ма су се
обра ти ли и Миро љуб Петро -
вић, пред сед ник брат ске
Месне зајед ни це Пар ме нац,
места у бли зи ни Чач ка, као и
заме ник покра јин ског секре -
та ра за мањи не Милан Кова че -
вић и, напо слет ку, заме ник
амба са до ра Маке до ни је у
Срби ји – Бојан Ђор ђев. Он је
прет ход но уче ство вао у пола -
га њу вен ца на бисти Гоце Дел -
че ва. Дома ћи ни су изра зи ли
жаље ње што због еле мен тар не
непо го де, вели ког пожа ра,
оправ да но нису дошли људи из
Маке дон ског Бро да, одне дав -
но брат ског места.

Вели ко фина ле про сла ве
нај ва жни јег дана за жите ље
Јабу ке оди гра ло се на пла тоу у
цен тру. Пред неза пам ће но
вели ким бро јем људи прво су
насту пи ли фол кло ра ши из
дру шта ва „Абра ше вић” (јабуч -
ки огра нак), „Нео лит” из Стар -
че ва и „Дими три је Туцо вић” из
Лаза рев ца. А онда су на опште
оду ше вље ње запе ва ле глав не
зве зде вече ри дуо Сели мо ва –
Жел чев ски, раз га лив ши љуби -
те ље ове врсте музи ке неза бо -
рав ним нуме ра ма као што су
„Љуби ме, љуби ме”, „Еле но,
кер ко”, „Шекер на”...

Ништа мање весео није био
ни оста так вече ри у јабуч ким
лока ли ма, а у јед ном од њих је,
реци мо, певао Жељ ко Шашић,
позна ти естрад ни музи чар.

Једи ни отка за ни про грам
(због екс трем не вру ћи не) –
„Фија ке ри ја да” одло жен је за
12. август. 

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

MЗ Јабука – резање славског колача

Дует Селимова–ЖелчевскиКУД „Абрашевић”

Победници у фудбалу на песку



ЛЕТЊИ САВЕТИ

Све више је мла дих који ула зе
у пре ди ван свет пче ла, а један
од оних за које се може рећи
да је још у нај бо љем живот ном
добу јесте Мар ко Шиц из
Стар че ва. Пче лар ством је
почео да се бави с непу них
два де сет годи на, а прак тич но
и мно го рани је с обзи ром на
то да је у пита њу више ге не ра -
циј ска поро дич на тра ди ци ја.

Овај успе шни про из во ђач
меда током лет ње шеме пре -
до ча ва оно нај о снов ни је што
би почет ник тре ба ло да зна и
ура ди како би могао да поч не
с пче ла ре њем:

Вео ма бит но за пче ла ра јесте
да зна да се након два де сет
јед ног дана отка да је мати ца
сне ла јаје, пче ла роди, а у тој
ћели ји саћа оста не кошу љи ца,
која је знат но ума њу је. То
узро ку је да се у њу вео ма често
уву ку спо ре, што дово ди до
лоши јег ква ли те та ново ро ђе -
них једин ки. Све то посте пе но
ства ра нездра ви је дру штво и
иза зи ва боле сти попут ноземe
или европ ске и, још горе, аме -
рич ке тру ле жи, која је нај о па -
сни ја. То се пре по зна је по
коли чи ни сасу ше них спо ра.
Тада је једи но реше ње спа љи -
ва ње кошни ца, али зло не буде
толи ко јер држа ва даје надок -
на ду. Под усло вом да се при ја -

ви нај ка сни је у року од три
месе ца.

У пре о ста лим, бла жим слу -
ча је ви ма тре ба одмах пред у зе -
ти аде кват не кора ке и, на при -
мер, оја ча ти дру штво дода ва -
њем два-три рама затво ре ног
легла из помоћ них јаких дру -
шта ва. Тиме су оне већ мало
опо ра вље не с циљем да се што
ква ли тет ни је раз ви ја ју.

Ако је, ипак, све у реду и
„ули це” су пуне пче ла, након
отпри ли ке три неде ље, тре ба -
ло би ста ви ти нови наста вак
тако што се одо здо изва ди нај -
ма ње два до три рама затво ре -
ног легла (небит но је да ли је
мати ца ту) и поди ћи их горе. 

Потом се у доњем настав ку
ску пи све што је од рамо ва
пре о ста ло, а са стра не тре ба
дода ти сат не осно ве. И тада
клу бе прак тич но бива суже но
и пре ла зи на два настав ка.
Дру штво тиме ништа не губи
ни у сна зи, ни у отхра њи ва њу
легла, само доби ја више места
и уме сто лоп те, фор ми ра се у
обли ку елип се. Пче ле и даље
наста вља ју да „извла че” сат не
осно ве, само овог пута и горе и
доле.

Што се избо ра кошни ца
тиче, мно ги већ одав но пре ла -
зе с ЛР-а на „фарар”, што је и
код мене слу чај. Код ЛР-а је
јед но тело мало за легло, а два
су пре ви ше, док су код „фара -
ра” два иде ал на за легло,
изнад чега је мед. И извла чи
се леп ше саће, јер је нижи рам
и пче ле брже затво ре мед, то
јест он брже сазри.

Ина че, мед наста је тако што
пче ла-излет ни ца из цве та
увла чи нек тар у себе, пре ра ђу -
је га, испу шта на језик и вра ћа
га у мед ни желу дац пет-шест
пута. При ли ком тог про це са
инвер та зе, она му дода је ензи -
ме и потом га пре да је мла дој
пче ли, која још не изле ће. Она
ста вља мед у ћели је када је из
њега изву че но око 50 одсто
воде. То је још увек мно го, али
у ћели ја ма је тем пе ра ту ра око

35 сте пе ни, што зна чи да вода
из њега лага но испа ра ва,
након чега га пче ле лаге ру ју
изнад легла, то јест што даље
од ула за, да га неко не би крао
– зоље, осе... Увек га диже
изнад легла како би га лак ше
бра ни ла и када је мед конач но
чист, покло пи га у ћели ји с
воском. „Фарар” ту има пред -
ност зато што је нижи и мед
брже сазри, па може и брже да
се вади, а код ЛР-а увек оста не
отпри ли ке четвр ти на полу зре -
лог меда. Ипак, са оних пре о -
ста лих 75 одсто зре лог меда,
после се меша њем доби је све -
у куп но зрео мед.

Ј. Ф.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 11. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Састој ци: 3 кг реч не рибе,
500 мл уља, 100 мл вин ског
сир ће та, јед на каши ка соли.

При пре ма: Рибу добро очи -
сти те и ста ви те је у дубо ку
шер пу. Додај те со и пре лиј те
је сир ће том и уљем, па
покло пи те посу ду. Пеци те
око два сата у рер ни загре ја -

ној на 200 сте пе ни, а затим
још чети ри сата на тем пе ра -
ту ри од 100 сте пе ни. Након
тога, искљу чи те рер ну и
оста ви те рибу у њој да се
пола ко охла ди.

Оце ди те суви шну масно -
ћу и реч ну сар ди ну слу жи те
уз црни лук или сала ту по
жељи. При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

САРДИНА ОД РЕЧНЕ РИБЕ

Нај ве ћи непри ја те љи белих
маји ца и кошу ља сва ка ко су
досад не фле ке од зно ја које се
често вешто опи ру пра њу у
маши ни. Било да су сме ште не
испод пазу ха или на око врат -
ни ку, ружне жуте мрље често
нас нате ра ју да се одрек не мо
неког од оми ље них кома да
гар де ро бе. Но, реше ње ипак
посто ји и то не само јед но.

Поку шај те да се мрља реши -
те уз помоћ неког од три ко ва
које вам нуди мо. Нису вам
нео п ход ни ску пи пре па ра ти,
већ неко од сред ста ва које
сигур но има те у свом дому.

Кеси цу аспи ри на у пра ху
или две измр вље не табле те
овог лека поме шај те са шољи -
цом топле воде, па том сме -
сом нато пи те фле ку и оста ви -
те да одсто ји око три сата, а
потом опе ри те оде ћу на уоби -
ча је ни начин. Исти ефе кат
може те пости ћи и с меша ви -
ном јед на ке коли чи не лиму -
но вог сока и воде. Про це ду ра
је иден тич на. Тако ђе, може те
поме ша ти и соду бикар бо ну и
воду тако да доби је те пасту, а
затим је нама за ти на мрљу и
оста ви ти тако сат вре ме на, па
опра ти.

Уко ли ко нема те мно го
вре ме на на рас по ла га њу,
поме шај те со с мало топле
воде и ватом рас твор натап -
кај те на мрљу, па одмах уба -
ци те у веш маши ну. Уме сто
воде и соли, директ но на
фле ку може те нане ти алко -
хол но сир ће и тако ђе одмах
опра ти.

Ако су мрље упор не, поно -
ви те про це ду ру више пута.
Нарав но, уко ли ко је реч о осе -
тљи вој тка ни ни, памет ни је је
да ипак не поку ша ва те да
реши те про блем ни с јед ним
од ових сред ста ва. Д. К.

ЛЕТ ЊА ШКО ЛА ПЧЕ ЛАР СТВА – МАР КО ШИЦ,

ВЛА СНИК ПЧЕ ЛАР СКОГ ГАЗДИН СТВА (3)

КАКО ДО ЈАЧЕГ ДРУ ШТВА?
Када је реч о „нај скро ви ти јим”
оаза ма при ро де надо мак гра да,
јед на од оних које у том погле -
ду пред ња че, сва ка ко је и дунав -
ска ада Фор кон ту мац, мно го
позна ти ја као Бела сте на.

Неки ма је ово остр во, налик
на она егзо тич на карип ска,
толи ко при ра сло за срце да га
напу шта ју само у крај њој
нужди.

Први део при че о слат ко вод -
ним Робин зо ни ма с Беле сте не
(и око ње) одно сио се на оне
који се баве пре во зом купа ча,
док ће у акту ел ном бро ју бити
речи о иску стви ма вла сни ка
„пла жних” кафа ни ца...

Када кро чи те на тле те егзо тич -
не при ро де, након што вас обу -
зме она слат ка језа од све жи не
и пози ти ве којом зра чи то
место, сле де ћа ствар која упа да
у очи jeсу летар гич не „троп ске”
кафа ни це. Има их десе так, па
иако су (полу)дивље, пра ви су
мелем за душу.

Тамо шњи уго сти те љи не
спо ре да на остр ву без стру је и
пија ће воде не могу да има ју
усло ве као на коп ну, али исто
тако јам че да хра на и пиће
којe слу же гости ма испу ња ва
кри те ри ју ме као у било ком
дру гом ресто ра ну.

Спон та ност пре о вла да ва
Јед на од нај по зна ти јих вла -
сни ца таквог лока ла, па чак и
нека врста обе леж ја Беле сте -
не, сасвим сигур но је Вера
Масни ко са. Гото во да нема
неког ко је похо дио ово егзо -
тич но остр во, а да није оку сио
рибљу чор бу „Код Вер ке”.

– Спа дам у мету за ле ме ове
аде, јер сам на њој у кон ти ну и -
те ту од 1968. годи не, када су
роди те љи овде купи ли викен -
ди цу. Након завр шет ка рад ног
века у бео град ском урба ни зму,
пот пу но сам се посве ти ла
Белој сте ни и уго сти тељ ству.
За тих неко ли ко деце ни ја
схва ти ла сам да је овде мало
тога могу ће режи ра ти, зато
што спон та ност пре о вла да ва.
Сва шта сам виде ла и дожи ве -
ла; дола зи ле су раз не позна те
лич но сти – од поли ти ча ра, па

ЖИВОТ У ДИВЉОЈ ПРИ РО ДИ НАДО МАК ГРА ДА (2)

ТРОП СКА ОПУ ШТЕН ЦИ ЈА НА „БЕЉА КУ”

буде на сто ти не људи – иста -
кла је ова уго сти тељ ка.

Ужи ва ње у дивљи ни
Вла сни ца кафа ни це „Код Вер -
ке” наве ла је да, упр кос поку -
ша ји ма држа ве да их „ста ви у
систем”, то про сто није изво -
ди во јер нема основ них усло ва
– воде и стру је.

– Не пра ви мо про блем да
Општи ни нешто дамо, иако
руку на срце овде нису вели ке
зара де. Навра ћа ју нам сани тар -
не инспек ци је и поне кад напла -
те неке казне, али нису нашле
ништа алар мант но. За више од
25 годи на, коли ко знам, нико се
овде није отро вао од хра не, јер
нама су и пиће и месо кон стант -
но на леду. Зара де овде нису
бог зна какве, јер сезо на тра је
око месец дана, с пар удар них
викен да. И ако то не иско ри сти -
мо, онда смо у финан сиј ском
шкрип цу – каза ла је Вер ка.

Бео гра ђа нин поре клом из
Дал ма ци је Здрав ко Кома зец
на остр ву је од почет ка овог
миле ни ју ма. Сва ке годи не је
ту од маја до окто бра, а пет
годи на држи локал на шпи цу.

– Нема овде гото во ника -
квих пра ви ла, па сва ко ради

зио као изви ђач у вре ме Југо -
сла ви је. Било је и вели ких
бизни сме на, међу који ма и
неке ува же не архи тек те са
спе ци јал ним поруџ би на ма.
Било је то баш за вре ме попла -
ва, па сам мора ла да се дови -
јам – поста ви ла сам вели ку
фосну уме сто сто ла и упа ли ла
сто малих све ћа, што је напра -
ви ло божан стве но роман тич ну
атмос фе ру. Гости ма се то
толи ко допа ло да су зају три ли
– при се ти ла се Вер ка.

Она је дода ла да су попла ве
овде врло „инте ре сант не”.
Када кре ну, потреб но је муње -
ви то реа го ва ти и скло ни ти све
што може да се сква си. Поне -
кад ста нов ни ци Беле сте не
чам це везу ју, мал те не, за кре -
вет, а један пут су кро шње биле
у виси ни воде. То живо пи сно
дрве ће које пра ви лети толи ко
насу шну хла до ви ну, с дру ге
стра не пред ста вља латент ну
опа сност.

– Сви овде ризи ку је мо да
нам гра на не пад не на гла ву,
ако се зна да ове топо ле има ју
по педе се так годи на, а реал ни
век им је до осам годи на. То
би хит но мора ло да се реши.
Иако, попут мно гих, и ја обо -
жа вам нео ба ве зност дивљи не,
мислим да би неки мини мум
реда тре ба ло да посто ји.

дошли они с пара ма и све на
„про гу та ли”. Што се мене
тиче, нај леп ше је зими – тада
је мир но као да су Пан че во и
Бео град јако уда ље ни – обја -
снио је Кома зец.

Сан дра Стан ко вић из Зему -
на је ту два де сет годи на и,
тако ђе, навра ти и лети и зими.
Једи на овде пру жа сме штај.

– Уве че је пра ва диво та, само
пошаст су комар ци. Ипак,
њихо ва инва зи ја тра је уве че
око пола сата и после их нема
пре ви ше. Увек има инте ре се на -
та за пре но ћи ште, одр жа ва мо
редов ну хиги је ну у соба ма,
опскр бље ни смо сола ри ма, тан -
ко ви ма и дру гим потреп шти на -
ма, али мно ги тра же купа ти ло,
па ћемо мора ти то да реши мо.
Ипак, ово је дру га димен зи ја,
па су људи овде мно го опу ште -
ни ји и толе рант ни ји. Како и не
би, јер док је „пре ко” пакле на
вру ћин шти на, у овој при ро ди
човек се ни не озно ји – закљу -
чи ла је Сан дра.

И та нео до љи ва лако ћа
живље ња можда и нај ви ше
Белу сте ну чини посеб ном...

(наста ви ће се...)

Ј. Филиповић

шта хоће. Поред тога, све
мање је добрих гости ју и
тешко се нешто зара ди. Буду -
ћи да пре воз не ради после
19.30, све замре пред ве че
баш када је нај при јат ни је. А
нека да је целу ноћ било мла -
дих уз гита ру... Ипак, и ова ко
је боље него када би било
стру је и воде, јер би онда

као тех нич ку кори сти мо под -
зем ну, артер ску са око четр де -
сет мета ра дуби не, која је
чиста, бистра и бак те ри о ло -
шки исправ на, па не би било
лоше да неко поста ви јав ну
чесму, како би купа чи опра ли
руке, воће и слич но. Овде
држа ва ништа не жели да уло -
жи, без обзи ра на то што лети

чак и мини ста ра стра них
зема ља, до пева ча и глу ма ца,
попут Петра Божо ви ћа, вели -
ког бое ма. Ипак, нај ве ћи ути -
сак на мене оста вио je брат
Арсе на Деди ћа, који је дола -

Укло ни те мрље од зно ја

Могла би, реци мо, поли ци ја
поне кад само пре вен тив но да
про ше та, како не би дошло до
неке агре си је. Посто ја ли су
тоа ле ти, али уни ште ни су вео -
ма брзо. Око воде се дови ја мо,

„На шпицу”

Код Верке



Карате клуб Динамо више од
двадесет година има одличну
сарадњу с Карате федераци-
јом Немачке, као и с клубови-
ма из ове земље. Плод добре
сарадње јесте и позив шефу
стручног штаба Динама Пре-
драгу Стојадинову да буде
један од инструктора на тра-
диционалном летњем кампу у
Равенсбургу.

Тако су млади немачки
каратисти имали прилику да
уче од светског шампиона, а
планетарно позната имена као
што су Јапанац Нишимура
или немачке легенде Гинтер

Мор и Лазар Бошковић, само
су део инструкторске екипе
која годинама води овај камп.
Посебно задовољство за Пеђу
било је гостопримство Лазара
Бошковића, дугогодишњег
репрезентативца Немачке и
шампиона и вицешампиона
света у лакој категорији 2000.
и 2002. године, који је управо
из клуба у Равенсбургу.

Велико и пријатно изнена-
ђење Стојадинову је приредио
његов ученик и репрезентати-
вац Динама Страхиња Недић,
који сада ради и живи у
Немачкој. Страхиња је иско-
ристио прилику да се види с
тренером тако што се без
претходне најаве нашао у
врсти бораца пред почетак
вежбања, а потом је, нормал-
но, био и врло успешан аси-
стент на тренингу којим је

руководио Пеђа. Иако није
више активан такмичар, Стра-
хиња није пропустио прилику
да види свог тренера и буде
учесник кампа на којем је као

млад борац боравио неколико
пута.

Карате репрезентативци
наше земље који су ушли у
олимпијски програм, почели
су своје прве припреме на
Копаонику. Прва песница
Србије, Слободан Битевић,
паклено ради са својим кон-
диционим тренером и спа-
ринг-партнером Дејаном Цвр-
котом, али то је тек почетак
озбиљног припремања за
наступе на великим турнири-
ма и Европском првенству у
Новом Саду, на којима ће се
„вадити виза” за Јапан.

Јуниори и кадети почели су
с тренинзима на Спортском
центру „Младост”, а таленто-
вана јуниорка Јана Којчић
путује у Апатин на припреме
перспективних такмичара
Војводине. 

СПОРТ
Петак, 11. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Александар
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Так ми чар ка Тами ша
нема прем ца

Чети ри злат не 
меда ље за клуб 
из наше га гра да

У неде љу, 6. авгу ста, у пре див -
ном амби јен ту Вла син ског
језе ра, по не баш нај по вољ ни -
јим вре мен ским усло ви ма за
три а тлон ску трку, одр жа но је
Отво ре но првен ство наше
земље на дис тан ци олим пиј -
ског три а тло на. Орга ни за тор
так ми че ња био је клуб из
Ниша, а општи закљу чак свих
уче сни ка јесте да ово над ме та -
ње из годи не у годи ну поста је
и орга ни за ци о но и так ми чар -
ски све боље.

Три а тлон клуб Тамиш је на
овој трци пред ста вља ло шест
так ми ча ра који су се у Пан че -
во вра ти ли са чети ри нај сјај -
ни је меда ље.

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ОЛИМ ПИЈ СКОМ ТРИ А ТЛО НУ

ВИДА МЕДИЋ ШАМ ПИ ОН КА ДРЖА ВЕ
Нај зна чај ни ји резул тат

оства ри ла је Вида Медић, која
је три јум фо ва ла у кон ку рен -
ци ји сени ор ки. Вида је одра -
ди ла одлич ну трку, на ста зи је
доми ни ра ла и потвр ди ла сјај -
ну фор му која јој је ове годи не
већ доне ла побе де на првен -
стви ма држа ве у спринт три а -
тло ну и аква тло ну, као и сре -
бр но одлич је на првен ству
Бал ка на. Посеб но је инте ре -
сан тан пода так да је у укуп -
ном пла сма ну, у кон ку рен ци ји
од 71 так ми ча ра оба пола, она
кроз циљ про шла сед ма.

Поред Виде Медић, сјај ни
су били и оста ли чла но ви ТК-а
Тамиш из наше га гра да.
Филип Руда ко вић је побе дио у
гру пи так ми ча ра од 31. до 40.
годи не, а у укуп ном пла сма ну
је био деве ти. Мар јан Лукић
три јум фо вао је у кон ку рен ци -
ји три а тло на ца од 41. до 50.
годи не, а у гене рал ном пла -
сма ну зау зео је шесто место. 

Четвр ту меда љу за ТК
Тамиш зара дио је Душан
Лукић, који је у трци спринт
три а тло на, која се боду је за
СТУ куп, зау зео шесто место у
укуп ном пла сма ну, а три јум -
фо вао је у гру пи трка ча од 41.
до 50. годи не. 

Клуб из Пан че ва пред ста -
вља ли су још и Зоран Радо са -
вље вић и Игор Соко лов ски.

Наред но иску ше ње које оче -
ку је наше три а тлон це јесте
спринт три а тлон у Сом бо ру,
који је на про гра му 20. авгу ста,
а потом и трка у аква тло ну у
Срем ској Митро ви ци, која је
зака за на за 26. август. 

Раг би сти Бор ца из Стар че ва
про шлог викен да уго сти ли су
сво је при ја те ље и спорт ске
рива ле на тра ди ци о нал ном
тур ни ру који је одр жан у
окви ру мани фе ста ци је „Дани
дру же ња”. Поред гости ју из
Бео гра да, Вршца, Ниша,
Зему на и Пан че ва, над ме та ли
су се и вете ра ни из Зени це. Да
то не буде једи на нови на тур -
ни ра, побри ну ле су се и девој -
ке РК-а Рад и РК-а Борац, па
је оди гра на и жен ска раг би
утак ми ца у Стар че ву.

Даме су прве истр ча ле на
терен и оди гра ле дина ми чан
меч који је завр шен без побед -

ни ка – 4:4. Еки пе су пред во ди -
ле нека да шња репре зен та тив -
ка Ана Мари ја Шки љо и њена
наслед ни ца Сања Ристић. Ана
Мари ја Шки љо, девој ка по
чијем живо ту је напра вљен
лик Рок сан де у сери ји „Вој на
ака де ми ја”, изја ви ла је:

– После три годи не истр -
ча ла сам на терен и осе ћам
се као пре по ро ђе на. Због
оба ве за које имам у Вој сци
Репу бли ке Срби је немам
при ли ке да се посве тим раг -
би ју коли ко бих воле ла и
желе ла. Ово је пра ви начин
да се жен ски раг би диг не на

виши ниво у Срби ји и заи ста
ми је част што сам могла да
уве ли чам ову тра ди ци о нал -
ну при ред бу.

На тур ни ру вете ра на оди -
гра не су чети ри утак ми це
током којих је мно го број на
публи ка могла да ужи ва у
поте зи ма мај сто ра игре с
јаја стом лоп том, јер је на
тере ну било пре ко два де сет
бив ших репре зен та ти ва ца
сво јих зема ља.

– Раг би као повод за ова -
кво дру же ње и виђа ње са ста -
рим спорт ским при ја те љи ма
јесте нешто за шта тре ба
живе ти. Надам се да ће нам

се сле де ће годи не при дру жи -
ти и дру га ри из Загре ба и
Љубља не – гото во у глас
рекли су Андри ја Петро вић и
Амир Хали ло вић, пред став -
ни ци Чели ка из Зени це.

По завр шет ку тур ни ра,
Ради вој Ћосић уру чио је при -
год не награ де и пеха ре пред -
став ни ци ма свих еки па, с
посеб ним освр том на нај де -
бљег уче сни ка тур ни ра Мило -
ша Милу ти но ви ћа (145 кг), а
тако ђе је и иско ри стио при -
ли ку да захва ли свим спон зо -
ри ма који су помо гли орга ни -
за ци ју овог над ме та ња.

НАСТА ВЉЕ НА ЛЕПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

РАГ БИ СТИ ВЕЛИ КОГ СРЦА

КУП ЕВРО ПЕ У СТАР ЧЕ ВУ

Кра јем десе тог месе ца, тач ни је 28. окто бра, у Стар че ву

ће бити одр жа на раг би утак ми ца у окви ру Купа Евро пе,

изме ђу Срби је и Сло ве ни је.

У пред и гри овог меча, нај мла ђи раг би сти стар че вач ког

Бор ца бори ће се за титу лу прва ка наше земље.

ЖЕН СКИ ФУД БАЛ СКИ КЛУБ ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР ПАН ЧЕ ВО ПОЧЕО С РАДОМ

ЦИЉ – ДРУ ШТВО ПРВО ЛИ ГА ША
Жен ски фуд бал ски клуб
Желе зни чар поно во је акти ван.
У четвр так, 3. авгу ста, извр ше -
на је про зив ка игра чи ца, којом
су зва нич но поче ле при пре ме
овог спорт ског колек ти ва за
наред ну сезо ну. ЖФК Желе -
зни чар над ме та ће се у Дру гој
лиги Срби је, а првен стве на
трка за бодо ве стар ту је поло ви -
ном сеп тем бра.

Нови тим је фор ми ран од
дево ја ка које су насту па ле за
ЖФК Шам пи он, али првом
тиму су при кљу че не и мла де
игра чи це, па ће еки па ЖФК-а
Желе зни чар бити спој мла до -
сти и иску ства и од ње тре ба
оче ки ва ти добре резул та те.
Пред сед ник клу ба је Петар
Чавић, дирек тор је Вла да
Дими три јев, а место првог
тре не ра пове ре но је Дами ру
Ста ни ми ро ви ћу.

На првом оку пља њу, на
тере ну СЦ-а „Мла дост” било је
три де се так дево ја ка, а њихо ва

жеља за дока зи ва њем и успе -
хом била је еви дент на при
сва ком покре ту. Ком плет не
при пре ме пред поче так нове
сезо не ЖФК Желе зни чар
Пан че во оба ви ће у свом гра ду,
на тере ну с вештач ком трaвом
код Хале спор то ва, али и на
СЦ-у „Мла дост”, а до почет ка
над ме та ња има сасвим довољ -

но вре ме на да се еки па добро
уком по ну је и да спрем но
доче ка првен стве на иску ше -
ња. Иде ја свих у клу бу јесте да
се ЖФК Желе зни чар у доглед -
но вре ме пла си ра и у прво ли -
га шко дру штво.

Првом оку пља њу дево ја ка
при су ство вао је и члан Град -
ског већа заду жен за рад,

запо шља ва ње и соци јал ну
поли ти ку Милен ко Чуч ко вић,
што је можда и пока за тељ да
ће Град Пан че во ста ти уз овај
спорт ски колек тив и да ће му
пру жи ти пра ву подр шку.

Све игра чи це које ће бра ни -
ти боје ЖФК-а Желе зни чар
углав ном су из Пан че ва и око -
ли не, па не тре ба сум ња ти да
ће и подр шка с три би на, када
поч ну првен стве не утак ми це,
бити задо во ља ва ју ћа. Посеб но
је зани мљи во и то што се девој -
чи це све више интерeсују за
нај ва жни ју спо ред ну ствар на
све ту, па ће тако уско ро бити
фор ми ра на и кадет ска селек -
ци ја овог спорт ског колек ти ва
која ће се тако ђе над ме та ти на
так ми че њи ма под окри љем
Фуд бал ског саве за Срби је.

Фуд бал ска поро ди ца пан че -
вач ког Желе зни ча ра пола ко
почи ње да се шири. Уз добар и
ква ли те тан рад, доћи ће и резул -
тат. У то не тре ба сум ња ти.

КАРАТЕ АКТУЕЛНОСТИ

ЛЕТО ПРЕПУНО ИЗАЗОВА

У организацији Месне зајед-
нице Јабука и ове године је
одржан турнир у малом фуд-
балу под називом „Илинден
2017”. Учествовало је 18 еки-
па из Панчева, Качарева, Гло-
гоња и осталих места из око-
лине. Целим својим током
турнир је био одлично про-
праћен, а финално вече пра-
тило је око 500 гледалаца.

Екипа „Ресторан Уно ква-
тро”, коју су углавном чинили
фудбалери Јединства из
Качарева, победила је у фина-
лу тим под називом „4М
монт” са 4:1. Судијски пар на
овом турниру били су Драган
и Петар Милановић из Пан-
чева, који су без проблема
одсудили све утакмице. Орга-

низатор је припремио богат
фонд награда за најуспешније
екипе и појединце, па је тако
победник турнира, поред
пехара, освојио и 80.000
динара. Другопласирана еки-
па зарадила је 40.000, а треће-
пласираном „Миленијуму”
припало је 20.000 динара.

За најбољег играча прогла-
шен је Владимир Пајковић,
најсигурнији голман био је
Дамир Дестани, а најефика-
снији стрелац, с дванаест голо-
ва, био је Дарјан Анђеловић.

Победнички тим чинили су:
Митановски, Анђеловић, С.
Пешовски, И. Пешовски,
Шалипуровић, Златановић,
Колевски, Милошевић, Брзев-
ски и Дојчиновски.

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ – „ИЛИНДЕН 2017”

„БУБАМАРОМ” ПРОТИВ ВРУЋИНЕ
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Јана Слив ка, 
уче ни ца Гим на зи је
у Кова чи ци:

– Вре ме про во дим у
дру же њу. Већ сам 
била на мору, а сада
повре ме но дола зим 
на пан че вач ки базен.
Често возим и бицикл
с дру га ри ца ма.

Сло бо дан Вуко вић,
гим на зи ја лац:

– Лето про во дим на
базе ни ма, а тако ђе 
сам често с дру штвом 
на спорт ском тере ну.
Ина че, тре ни рам руко мет,
али пре ко лета играм 
и баскет.

Дра га на Ристић,
уче ни ца Тех нич ке
шко ле „23. мај”:

– Била сам углав ном на
базе ну када су биле ове
вели ке вру ћи не. Посе ћу јем
базе не у Цре па ји 
и Дебе ља чи. Нај че шће
вре ме про во дим с 
дру штвом, а повре ме но
и у чита њу књи га.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

Мету за ле ми
„Поро ди це, када се дете роди, желе да буде памет но.

Ја, који сам помо ћу паме ти упро па стио свој живот

Надам се да ће беба бити незна ли ца и глу па.

Онда ће моћи да оства ри миран живот

Када поста не мини стар у вла ди.”

    Ову песму напи сао је Су Дуг по и то не јутрос. Дотич ни пое та

живео је у Кини пре хиља ду годи на!

    Нара во у че ни је: буди незна ли ца и глуп. Ем ћеш поста ти мини -

стар, ем ћеш живе ти у миру. И дожи ве ћеш хиља ди ти рођен дан.

    Такви, тешко нама, никад не уми ру.

Седам пре ма један
На клу пи фали јед на летва, а не фали њих седам. И могли бисмо

цео дан, месец, годи ну да при ча мо о тој јед ној које нема. Ове

оста ле нам нека ко нису зани мљи ве.

    У живо ту нам фали јед на ствар. И могли бисмо цео дан,

месец, годи ну да кука мо о њој. Има мо и бар седам ства ри на

који ма би тре ба ло да смо захвал ни до суза. Само, оне нам нису

инте ре сант не.

    Све док их не изгу би мо.

Бла го њему, јадан
Пар ки рао је испод тера се, где је седе ло дво је. С касе то фо на из

аута чуло се гла сно: „Моје име је Даво рин Бого вић, а ово све око

мене то је црно-бије ли сви јет...”

    – Бла го ово ме, ужи ва у песми, тај нема бри га, који зен – насме -

шио се човек с бал ко на и загле дао се у лепо ту окол не при ро де.

    – Јадан овај, одвр нуо музи ку да не чује буку у гла ви, хаос –

про мр мља ла је жена крај њега, попи ла „бро ма зе пам” и вра ти ла

се црној хро ни ци у нови на ма.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

22. септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Свим суграђанима шаљемо велики поздрав

са Доломита, Италија.

Славица и Милутин Илић, 
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Илићи, Славице, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               РедакцијаКрстарење Волгом. Град Јарослављ. Поздрав из Русије.
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