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СРЕЋ НО ЗА ВР ШЕ НА ПО ТРА ГА

ПРО НА ЂЕ НА НЕ СТА ЛА ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА
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Мост пријатељства од
Панчева до Лимасола
» страна 8

„Возови” зрели за
ремонт
» страна 31

О, КЛАСЈЕ

По бе гла од ку ће, а по том
се са ма ја ви ла 
ро ди те љи ма ка да је чу ла
да је ор га ни зо ва на 
по тра га за њом

Два де сет че твр тог ма ја у по днев ним
са ти ма про на ђе на је 17-го ди шња Н.
М. из на шег гра да ко ја је не ста ла три
да на ра ни је. Она је у ка сним ве чер -
њим са ти ма ис тр ча ла из ку ће без кљу -
че ва и мо бил ног те ле фо на и од та да
јој се из гу био сва ки траг.

Ин фор ма ци ја о ње ном не стан ку нај -
пре је об ја вље на на сај ту „Не ста ли Ср би -
ја”, ко ји је по кре ну ла Фон да ци ја „Ти ја на
Ју рић”, а по том и у бе о град ским и ло -

Под се ћа мо, ме ђу не ста лим ли ци ма у
Ср би ји су нај че шће мла ди, осо бе с пси -
хич ким по ре ме ћа ји ма и ста ра ли ца ко -
ја су обо ле ла од де мен ци је. На кон не -
стан ка не ке осо бе ва жно је да се то што
пре при ја ви по ли ци ји, да би од мах по -
че ла по тра га. Не ста нак не ке осо бе је
мо гу ће при ја ви ти и на стал но отво ре ни
те ле фон 0800/200-880 (сви по зи ви су
бес плат ни, без об зи ра на то да ли су с
фик сних или мо бил них те ле фо на), као
и сајт www. nestalisrbija.rs, ко ји је по -
кре ну ла Фон да ци ја „Ти ја на Ју рић”.

Ка да је реч о мла ди ма ко ји не ста ју,
ме ђу њи ма су ве ћи ном они ко ји бе же
од ку ће због ло ших оце на у шко ли,
љу бав них про бле ма или не су гла си ца
с ро ди те љи ма или хра ни те љи ма. Је -
ди ни из у зе так за сад је се дам на е сто -
го ди шња Бар ба ра Ви тез из вој во ђан -
ског гра ди ћа Сен те. Она је не ста ла
25. но вем бра 2016. у око ли ни тог ме -
ста и од та да јој се из гу био сва ки траг.

Нај пре се сум ња ло да је па ла у Ти -
су и да се уда ви ла, али ње но те ло ни -
је про на ђе но ни по сле те мељ не пре -
тра ге те ре ке и реч ног дна ко ју су
спро ве ли ро ни о ци и по ли ци ја.

На кон то га за њом се тра га ло по це -
лој Ср би ји, али ни је би ло ни ка квих ре -
зул та та. Ми ни стар ство уну тра шњих по -
сло ва је због то га у мар ту ове го ди не
оба ве сти ло Ин тер пол о ње ном не стан -
ку и од та да се та де вој чи ца на ла зи на
тзв. жу тој по тер ни ци те ме ђу на род не
по ли циј ске ор га ни за ци је. На та квим
по тер ни ца ма су све осо бе за ко је се сум -
ња да су у ино стран ству и да су би ле на
ме ти кри ми на ла ца и тр го ва ца љу ди ма.

Сум ње у та кву мо гућ ност су раз лог
због ко јег по ли ци ја – на кон уби ства 18-
го ди шње Ти ја не Ју рић – од мах на кон
до би је не при ја ве да је не ста ла не ка мла -
да осо ба за по чи ње по тра гу за њом, а у
од ре ђе ним слу ча је ви ма о ње ном не стан -
ку оба ве шта ва и ме ди је.

М. Глигорић

кал ним ме ди ји ма. За хва љу ју ћи то ме де -
вој чи ца је чу ла да се спро во ди по тра га

за њом, па се са ма ја ви ла мај ци, ре кла
да је до бро и да је за јед но с дру го ви ма.
На кон то га њих две су за јед но оти шле у
пан че вач ку по ли ци ју да да ју из ја ве.

Ова де вој чи ца ни је пр ва ма ло лет ни -
ца чи ји је не ста нак при ја вљен од по -
чет ка ове го ди не. У Обре нов цу је не -
дав но про на ђе на че тр на е сто го ди шња
Ј. У. из Пан че ва, о чи јем не стан ку је
мо гло да се про чи та на го то во свим
дру штве ним мре жа ма и у ме ди ји ма.
Пре не го што је не ста ла, по след њи пут
је ви ђе на у основ ној шко ли чи ји је ђак.

Упо зо ре ње о ње ном не стан ку и апел
де вој чи ци ног оца за по моћ ма ло ко га
су оста ви ли рав но ду шним, што се ви -
де ло по то ме да су број ни на ши су гра -
ђа ни и су гра ђан ке „по де ли ли” то на
„Феј сбу ку”. Убр зо по сле то га ин фор -
ма ци је о де вој чи ци ном не стан ку об ја -
ви ли су и го то во сви ме ди ји у Ср би ји.

По сле шест да на ин тен зив не по -
тра ге ко ју је во ди ла пан че вач ка по -
ли ци ја, не ста ла че тр на е сто го ди шња -
ки ња је про на ђе на у јед ном се лу у
бли зи ни Обре нов ца. Нај ви ше за слу га
за то имао је је дан њен ро ђак. Иа ко
се све до бро за вр ши ло, за бри ња ва ју -
ће је то што је у тре нут ку ка да је про -
на ђе на, она би ла дро ги ра на.

Тај по да так је био по вод за сум њу
да је она би ла на ме ти кри ми на ла ца
или тр го ва ца љу ди ма. 
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Пензионерска посла...

У центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 1. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Repetitio est mater 
studiorum

По на вља ње је мај ка уче ња. Ето од мах и пре во да на сло ва; ра ди се о

чу ве ном, мо жда и нај по зна ти јем ла тин ском ци та ту.

А ства ри се по на вља ју. И до га ђа ји. И мо де ли по на ша ња. И но ви -

на ри се по на вља ју.

За то још јед ном у ово до ба го ди не пи ше мо о на чи ну на ко ји ма ту -

ран ти пан че вач ких сред њих шко ла обе ле жа ва ју по след њи дан у клу -

па ма. На чин је исти као у по след њих пет на е стак го ди на: по зо ву ли -

ме ни ор ке стар да до ђе ис пред уста но ве обра зо ва ња, на ба ве ба кље,

пи во, ра ки ју енд енер џи дринк и – по днев на жур ка мо же да поч не.

Гле да ли смо про шле не де ље јед ну та кву ис пред, не ка да елит не,

Гим на зи је „Урош Пре дић” у стро гом цен тру гра да. Оку пи ли се ма -

ту ран ти ис пред ула за у шко лу, на и шли „ли ме ња ци”, па удри. Ред

нај гр ђих на род ња ка, па он да из свих гр ла још не што гр ђе, ко ба ја ги

му зич ки пра вац, али та кав да ни је опи сан у ли те ра ту ри и за ко ји не

по сто ји реч у реч ни ку. Али ни је то ва жно, слу ша се и де ре уз то.

Хор ски.

Ни је ма ту ран ти ма сме та ло што је си пи ла ки ша. Ни уче ни ци ма

ни жих раз ре да, ко ји су ско ро па ис па да ли с про зо ра на пр вом спра -

ту ужи ва ју ћи у при зо ру и за ми шља ју ћи се бе сле де ће го ди не у цр ве -

ном ди му, уши ка ном ста њу и хор ском ар ла у ка њу.

Про фе со ри, шта ће, мо ра ју да бу ду ту, на са мом ула зу, и да све то

не мо по сма тра ју; не моћ ни да би ло шта про ме не, мо гу са мо да глу ме

обез бе ђе ње.

Ах, да, и по ли ци ја је обез бе ђи ва ла скуп; је дан ау то мо бил, дво је

при пад ни ка МУП-а. За сва ки слу чај.

А не ко би слу чај но мо гао да ка же да и не мо же да бу де дру га чи је

то ком по след њег сред њо школ ског да на с об зи ром на по ре ме ће ни

си стем вред но сти у дру штву у ко ме су ба ра бе ју на ци, а па мет ни и

обра зо ва ни си ро ти штре бе ри.

Е, сад, ка да би не ко из оне – Repetitio est mater studiorum – гру пе

де це, на ше де це, про чи тао овај текст, дао би му, са свим си гур но,

дру га чи ји на слов. Раз ми шља ња ма то рог сма ра ча, на при мер.

Океј, мо жда би и био у пра ву, јер увек тре ба оста ви ти про сто ра за

дру га чи ји при ступ ства ри ма и на чин про ма тра ња.

* * *
Е, сад, по но во по на вља ња: по ро ди ца је основ ка да тре ба по ста ви ти

вред но сни си стем. Чи ње ни ца. Ма да, ни је ло ше да по сто ји и по моћ

са стра не.

За то ра ду је ак ци ја град ске Кан це ла ри је за мла де и ло кал них уста -

но ва кул ту ре ко ја се „при ми ла”, а зо ве се „Кул ту ра на по клон”. На и -

ме, Град Пан че во свим су гра ђан ка ма и су гра ђа ни ма у ка лен дар ској

го ди ни у ко јој пу не жи вот них осам на ест, по кла ња „ва у чер” у вред -

но сти од три хи ља де ди на ра; он се „тро ши” та ко што све же пу но лет -

ни на ред них 365 да на од ла зе на кул тур не са др жа је у гра ду и око ли -

ни. У оп ти ца ју су го сту ју ће пред ста ве, кон цер ти, број ни фе сти ва ли,

из ло жбе, про гра ми у обла сти књи жев но сти... Не ко мо же и да пла ти

члан ску кар ту Град ске би бли о те ке.

То је већ не што! На овај на чин из би ја се из мла дих гла ва из го вор

да не ма ју нов ца за по се ћи ва ње до га ђа ја из све та кул ту ре, ба рем ка -

да је ло кал у пи та њу. До ду ше, три со ма ди на ра ни је не ка ло ва, али

сва ко се би мо же да при у шти бар не ко ли ко са др жа ја го ди шње. До -

вољ но да се оку се пра ве ства ри, што је океј за по че так „за ра зе”.

„Ва у че ре” пре у зе ти у Кан це ла ри ји за мла де у згра ди Град ске упра -

ве. Под оба ве зно!

* * *
Од на ред ног бро ја „Пан чев ца” по но во ће те би ти у при ли ци да чи та -

те осмо стра не до дат ке на че ти ри је зи ка нај број ни јих на ци о нал них

за јед ни ца у Пан че ву: ма ке дон ском, ма ђар ском, сло вач ком и ру мун -

ском. То је оно што сма тра мо нео п ход ним за раз вој мул ти кул ту рал -

но сти у баш та квом гра ду.

По на вља мо се...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

И та ко је не дељ ни лист за про свет не
и ма те ри јал не ин те ре се „Панчевaц”,
упр кос све му, ус пео да у не де љу 24.
ав гу ста 1969. све тлост да на угле да
два де се ти пут.

Ус пео упр кос све му, јер ка ко је у
увод ни ку на ве ло уред ни штво, за пр -
вих пет ме се ци од на стан ка но ви не су
под не ле мно го не при ли ка. На по чет -
ку овог обра ћа ња чи та тељ ској пу бли -
ци ре че но је да је глав ни циљ – на ме -
ра да се не гу ју про свет ни и
ма те ри јал ни ин те ре си на ро да – у це -
ло сти ис пу њен, што се ви ди по „по ка -
за ној до број во љи” гра ђа на пре ма ра -
ду „Пан чев ца”.

Ме ђу тим, од мах за тим ис ти че се и
то да је, на су прот то ме, „не ке у Кар -
лов ци ма зла во ља об у зи ма ла пре ма на -
ма, те су кре ну ли све и сва про тив нас”.

Та ко је, због сво је сло бо до ум но сти
и хра бро сти да се из не се кри тич ко ми -
шље ње, овај лист ка жњен опо ме ном

ПР ВЕ КА ЗНЕ ЗА (КРИ ТИЧ КИ) 
РАД „ПАН ЧЕВ ЦА”

сто ји од во ље да у ли сту пре тре са мо и
по ли тич на пи та ња и да га из да је мо и
до три пу та у не де љи. Но ми ће мо се
пр вим пра вом у ма лој ме ри слу жи ти,
јер од ’Пан чев ца’ не ми сли мо гра ди -
ти по ли ти чан лист”.

Том при ли ком је на ја вље но и да ће
у ско ри јој пер спек ти ви мо жда би ти

пот пи сао као члан Ује ди ње не омла -
ди не срп ске, у по ду жем члан ку ба ви
„еко ном но-ста ти стич ним дру штвом”;
док тор Не на до вић је на бро јао шта све
шко ди до бром ста њу здра вља у Пан -
че ву, а сти гли су и но ви до пи си са
освр ти ма на са бор у Кар лов ци ма.

На рав но, ни су из о ста ли ни тек сто -
ви о на род ној при вре ди, „Раз лич но -
сти”, „Бе ле шке”, „Те чај беч ке бер зе”
и огла си.

Ј. Фи ли по вић

што се „пу стио у пре тре са ња цр кве -
них и по ли тич ких пи та ња, те је пре -
ко ра чио свој про грам, мо ра по ло жи -
ти ка у ци ју од хи ља ду фо рин ти, ина че
мо ра са свим пре ста ти.”

У на став ку овог обра ћа ња јав но сти,
уз не скри ве ну до зу иро ни је, уред ни -
штво ка же још да „пре ма то ли кој па -
жњи ко ја се по кла ња на шем ’Пан чев -
цу’ од стра не вла сти, не мо га смо
ни шта дру го ура ди ти, не го по на ло гу
сво јих при ја те ља, ко ји ма смо ја ко оба -
ве зни, са ста ви ти по ис ка ну ка у ци ју.
Ми смо ка у ци ју по ло жи ли и са да нам

од вла сти за то што је без уви ја ња пи -
сао о „рад њи са бор ској” (ми сли се на
Срп ски на род ни са бор у Срем ским
Кар лов ци ма, ве о ма зна ча јан за срп ски
на род у Вој во ди ни, та да под ау стро у -
гар ском вла да ви ном – прим. нов.).

По ред то га, од вој не ко ман де (гра -
да) „Пан че вац” је до био на лог да, за то

ис ко ри шће но то дру го пра во, па ће се
ве ро ват но већ од 1. ок то бра, тог ле та
го спод њег, пре ћи на из ла же ње два пут
не дељ но.

У на ве де ном бро ју се осни вач ли -
ста Јо ван Па вло вић, ко ји се овог пу та



Три дана, осам
представа

Улаз на целокупан
програм бесплатан

Од 1. до 3. ју на на ви ше ло ка -
ци ја би ће одр жан че тр де сет
сед ми „Екс те а тар фест”, у ор -
га ни за ци ји До ма омла ди не
Пан че во, под на зи вом „По зо -
ри ште у ак ци ји”.

Пре ма ре чи ма се лек тор ке
Сун чи це Ми ло са вље вић, ово -
го ди шња фе сти вал ска се лек -
ци ја из два ја ва жан сег мент
са вре ме не по зо ри шне прак се
ко ја на ста је ка ко на мар ги ни,
та ко и у са мом „мејнстрим”
те а тру, а то је по зо ри ште с
под јед на ким естет ским и ак -
ти ви стич ким ква ли те том. 

„Ова вр ста по зо ри шта мо ти -
ви са на је осе тљи во шћу умет -
ни ка за про бле ме у дру штву и
по тре бом да се до при не се њи -
хо вом ре ша ва њу. Циљ ак ти ви -
стич ке пред ста ве је сте да ути -
че на на чин раз ми шља ња гле -
да ла ца, про ме ни њи хо ве ста -
во ве и оку ра жи их да пре ду зму
ре ал ну ак ци ју. Ак ти ви стич ка
усме ре ност ни је је ди ни об лик
ак ци је ко ји из два ја ову вр сту
по зо ри шта. Вр ло че сто пред -
ста ва на ста је кроз кре а тив ну
ак ци ју – кроз ди рек тан, им про -
ви зо ван рад на сце ни, без го то -
вог тек ста и ја сног на ра тив ног
или по ет ског ис хо да ка ко ме
се кре ће. По то ме, ак ти ви стич -
ко по зо ри ште је сте и екс пе ри -
мен тал но”, до да ла је Сун чи ца
Ми ло са вље вић.

За вод за здрав стве ну за -
шти ту рад ни ка „Пан че вац”,
пр ва и је ди на уста но ва тог
ти па у Вој во ди ни, кон стант -
но ра ди на про ши ре њу бо -
га тог спек тра сво јих услу -
га, због чи јег ква ли те та је
већ по стао не пре ва зи ђен, и
то не са мо по ми шље њу
број них Пан че ва ца и Пан -
чев ки већ и ста нов ни ка чи -
та вог ју жног Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра -
ду не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др Љу -
би ца Ла зић из Кли нич ког
цен тра Ср би је. До вољ но је
ре ћи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу ура ди ти и све
вр сте ул тра звуч них пре гле -
да ср ца, а уско ро ће се у За -
во ду „Пан че вац” ра ди ти и
пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма -
ги стар кар ди о ло ги је са Ин -
сти ту та „Де ди ње”. Спе ци ја -
ли стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу -
ће је ура ди ти и спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ул тра звук
ср ца по це ни од 7.000 ди -
на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, а
уро ло шке ње гов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша
Та сић, док је за пре гле де
из обла сти ги не ко ло ги је за -
ду жен др Јо ван Ру дић из
ГАК „На род ни фронт”. Тре -
ба на по ме ну ти да су пре -

гле ди код др Не бој ше Та -
си ћа тре нут но на ак ци ји,
па та ко ком пле тан уро ло -
шки пре глед ко шта 2.000
ди на ра, ул тра звуч ни уро -
ло шки пре глед ста је та ко -
ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта -
ју 3.600 ди на ра.

Као што је већ на гла ше -
но, сви на бро ја ни спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди оба вља -
ју се са мо су бо том, а за ка -
зу ју се рад ним да ни ма пу -
тем те ле фо на 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Од ма ја, сва ког рад ног
да на, у За во ду „Пан че вац”
мо гу ће је ура ди ти и ко лор
до плер пре гле де вра та, ру -
ку, но гу или аб до ми нал не
аор те, као и ул тра звуч не
пре гле де вра та и ме ких
тки ва. Ове пре гле де ис кљу -

чи во рад ним да ни ма оба -
вља др Не над Мар ги тин,
спе ци ја ли ста ра ди о ло ги је,
шеф од се ка CT ди јаг но сти -
ке и за ме ник на чел ни ка
Слу жбе ра ди о ло шке ди јаг -
но сти ке у Оп штој бол ни ци
Пан че во.

По ред све га на ве де ног,
За вод „Пан че вац” из два ја се
и по то ме што у хе ма то ло -
шко-би о хе миј ској ла бо ра -
то ри ји те уста но ве па ци јен -
ти ве ћи ну ве ри фи ко ва них,
кон тро ли са них и су ми ра -
них ре зул та та мо гу до би ти
за све га сат вре ме на.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -
но он да ка да је нео п ход но
ура ди ти пре гле де и ана ли -
зе на јед ном ме сту и до би -
ти ре зул та те што пре. С тим
у ве зи, тре ба под се ти ти и
на то да се у За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр сте ле кар -
ских уве ре ња из да ју за мак -
си мал но два са та.

Као и увек до са да, и
овог ме се ца су у За во ду за
кли јен те осми шље ни и но -
ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме, као и о до -
дат ним по год но сти ма ко -
је оства ру ју сви они ко ји
по се ду ју ло јал ти кар ти це
Ау то-цен тра „Зо ки”, по гле -
дај те на ре клам ним стра -
на ма ак ту ел ног бро ја на -
шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ЧЕ ТР ДЕ СЕТ СЕД МИ „ЕКС ТЕ А ТАР ФЕСТ”

ПО ЗО РИ ШТЕ У АК ЦИ ЈИ

ди не. У 17 са ти пу бли ка ће
има ти при ли ку да ви ди сен -
зор но по зо ри ште „Уну тра шња
све тла” („Inner Lights”) по кон -
цеп ту и у ре жи ји Вла ди сла ва
Не ши ћа (по зо ри ште ПА ТОС,
Сме де ре во). Од 18.30 у дво ра -
ни „Апо ло” би ће одр жан dan-
ce-tech пер фор манс „Buffer”, у
ре жи ји Из ван ред ног Бо ба.

Фе сти вал ће за тво ри ти
представa „Сум њи во ли це” у ре -
жи ји Во ји сла ва Ар си ћа („Ре флек -
тор те а тар”). У слу ча ју ки ше овај
про грам ће би ти пре ме штен у
дво ра ну „Апо ло” До ма омла ди не.

М. Марић Величковић

Петак, 1. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

У пе так, 1. ју на, од 12 са ти, у
дво ра ни „Апо ло” би ће одр жан
про грам по зо ри ште за мла ду
пу бли ку „Дру га чи је буд ни”, ко -
ји су осми сли ли Сми ља на Ту -
ца ков и Ду шан Ка леј ски (ЦЕ -
КОМ из Зре ња ни на и по зо ри -
ште „11. мај” из Ја го ди не). Од
19 са ти на Тр гу Зо ра на Ђин ђи -
ћа тран сри ту ал ни (бу то) пер -
фор манс „Ман дра го ра” из ве -
шће Мар ко Нек тан, а че тр де -
сет ми ну та ка сни је у дво ра ни
„Апо ло” фе сти вал ће би ти све -
ча но отво рен. На ис тој ло ка -
ци ји, од 20 са ти, ау тор ка Са ња
Кр сма но вић Та сић при ре ди ће

есеј у по кре ту „О са ве сти”
(„Хлеб те а тар” и удру же ње
„Умет нич ка уто пи ја”, ко про -
дук ци ја с „Би теф те а тром”).
Пр ви дан би ће за вр шен раз го -
во ром са ау то ри ма.

У су бо ту, 2. ју на, од 19 са ти, у
дво ра ни „Апо ло”, На род но по -
зо ри ште из Гра ча ни це од и гра ће
до ку мен тар ну пред ста ву „Ује ди -
ње ње или смрт 1918”, у ре жи ји
Је ле не Бо га вац и Не на да То до -
ро ви ћа, на кон че га ће би ти упри -
ли чен раз го вор са ау то ри ма.

По след њег да на фе сти ва ла
про грам по чи ње у 16 са ти, у
„Ате љеу мла дих” у До му омла -

САМО У „НИКО ДЕН ТУ”

Врхун ски ква ли тет, 
а нај по вољ ни је цене

У цен тру Пан че ва сме -
штен је лук су зно опре -
мље ни цен тар за хит -
ну и ре ста у ра тив ну сто -
ма то ло ги ју „Ни ко дент
ме дик”, ко ји се од са -
мог отва ра ња ис та као
по ква ли те ту услу га,
про фе си о нал ном и љу -
ба зном осо бљу и при -
јат ном ам би јен ту.

Струч ни тим „Ни -
ко ден та” спре ман је
да на јед ном ме сту од -
го во ри на све зах те ве
из обла сти це ло куп не сто ма -
то ло ги је, па се сто га све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва ца
од лу чу је упра во за по се ту
овом цен тру, ко јим ру ко во -

ди др Ђор ђе Ни -
ко лић.

Због ве ли ког
ин те ре со ва ња на -
ших су гра ђа на, у
„Ни ко ден ту” су од -
лу чи ли да по но во
по кре ну мно го број -
не ак ци је у окви ру
ко јих сто ма то ло -
шке услу ге по ста ју
до ступ не сви ма.
Ис ко ри сти те ову
при ли ку и за ка жи -
те пре глед пу тем

те ле фо на 064/21-75-056. Ова са -
вре ме на и мо дер но опре мље на
ор ди на ци ја на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2.

ПРИЈАТЕЉСКА УТАКМИЦА 

По моћ и подршка за
Сте фа на Чи ки ћа

Наш су гра ђа нин и бив ши фуд -
ба лер „Цр ве не зве зде” Сте фан
Чи кић (24) обо лео је од ле у ке -
ми је и хит но му је по треб на
крв. Да по мог ну, мо гу ис кљу -
чи во му шкар ци ко ји има ју крв -
ну гру пу А, при че му Rh фак -
тор мо же би ти и по зи ти ван и
не га ти ван.

Уко ли ко же ли те да да те крв,
нај пре тре ба да се те сти ра те.
То мо же те учи ни ти сва ког да -
на, од 8 до 10 са ти, у Ин сти ту -
ту за тран сфу зи ју кр ви Ср би је
у Бе о гра ду, у Ули ци Све тог Са -
ве 39 (пр ви спрат). Том при -

ли ком тре ба да на гла си те да
да је те крв за Сте фа на Чи ки ћа.
У апе лу за по моћ на во ди се да
сви ко ји од лу че да по мог ну,
пре те сти ра ња тре ба да по зо ву
број 062/512-445, ка ко би Ма -
ри ји Вар ги оста ви ли нео п ход -
не по дат ке.

Сте фан Чи кић је про шао
омла дин ску шко лу „Цр ве не зве -
зде”, а по том је играо за „Син -
ђе лић” и „Ди на мо” из Пан че -
ва, као и за еки пу „Ко ши ца” у
Сло вач кој. 

Сви на ши су гра ђа ни ко ји
„Пан че вац” ку пу ју че тврт ком
код кол пор те ра, има ју мо гућ -
ност да од гле да ју и при ја тељ ску

фуд бал ску утак ми цу, ко ја је на
про гра му 31. ма ја, а одр жа ва
се као чин по др шке мла дом
Сте фа ну Чи ки ћу.

На СЦ-у „Мла дост”, у 17.30,
са ста ју се „Же ле зни чар” и „Ди -
на мо 1945”, а улаз на ову утак -
ми цу је бес пла тан. На ста ди о -
ну ће би ти по ста вље на ку ти ја,
а сви ко ји су у при ли ци и то
же ле, мо гу да до ста ве до бро -
вољ ни при лог, ка ко би се при -
ку пи ло што ви ше сред ста ва за
ле че ње на шег мла дог су гра ђа -
ни на. Чел ни ци два ју клу бо ва
сва ка ко су до не ли од лу ку да и

„Же ле зни чар” и „Ди на мо 1945”
до ни ра ју од ре ђе на нов ча на
сред ства по ро ди ци Чи кић.

Утак ми ца по др шке за Сте -
фа на има и мно го ве ћи зна чај
од са мог при ку пља ња до бро -
вољ ног при ло га. Овај при ја -
тељ ски меч тре ба мла дом фуд -
ба ле ру да по ка же да ни је сам у
сво јој нај ва жни јој утак ми ци у
жи во ту, да мо ра да се бо ри и
да по бе ди опа ку бо лест.

За то је по треб но да на СЦ
„Мла дост” до ђе што ви ше Пан -
че ва ца и да сво јим при су ством
Сте фа ну ули ју до дат ну сна гу у
ње го вој би ци.

Д. К.

СЕ МИ НАР ЗА ФУД БАЛ СКЕ ТРЕ НЕ РЕ

До ла зи 
Ми ло рад Ко са но вић

Тре нер ска ор га ни за ци ја Фуд -
бал ског са ве за Пан че ва, с пред -
сед ни ком Не бој шом Пе тро ви -
ћем на че лу, у су бо ту, 2. ју на,
одр жа ће се ми нар за све за ин -
те ре со ва не тре не ре.

Пре да вач ће би ти Ми ло рад
Ко са но вић, ис ку сни фуд бал -
ски струч њак, ко ји је у ка ри је -
ри пред во дио мно ге ти мо ве,

по пут „Вој во ди не”, „Цр ве не зве -
зде”, ре пре зен та ци је Мал те,
ки не ских „Ву ха на” и „Да ли ја -
на”, љу бљан ске „Олим пи је”,
„На прет ка” из Кру шевца, „Бор -
ца” из Чач ка и мно гих дру гих.

Се ми нар ће би ти одр жан у
ма лој са ли Град ске упра ве, а
по че ће у 19 са ти.

А. Ж.



ник гру пе гра ђа на, ко ји је у
овом слу ча ју Са ша Ра ду ло вић.
Око 50.000 евра ме сеч но упла -
ћу је се на ра чун гру пе гра ђа на
ко ји отва ра фи зич ко ли це. Да -
кле, ни ко не мо же пре у зе ти
упра вља ње фи нан си ја ма, ако
ми ни мум шест од де сет осни -
ва ча гру пе гра ђа на не из гла са
про ме ну овла шће ног ли ца. Ме -
ђу тих де сет осни ва ча пре ко
по ло ви не су љу ди бли ски Ра -
ду ло ви ћу.

• Дру го прав но ли це је удру -
же ње гра ђа на „Ре старт”.

– Та ко је. Ње го вих де се то ро
осни ва ча су та ко ђе љу ди бли -
ски Ра ду ло ви ћу, а осим ста ту -
та, ни ка да ни ко ни је ви део ни -
је дан дру ги прав но ва же ћи до -
ку мент. Ми смо упла ћи ва ли
чла на ри не на ра чун тог удру -
же ња, али фор мал но ни ка да
ни смо при мље ни у члан ство.
По сто ји и тре ћа оп ци ја: по ли -
тич ка стран ка „До ста је би ло”.
Она ни ка да ни је ре ги стро ва на
упр кос то ме што смо при ку -
пља ли пот пи се за ње но осни -
ва ње. С ове дис тан це, ду бо ко
ве ру јем да то ни је ура ђе но с
на ме ром да се спре чи прав но
устрој ство ор га на ко ји би мо -
гли да до но се од лу ке и во де ту
стран ку. На ма се стал но пред -
ста вља ло ка ко нас Др жав на без -
бед ност ми ни ра и ка ко смо,
ето, ми ве ли ка прет ња и за то
нам ни кад не ће до зво ли ти да
се ре ги стру је мо.

• Шта се про ме ни ло?
– На кон кра ха на пред сед -

нич ким из бо ри ма Ра ду ло вић

од лу ка. На тај на чин до не та је
и од лу ка о ко а ли ци ји са стран -
ком ко ја је иде о ло шки на пот -
пу но су прот ној стра ни од оне
по ли ти ке с ко јом је ДЈБ ушао
у пар ла мент. Ја сам глас а ла

про тив те од лу ке и још та да
ре ши ла да на пу стим ДЈБ.

• За што ни сте?
– По ли тич ко не ис ку ство ме

је за у ста ви ло да на пу стим ДЈБ
пре бе о град ских из бо ра, јер сам
би ла си гур на да ћу би ти оп ту -
же на као кри вац за крах на из -
бо ри ма. Не ко ли ко да на на кон
из бо ра под не ла сам остав ку и
ре кла да се не ћу при кљу чи ти
ни јед ној по сла нич кој гру пи. Ме -
ђу тим, да ља де ша ва ња у ДЈБ-у
– из ба ци вање на род них и по -
кра јин ских по сла ни ка и број -
них ло кал них од бор ни ка – ство -
ри ла су окол но сти да се по но во
оку пи мо и по ку ша мо за јед но

да де лу је мо. Осно ва ли смо по -
сла нич ку гру пу „Сло бод ни по -
сла ни ци” у на ме ри да ква ли -
тет но на ста ви мо рад у Скуп -
шти ни. Чи ње ни ца је да као са -
мо стал ни по сла ник не ма те ад -
ми ни стра тив не усло ве за рад,
по пут пра ва на кан це ла ри ју или
вре ме на за обра ћа ње у На род -
ној скуп шти ни, што до во ди и
до дру гих огра ни ча ва ју ћих фак -
то ра.

• Шта је ак ту ел но у ва шем
по ли тич ком ан га жма ну?

– Гру па љу ди ко ја је на пу -
сти ла ДЈБ осно ва ла је удру же -
ње гра ђа на „По крет цен тра” у

На ци о на ли зам је те ма до 300 евра при хо да ме сеч но. Кад
пла та пре ђе 500 евра, он да по чи ње раз го вор о гар де ро би и
ка фи ћи ма. Кад пре ђе 1.000, он да су топ-те ме здра ва хра на,
ле то ва ња и зи мо ва ња, а кад се поп не на ви ше од 3.000, он да
пре ста је сва ко па ла му ђе ње. Љу ди он да при ча ју о вре мен ској
прог но зи и љу ба ви.

(Рам бо Аме де ус, на сај ту „Му дре ми сли”, 27. мај)

* * *
Сви рас хо ди и до на ци је ко је је до би ла мо ја ор га ни за ци ја
Цен тар за ме ђу на род не од но се и одр жи ви раз вој уред но су у
по след ње че ти ри го ди не при ја вље ни По ре ској упра ви Ми -
ни стар ства фи нан си ја. Она их је у ви ше на вра та де таљ но ис -
пи ти ва ла и ни је на шла ни шта спор но. Исто ва жи и за ме не.
С об зи ром на то да сам од лу чио да жи вим у Ср би ји, по ре зе
на при хо де од мо јих кон сул тант ских по сло ва у ино стран ству
пла ћам тој др жа ви. Не мам шта да кри јем, мо гу да об ја сним
по ре кло имо ви не и мо је фи нан си је су чи сте.

(Вук Је ре мић, пред сед ник На род не стран ке, у ин тер вјуу
за „Да нас”, 27. мај)

* * *
Не ка да шњи шеф срп ске ди пло ма ти је мо гао би да се на ђе у
не бра ном гро жђу уко ли ко се ис по ста ви да је он ме ђу љу ди ма
ко ји су уме ша ни у пр ља ве по сло ве. По сто ји мо гућ ност да се
ме ђу 100.000 спор них меј ло ва на ђу и они ко ји се ти чу Ву ка
Је ре ми ћа и ње го ве ор га ни за ци је CIRSD. Осим то га, до дат ни
раз лог за Је ре ми ће ву за бри ну тост је чи ње ни ца да је че сто
од ла зио у Хонг конг, град ко ји је Еф-Би-Ај иден ти фи ко вао
као ме сто око ко га су се вр те ли сви пр ља ви по сло ви.

(Сајт „Ре пу бли ка”, 27. мај, чла нак о слу ча ју „Је ре мић”)

* * *
По сла ни ца ра ди ка ла На та ша Јо ва но вић иза зва ла је бур ну
рас пра ву на сед ни ци НА ТО скуп шти не у Пољ ској. Услед се -
ри је вер бал них на па да по сла ни ка на Ру си ју и Пу ти на она је
иза шла за го вор ни цу и по ру чи ла им да па зе шта ра де и да не
пре ла зе цр ве ну ли ни ју, јер ће Пу тин уз вра ти ти.

– Ре као сам јој да је скан да ло зно то што је ура ди ла. Она
има пра во на сво је ми шље ње, али ста во ви ко је је из не ла, би -
ли су не др жав нич ки и не по ли тич ки – из ја вио је по во дом то -
га Дра ган Шор маз, пред сед ник Стал не де ле га ци је Ср би је у
Пар ла мен тар ној скуп шти ни НА ТО.

(„Ве чер ње но во сти”, 27. мај)

* * *
Ста ње у срп ским ме ди ји ма је ка та стро фал но, у фи нан сиј -
ском и сва ком дру гом по гле ду. Ти ра жи свих штам па них ме -
ди ја па да ју, пор та ли не успе ва ју да ре ше про блем фи нан си -
ра ња, ква ли тет опа да, та бло и ди су пре пла ви ли тр жи ште и
је ди но се они одр жа ва ју. За бри ња ва и што је је дан број но ви -
на ра на пу стио ту про фе си ју и пре шао на ма ње стре сне, си -
гур ни је и бо ље пла ће не по сло ве. Ово је вре ме да се чо век за -
бри не за бу дућ ност озбиљ них ме ди ја.

(Ми лан Ћу ли брк, глав ни уред ник НИН-а, у ин тер вјуу за
„Media Daily”, 28. мај)

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић
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КОНЦЕПТ

ИН ТЕР ВЈУ: ЉУП КА МИ ХАЈ ЛОВ СКА, НА РОД НА ПО СЛА НИ ЦА

ГЛАС ПО ЛА МИ ЛИ О НА ОСО БА СА 
ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ ЧУ ЈЕ СЕ У ПАР ЛА МЕН ТУ

Љуп ка Ми хај лов ска, по сла ни -
ца у На род ној скуп шти ни Ре -
пу бли ке Ср би је, ро дом из Ја -
бу ке, у клу пе пред став ни ка гра -
ђан ки и гра ђа на ушла је пре ко
ли сте По кре та „До ста је би ло”,
а са да је део по сла нич ке гру пе
„Сло бод ни по сла ни ци”. Она пр -
ви пут јав но и де таљ но го во ри
о раз ло зи ма на пу шта ња ДЈБ,
па се мо же ре ћи да их „Пан че -
вац” екс клу зив но об ја вљу је.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За што сте на пу -
сти ли ДЈБ?

ЉУП КА МИ ХАЈ ЛОВ СКА:
Из да ла сам са мо крат ко са оп -
ште ње и ни сам же ле ла да го -
во рим о то ме из не ко ли ко раз -
ло га. Са да, с вре мен ске дис тан -
це од пре ко два ме се ца, мо гу
да про це ним да ли сам по гре -
ши ла или не. По гре ши ла сам
са мо у јед ној ства ри – што то
ни сам ура ди ла ра ни је. Због то -
га би ра чи ма ду гу јем из ви ње ње.

• Ко је раз ло ге мо же те да из -
дво ји те као нај ва жни је за ваш
ула зак у по ли ти ку и за што сте
за др жа ли по сла нич ки ман дат?

– Пра ти ла сам рад Са ше Ра -
ду ло ви ћа на кон што је под нео
остав ку на ме сто ми ни стра при -
вре де и до па дао ми се на чин
на ко ји су он и љу ди оку пље ни
око ње га пре зен то ва ли кључ не
про бле ме у на шој зе мљи, као и
пред ло ге ко је су из но си ли за
ре ше ње тих про бле ма. При дру -
жи ла сам се По кре ту и 2016,
на кон пар ла мен тар них из бо ра,
по ста ла на род на по сла ни ца. Та -
да сам сма тра ла да је ду бо ко
не мо рал но на пу сти ти по ли тич -
ку оп ци ју и за др жа ти ман дат,
не раз ми шља ју ћи о то ме шта
је мо рал ни чин ка да та по ли -
тич ка оп ци ја од у ста не од вред -
но сти и прин ци па с ко ји ма је
за до би ла не чи је по ве ре ње. По -
ста вља ју се пи та ња: ако вра ти -
те ман дат, ко ме га за пра во вра -
ћа те, као и шта је са оним би -
ра чи ма ко ји су гла са ли за ту
по ли тич ку оп ци ју јер су ве ро -
ва ли ва ма као по је дин цу. Свој
ман дат сма трам не ком вр стом
имо ви не сте че не у бра ку. У По -
крет сам до шла као про фе си о -
нал но оства ре на и по зи тив но
пре по зна тљи ва у де ло ва њу из
обла сти људ ских пра ва и уна -
пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин -
ва ли ди те том. На кра ју сам до -
не ла од лу ку да не вра тим ман -
дат пре све га због пре ко 500.000
осо ба са ин ва ли ди те том чи ји
глас се нај ви ше чу је у пар ла -
мен ту ка да ја го во рим. Упра во
због оних ко ји су по др жа ва ли
мој рад, а на дам се да по др жа -

СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СР БИ ЈЕ

За вр ни ру кав, дај крв
Град ски од бор СПС-а с пред -
сед ни ком Ни ко лом Дан гу би -
ћем на че лу у на став ку ак ци је
под сло га ном „За вр ни ру кав,
дај крв и спа си не чи ји жи вот”,
23. ма ја, у про сто ри ја ма за
тран сфу зи ју кр ви Оп ште бол -
ни це Пан че во, омо гу ћио је сво -
јим чла но ви ма и сим па ти зе -
ри ма да до бро вољ но да ју нај -
вред ни ју теч ност. Циљ ак ци је
је да се по мог не не сме та но
функ ци о ни са ње пан че вач ке
бол ни це, као и да се по диг не
свест на ших су гра ђа на о ви -
тал ној уло зи до бро вољ ног да -

ва ња кр ви у спа са ва њу жи во та
и уна пре ђе њу здра вља љу ди.

Др Ста ни слав Ми ло ше вић,
члан ИО ГО СПС Пан че во, ре -
као је да је по себ но леп осе ћај
ка да зна те да да та крв мо же да
по мог не ле ка ри ма да спа су жи -
во те или да по мог ну па ци јен -
ти ма да оздра ве. Ис та као је да
је ле по та жи вље ња у да ва њу,
де ље њу и по ма га њу дру ги ма.

На кра ју, Ми ло ше вић је ка -
зао да су ве ли ким од зи вом пан -
че вач ки со ци ја ли сти по ка за ли
да су ху ма ни љу ди и да за и ста
има ју ве ли ко ср це.

па да ња, јер љу ди по ста ју па -
сив ни услед не мо ћи да ста ну
на пут по гре шним по те зи ма
ли де ра ко ји има ду бо ка уве ре -
ња да са мо он зна и мо же да
до не се стра те шку од лу ку. По -
ред то га, ка да не ма те прав ни
ме ха ни зам да то за у ста ви те, је -
ди но што пре о ста је, је сте из -
ла зак из све га то га. ДЈБ је у
На род ну скуп шти ну ушао као
гру па гра ђа на ко ја бро ји де сет
осни ва ча, па се на њу прак тич -
но не при ме њу ју за ко ни што
ва же за по ли тич ке стран ке. Гру -
па гра ђа на ни је прав но ли це, а
фи нан си ја ма упра вља за ступ -

је схва тио да се не ка ко мо ра
вра ти ти по ве ре ње би ра ча, а пре
све га не за до вољ них по сла ни -
ка и од бор ни ка, и он да је при -
бе гао иде ји да се ми игра мо
стран ке и стра нач ких ор га на.
Има ли смо Глав ни од бор, оп -
штин ске од бо ре, по кра јин ски
од бор, а ра ди ли пре ма не ва -
же ћем ста ту ту стран ке ко ја ни -
је ре ги стро ва на. Чла но ви Глав -
ног од бо ра би ли су, у ве ћи ни,
љу ди ко ји су до би ја ли пла ту
јер су ра ди ли као окру жни ко -
ор ди на то ри, што је би ла иде ал -
на по зи ци ја за си му ли ра ње де -
мо крат ског на чи на до но ше ња

Већ на кон не ко ли ко
ме се ци у ДЈБ би ло ми
је ја сно да о све му 
од лу чу је је дан чо век,
што је угод на 
по зи ци ја ка да те 
од лу ке во де ка 
по зи тив ним 
ре зул та ти ма. 

Има ли смо 
Глав ни од бор, 
оп штин ске 
од бо ре, по кра јин ски
од бор, а ра ди ли 
пре ма не ва же ћем 
ста ту ту стран ке 
ко ја ни је 
ре ги стро ва на.

на ме ри да се по ли тич ки раз -
ви ја и по зи ци о ни ра. Опо зи ци -
о на сце на је ве о ма сла ба. Гра -
ђа ни го то во да не ве ру ју ни ко -
ме и би ће мно го иза зо ва у бу -
дућ но сти с ко ји ма ће мо мо ра -
ти да се но си мо. Че ка ју нас
озбиљ не те ме, од ко јих је ме ђу
нај ва жни ји ма про ме на Уста ва.

• Пан чев ке и Пан чев ци оче -
ку ју од вас да их за сту па те у
пар ла мен ту.

– И тре ба да оче ку ју, на рав -
но. На кон сред ње шко ле сам
се пре се ли ла у Бе о град, али
мо ја по ро ди ца и ве ћи на мо -
јих при ја те ља жи ви у Пан че ву
и ја се у ве ли ком де лу осе ћам
као Пан чев ка. По ред то га, као
не ко ко при па да ма ке дон ској
на ци о нал ној за јед ни ци, а ко ја
ве ћин ски жи ви у Пан че ву, у
фо ку су мог де ло ва ња је и по -
ло жај ма њин ских за јед ни ца у
Ср би ји. По тру ди ћу се да на -
ста вим да ра дим оно што нај -
бо ље знам, а то је да пра тим
ле ги сла ти ву ко ја се од но си на
ква ли тет ни ји жи вот осе тљи -
вих дру штве них гру па. Оно
што би тре ба ло да бу де кључ -
на про ме на у бу ду ћем де ло ва -
њу, је сте по хва ла до брих ме -
ра, кри ти ка ло ших и ну ђе ње
ефи ка сних ре ше ња.

ва ју и да ље, ду жна сам да об ја -
сним шта се за пра во до га ђа ло.

• На шта ми сли те?
– Већ на кон не ко ли ко ме се -

ци у ДЈБ би ло ми је ја сно да о
све му од лу чу је је дан чо век, што
је угод на по зи ци ја ка да те од -
лу ке во де ка по зи тив ним ре -
зул та ти ма и ни су у ко ли зи ји с
по ли тич ком иде о ло ги јом по -
ли тич ке ор га ни за ци је, под усло -
вом да иде о ло ги ја по сто ји. Ме -
ђу тим, ау то крат ски об лик во -
ђе ња би ло ка кве ор га ни за ци је
на кра ју мо ра до ве сти до про -
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Сва ке го ди не 31. ма ја Свет ска здрав -
стве на ор га ни за ци ја (СЗО) и ње ни
парт не ри обе ле жа ва ју Свет ски дан
без ду ва на. Ови пу тем они по ку ша ва -
ју да ис так ну здрав стве не и дру ге ри -
зи ке ко ји се по ве зу ју са упо тре бом
ду ва на и за ла жу се за де ло твор не по -
ли ти ке ко ји ма се упо тре ба ду ва на
сма њу је.

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја
сва ке го ди не упу ћу је по зив др жа ва -
ма да убр за ју на по ре на кон тро ли ду -
ва на као је дан од од го во ра на Аген ду
одр жи вог раз во ја до 2030. го ди не. Ка -
ко је на ве де но у том до ку мен ту, све
др жа ве има ју ко ри сти од успе шне
кон тро ле ду ван ске епи де ми је, пре
све га за шти том сво јих гра ђа на од
штет них ефе ка та упо тре бе ду ва на и
сма ње њем тро шко ва у на ци о нал ној
еко но ми ји. Аген да одр жи вог раз во ја
до 2030. го ди не и ње них се дам на ест
гло бал них ци ље ва тре ба да оси гу ра ју
да „ни ко не бу де оста вљен сам”. Кон -
тро ла ду ва на је са др жа на у Аген ди
одр жи вог раз во ја, као нај де ло твор -
ни је сред ство да се по стиг не циљ 3.4,
а то је гло бал но сма ње ње за тре ћи ну
пре вре ме не смрт но сти од не за ра зних
бо ле сти, укљу чу ју ћи кар ди о ва ску лар -
не и ма лиг не бо ле сти и хро нич ну оп -
струк тив ну бо лест плу ћа. По ред очу -
ва ња здра вља и сма ње ња не јед на ко -
сти у здра вљу, све о бу хват на кон тро ла

ду ва на сма њу је и га је ње ду ва на, про -
из вод њу и упо тре бу ду ва на. Кон тро -
ла ду ва на мо же да пре ки не круг си -
ро ма штва, до при не се не стан ку гла -
ди, уна пре ди одр жи ву по љо при вре ду
и еко ном ски раст и бо ри се про тив
кли мат ских про ме на.

Овим по во дом пи та ли смо на ше
су гра ђа не шта они ми сле о иде ји да
се за бра ни пу ше ње у ка фи ћи ма.

ЛО ЗИН КА ПО ПО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ме ни не сме та, с об зи ром на то

да сам и са ма пу шач. Мо жда је нај -
бо ље ре ше ње да по сто је де ло ви где је
до зво ље но пу ше ње, не мо ра сву да да
бу де до пу ште но.

ЗДРАВ КО ВА СИ ЛИЋ, пен зи о нер:
– Сма трам да тре ба за бра ни ти пу -

ше ње у јав ним про сто ри ма. Пу то вао
сам ма ло по Дан ској, био у Ко пен ха -
ге ну и ви део да се та мо на ули ца ма
не пу ши. За оне ко ји су пу ша чи по -
сто је ме ста пред ви ђе на за пу ше ње.
По ка фи ћи ма ни је до зво ље но пу ше -
ње, је ди но ако је ве ћи ре сто ран, јер
он да по сто ји од ре ђе на про сто ри ја где
се мо же за па ли ти цига ре та. Ја сам
про тив пу ше ња на јав ном ме сту и
ба ца ња опу ша ка сву да. По ред то га
што је ру жно, сме та ми. Не ка да пу -
ша чи не ма ју об зи ра пре ма не пу ша -
чи ма. Не ми сле да ли љу ди ма ко ји

се де у њи хо вом дру штву при ја да бу -
ду из ло же ни ди му.

ВЛА ДАН БЕЛ ЧЕ ВИЋ, ин же њер са о -
бра ћа ја:

– Ми слим да тре ба за бра ни ти за то
што су ци га ре те зло. Љу ди на овај
на чин чи не грех и се би и дру ги ма,
али то им ипак ни је до во љан раз лог
да пре ста ну да пу ше.

ЛА ЗАР ВЛА ЈИЋ, во зач:
– Ја сам пу шач, па ни сам за ту ва -

ри јан ту да се пот пу но за бра ни. Ми -
слим да тре ба на пра ви ти не ке про -
сто ри је да пу ша чи мо гу да на ми ру
ужи ва ју у ка фи.

ГОР ДА НА ЈО ВА НО ВИЋ, до ма ћи ца:
– Во ле ла бих да се за бра ни по ка -

фи ћи ма да ци га ре те не би на ру ша ва -
ле здра вље љу ди ко ји ни су пу ша чи,
јер на тим ме сти ма има и де це. Мо -
жда би би ло до бро за бра ни ти у за тво -
ре ним про сто ри ја ма, а да у де лу ко ји
се на ла зи на по љу бу де до зво ље но.

ИЛОН КА ВА МОШ, пен зи о нер ка:
– Ми слим да тре ба за бра ни ти. И

ру жно је и ни је здра во. Ме ни кон -
крет но ја ко сме та дим.

Ан ке ти ра ла Мир ја на 

Ма рић Ве лич ко вић

Л. ВЛАЈИЋВ. БЕЛЧЕВИЋ Г. ЈОВАНОВИЋ И. ВАМОШ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ТРЕ БА ЗА БРА НИ ТИ ПУ ШЕ ЊЕ У КА ФИ ЋИ МА?

По себ не про сто ри је за пу ша че

З. ВАСИЛИЋЛ. ПОПОВИЋ

ХРОНИКА

ОДР ЖА НЕ СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА И СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

БЕЗ НА КНА ДЕ, С 540 НО ВИХ 
РАД НИХ МЕ СТА У НА ЈА ВИ

не за по сле них. До дао је да су ван -
стра нач ки при вред ни ци и еко ном -
ски струч ња ци по др жа ли ин ве сти -
ци ју ко ја ће, ка ко је ре као, ути ца ти не
са мо на за по шља ва ње већ и на ин ди -
рек тан раз вој при вре де у на шем гра -
ду. Као ве о ма ва жну чи ње ни цу под ву -
као је да су за хва љу ју ћи опре ма њу се -
вер не ин ду стриј ске зо не по кре ну ти
још не ки бит ни про јек ти, по пут из -
град ње во до во да ка се вер ним се ли ма
и град ског ко лек то ра фе кал не ка на -
ли за ци је.

На сед ни ци Ве ћа 25. ма ја до не та је
и од лу ка да се из нос апро при ја ци је
ко ји ни је мо гу ће ис ко ри сти ти пре не се
у те ку ћу бу џет ску ре зер ву. Ра ди се о
сред стви ма укуп не ви си не од осам ми -
ли о на ди на ра, ко је ће гра до на чел ник
пре ба ци ва ти за на ме не што ни су пред -
ви ђе не бу џе том, као и за оне то ком
чи је ре а ли за ци је по не ста не нов ца.

Од бор ни ци су та ко ђе има ли две
тач ке днев ног ре да. Њи хо ва дру га од -
лу ка би ла је да се у се вер ној ин ду -
стриј ској зо ни утвр ди на зив ули це 7.
но ва, ко ја се на ла зи на под руч ју МЗ
Гор њи град. С. Трај ко вић

Усту пље но де сет хек та ра
не из гра ђе ног
гра ђе вин ског зе мљи шта у
се вер ној ин ду стриј ској 
зо ни

Вла да да ла са гла сност на
тран сак ци ју

Град ски већ ни ци са ста ли су се 25. ма -
ја ка ко би од бор ни ци ма Скуп шти не
гра да, ко ји су са ста нак има ли 28. ма -
ја, при пре ми ли ко на чан до ку мент у
ве зи с пот пи си ва њем уго во ра из ме ђу
Гра да Пан че ва и фир ме „ZF E-Mobi-
lity SRB” д. о. о. о усту па њу де сет хек -
та ра не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе -
мљи шта у се вер ној ин ду стриј ској зо -
ни. Да под се ти мо, зе мљи ште се оту ђу -
је не по сред ном по год бом, без на кна -
де. Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 24. ма ја
да ла са гла сност на ову тран сак ци ју.

Ка ко је на ве де но у свим ак ти ма ко -
ји су прет хо ди ли овом фи нал ном,
про јек то ва ни јав ни при хо ди у на ред -
них пет го ди на од ове ин ве сти ци је
из но се 1,5 ми ли о на евра, а тро шко ви
Гра да 700.000 евра; би ће отво ре но но -
вих 540 рад них ме ста и пред ви ђе но
је ула га ње од 85 ми ли о на евра.

Већ ни ци, на рав но, ни су рас пра вља -
ли о овој те ми, већ су са мо усво ји ли
за кљу чак. За то је на сед ни ци од бор -
ни ка три да на ка сни је би ло при лич -
но при че.

То ком рас пра ве Ни ко ла Ће бић и
Де јан Јо ва но вић („Сло бод но Пан че -
во”) на гла си ли су да од бор ни ци има -
ју ве ли ку од го вор ност за до но ше ње
од лу ке о по кла ња њу, али и да се град -
ска имо ви на по кла ња за не ки по тен -
ци јал ни бу ду ћи јав ни при ход, док се
исто вре ме но са да шњи при хо ди ра си -
па ју, што су пот кре пи ли при чом о

рас по де ли град ског нов ца на кон кур -
су за су фи нан си ра ње ме диј ских са -
др жа ја.

Зо ран Јо ва но вић (ДС) ка зао је с го -
вор ни це да по кла ња ње зе мљи шта ни -
је ле ги тим но ни у африч ким др жа ва -
ма, а Шан дор Ђер фи („До ста је би -
ло”) да не же ли уло гу Де да Мра за ти -
ме што ће уче ство ва ти у по кла ња њу
имо ви не свих гра ђа на Пан че ва. За -
тим је на пу стио ве ли ку са лу. Же љу и
на ду да ће ово да ри ва ње зе мље ин ве -
сти то ру би ти из у зе так, из нео је Ни -
ко ла Дан гу бић (СПС). Со ци ја ли сти
су, уз вла да ју ћу ве ћи ну, гла са ли за
пот пи си ва ње уго во ра.

Гра до на чел ник Са ша Па влов по но -
вио је не ке ста во ве ко је је и ра ни је из -
но сио, пре свих да се ра ди о ин ве сти -
ци ји јед ног од нај ве ћих про из во ђа ча
ау то-де ло ва у свет ским раз ме ра ма и
да је ово пр ва ова ко ве ли ка грин филд
ин ве сти ци ја у по след њих не ко ли ко
де це ни ја у Пан че ву, гра ду са 8.000

НА СА СТАН КУ ВЕЋ НИ КА

Се то ви из ве шта ја
До нет про грам по др шке
за спро во ђе ње 
по љо при вред не по ли ти ке

Дру га сед ни ца Град ског ве ћа одр жа на
у про те клих се дам да на, 29. ма ја, на
„про гра му” је има ла 22 тач ке днев ног
ре да. Са ста нак је за по чет утвр ђи ва њем
пред ло га Од лу ке о за вр шном ра чу ну
бу џе та Гра да Пан че ва за 2017. Пре ма
њој, укуп но оства ре ни при хо ди, при -
ма ња и пре не та сред ства из но се 5,524

ми ли јар ди, укуп но из вр ше ни рас хо ди
и из да ци 4,643 ми ли јар ди, а раз ли ка
је 880,7 ми ли о на ди на ра. Ко нач ну реч
о ово ме да ће од бор ни ци.

За тим је за по че та се ри ја се то ва из -
ве шта ја уста но ва чи ји је осни вач Град.
Та ко је, об је ди ње но, за кљу че но да
Скуп шти на гра да мо же да усво ји из -
ве шта је фи нан сиј ске при ро де и оне о
ра ду Исто риј ског ар хи ва, За во да за
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, те до мо -
ва кул ту ре из Ба нат ског Но вог Се ла и

Омо љи це. Пред став ни ци гра ђа на у
ло кал ном пар ла мен ту до но си ће од -
лу ке о из ме на ма од лу ка о осни ва њу
Град ске би бли о те ке, но во се љан ског,
ја буч ког, ка ча ре вач ког и стар че вач -
ког до ма кул ту ре, и да ва ће са гла сност
на ста ту те тих уста но ва.

Град ско ве ће је за кљу чи ло да Скуп -
шти на гра да тре ба да из ме ни од лу ке о
утвр ђи ва њу до при но са за уре ђи ва ње
гра ђе вин ског зе мљи шта, о од ре ђи ва њу
тро шко ва за ње го во опре ма ње, као и

ону о ло кал ним ко му нал ним так са ма.
Не по сред ном по год бом би ће оту ђе но
гра ђе вин ско зе мљи ште у Омо љи ци, а
да та је и са гла сност на од лу ку НО ЈКП-а
БНС из Ба нат ског Но вог Се ла о усва ја -
њу це нов ни ка ко му нал них услу га.

На кра ју је до нет про грам по др шке
за спро во ђе ње по љо при вред не по ли ти -
ке и по ли ти ке ру рал ног раз во ја за град
Пан че во за 2018. Про грам је оп шир ни -
је пред ста вљен на сај ту Гра да. С. Т.

ГРА ДУ ОДО БРЕ НА ДВА ПРО ЈЕК ТА

За по љо при вре ду 19,5 ми ли о на
Пред став ни ци че тр де сет јед не ло -
кал не са мо у пра ве, ме ђу ко ји ма је
био и гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов, 25. ма ја у Но вом Са ду пот -
пи са ли су 68 уго во ра с пред сед ни -
ком По кра јин ске вла де Иго ром Ми -
ро ви ћем. Они су то пра во оства ри ли
на осно ву три ју кон кур са По кра јин -

ског се кре та ри ја та за по љо при вре -
ду, во до при вре ду и шу мар ство, у
укуп ној вред но сти од 932,5, од че га
је По кра јин ска вла да из дво ји ла 300
ми ли о на ди на ра.

Ра ди се о кон кур си ма за су фи нан -
си ра ње уре ђе ња атар ских пу те ва и
отре си шта, за до де лу под сти цај них
сред ста ва за ре а ли за ци ју ра до ва на
уре ђе њу ка нал ске мре же у функ ци -
ји од вод ња ва ња по љо при вред ног зе -
мљи шта и за до де лу под сти цај них
сред ста ва за укла ња ње ди вљих де -
по ни ја с по љо при вред ног зе мљи шта,
од но сно ње го вог при во ђе ња на ме -
ни. Град Пан че во до био је сред ства
по пр ва два кон кур са.

Ми ро вић је под ву као да је По кра -
јин ска вла да од 2016. го ди не до да -
нас у фо кус ста ви ла при вред ни и
еко ном ски раз вој и јед но од нај ва -
жни јих пи та ња је, по ње му, раз вој
по љо при вре де. Па влов је ка зао да је

Пан че во ове го ди не до би ло бли зу 60
ми ли о на на раз ли чи тим кон кур си -
ма за област ко ју по кри ва По кра -
јин ски се кре та ри јат за по љо при вре -
ду, во до при вре ду и шу мар ство и до -
дао:

– Да нас смо до би ли око 19,5 ми -
ли о на ди на ра по два кон кур са ја ко

бит на за град Пан че во, а то је пре
све га онај за су фи нан си ра ње из град -
ње атар ских пу те ва са отре си шти ма
у КО Ја бу ка и Гло гоњ; По кра ји на
из два ја 11,3, а укуп на про јект на вред -
ност је око 30 ми ли о на ди на ра. Дру -
ги кон курс, по ко ме већ тре ћу го ди -
ну до би ја мо но вац, ти че се уре ђе ња
ка нал ске мре же ра ди од вод ња ва ња
по љо при вред них зе мљи шта од ат -
мос фер ских во да. Ови по сло ви се
из вр ша ва ју по про јек ту ЈВП „Во де
Вој во ди не”, Град уче ству је са 71 од -
сто сред ста ва ове го ди не и то је око
30 ми ли о на ди на ра, ко ји се већ на -
ла зе у бу џе ту за 2018. Бли зу 8,3 ми -
ли о на ди на ра обез бе ђе но је кроз овај
кон курс.

Гра до на чел ник је ре као и да је ло -
кал на са мо у пра ва из у зет но за до вољ -
на, ма да кон кур си још увек ни су за -
тво ре ни.

С. Т.



У окви ру 85. ме ђу на род ног сај -
ма по љо при вре де, 18. ма ја у
Кон гре сном цен тру „Ма стер”
упри ли че на је до де ла на гра да
за ква ли тет про из во да ко ја има
тра ди ци ју ду гу сто три де сет го -
ди на.

Че ти ри вред на при зна ња за
ква литет про из во да осво ји ла је
пан че вач ка ме са ра „Бур јан”, а то
су злат на ме да ља за до ма ћу пан -
че ту, злат на ме да ља за пи ле ћу

вир шлу, злат на ме да ља за из -
лет нич ку ко ба си цу и пла ке та
Но во сад ског сај ма за ква ли тет
оце ње них про из во да.

При зна ња је у име ком па ни -
је при ми ла Ма ри ја Ор сић.

У про шлом бро ју не дељ ни -
ка „Пан че вац” пи са ли смо о
две вр сте др ве на стих ле гу -
ми но за, а у на став ку ће би -
ти ре чи о још не ким из ове
гру пе др ве на стих пред став -
ни ка фа ми ли је Fabaceae.

Тре ћа вр ста ко ју ће мо на -
ве сти је ја пан ска со фо ра или
ја пан ски ба грем (Styphnolo-
bium japonicum (L.) Schott).
У пи та њу је ли сто пад но ста -
бло, ко је на ра сте до 20 ме та -
ра, чи не ћи буј ну и гу сту кро -
шњу. Гра не су ела стич не, от -
пор не и при лич но раз гра на -
те. Ли сто ви су на из ме нич -
ни, не пар но пе ра сти и има ју
од се дам до два де сет јед не
ду гу ља сто ја ја сте ли ске. На -
лик су ли сто ви ма ба гре ма.
Ли ске су ду ге од три до пет
цен ти ме та ра, уши ље ног вр -
ха, на ли цу су там но зе ле не и

сјај не, а на лич је је си во зе ле -
но и дла ка во. Цве то ви су сит -
ни, бе ли, бла го ми ри сни, ску -
пље ни у ве ли ке ме тли ча сте
цва сти ду ге до 25 цм. Цве та -
ју у ју лу и ав гу сту у тра ја њу
од две-три не де ље. Кад се
цве та ње  за вр ши, цве то ви от -
па да ју, чи не ћи гу сти жућ ка -
сти пре кри вач на зе мљи.
Плод је ви се ћа ма ху на ве ли -
чи не од три до шест цен ти -
ме та ра ко ја са др жи од три
до се дам ме ђу соб но раз мак -
ну тих там них се мен ки. При -
род но је рас про стра ње на на
под руч ју ис точ не Ази је (Ки -
на). Иа ко јој на зив гла си ја -
пан ска со фо ра, у Ја пан је до -
не та тек ка сни је из Ки не, а у
Евро пи се по че ла га ји ти у
18. ве ку. Са ди се у пар ко ви -
ма и ве ћим дво ри шти ма. Раз -
мно жа ва се се ме ном. Сма -
тра се вр ло до бром ме до но -
сном биљ ком. Цве то ви се мо -
гу ко ри сти ти као чај. Чај де -
лу је ад стрин гент но, сма њу је
крв ни при ти сак и кр ва ре ње
и ко ри сти се за тре ти ра ње
хе мо ро и да.

Че твр та вр ста је гле ди чи -
ја или ме до но сни тр но вац
(Gleditsia triacanthos L.). Гле -
ди чи ја је ли сто пад но ста бло,

ко је на ра сте до 30 ме та ра,
чи не ћи ве ли ку, ши ро ку и
про зрач ну кро шњу. Ко ра де -
бла је си во сме ђа, у мла до -
сти глат ка, а ка сни је гру ба и
ду бље из бра зда на. Ли сто ви
су на из ме нич ни, сло же ни,
ду ги до 30 цен ти ме та ра, пар -
но пе ра сти, са ста вље ни од
15 до 30 ма лих, елип тич них
и се де ћих ли ски ду гих до 25
мм и це ло ви те иви це. С до -
ла ском је се ни по при ме жу -
ту бо ју те от пад ну. Цве то ви
су дво пол ни, пра вил ни, ма -
ли и жућ ка сто зе ле ни, ми ри -
сни. Ску пље ни су у гро зда -
сте цва сти, ра сту у па зу си ма
ли сто ва. Цве та ју пет на е стак
да на у ма ју и ју ну. Пло до ви
су ви се ће ма ху не, са ви је не
и пљо сна те, у по чет ку зе ле -
не, а ка сни је цр ве но сме ђе.
Ду ге су до 40 цм, са др же цр -

ве но сме ђе, пљо сна те се мен -
ке. Пло до ви до зре ва ју у ок -
то бру и но вем бру, али и на -
кон до зре ва ња оста ју на ста -
блу и то ком зи ме. Гле ди чи -
ја је из у зет на ме до но сна биљ -
ка. При род но је рас про стра -
ње на на под руч ју Сред ње
Аме ри ке, а у Евро пу је до -
не та у 17. ве ку. Раз мно жа -
ва ње је мо гу ће се ме ном, ко -
је има ви со ку кли ја вост. По -
год на је за га је ње у ве ли -
ким дво ри шти ма и град -
ским пар ко ви ма, по го то во
због чи ње ни це да је от пор -
на на ве ли ку за га ђе ност ва -
зду ха. Тра жи до бро дре ни -
ра но, ду бо ко и плод но зе -
мљи ште с пу но сун ца. До -
бро под но си су шу и оре зи -
ва ње, а мо же се га ји ти и
као жи ва огра да. У про се ку
жи ви око 120 го ди на. Се -
мен ке су је сти ве, без об зи -
ра на то да ли их ко ри сти -
мо си ро ве или ку ва не. Др -
во је гу сто и те шко, по год -
но за из ра ду на ме шта ја. Све
на ве де не др ве на сте ле гу ми -
но зе на ко ре ну по се ду ју квр -
жич не бак те ри је (азо то фик -
са то ри) ко је ве зу ју азот из
ва зду ха и чи не зе мљи ште
плод ни јим.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 1. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЕКОНОМИЈА

Др ве на сте
ле гу ми но зе (2)

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ДАН ПО ЉА”

НО ВЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ ЗА ШТИ ТЕ БИ ЉА
Пре ко две ста 
по се ти ла ца

Еду ка ци ја и 
мо дер ни за ци ја

По љо при вред ни Ин сти тут „Та -
миш” и ком па ни ја „Bayer” при -
ре ди ли су ма ни фе ста ци ју за
по љо при вред ни ке под на зи вом
„Дан по ља” у сре ду, 30. ма ја.

До га ђај на ко јем се пред ста -
вља ка ко се пра вил но уз га ја ју
пше ни ца, ку ку руз и ше ћер на
ре па ор га ни зу је се сва ке го ди -
не, а и овог пу та је оку пио пре -
ко две ста по се ти ла ца.

– Број ни по љо при вред ни про -
из во ђа чи има ли су при ли ку да
на прак тич ном при ме ру ви де
пред ло ге ка ко да оп ти мал ним
пло до ре дом, при ме ном од го -
ва ра ју ћих агро тех нич ких ме ра
и но вим тех но ло ги ја ма у обла -
сти за шти те би ља оства ре висoке
при но се по хек та ру, да за шти -
те око ли ну и до би ју ква ли те -
тан крај њи про из вод. Еду ка -
ци ја по љо при вред них про из -
во ђа ча је нај бит ни ји услов за
мо дер ни за ци ју и раз вој по љо -
при вре де у Ср би ји – ре као је

При вред на ко мо ра Ср би је –
Ре ги о нал на при вред на ко мо -
ра Ју жно ба нат ског управ ног
окру га у са рад њи са УНДП-ом
ор га ни зу је тре нинг с ци љем
раз во ја по љо при вре де и за дру -
гар ства. Обу ка ће би ти одр жа -
на 6. и 7. ју на у про сто ри ја ма
РПК Ју жно ба нат ског управ ног
окру га.

Тре нинг је део ак тив но сти у
окви ру про јек та „По моћ за тр -
го ви ну – по др шка раз во ју про -
из вод них ка па ци те та агро ин -
ду стриј ског сек то ра у Ср би ји”,
ко ји фи нан си ра Вла да Ру ске
Фе де ра ци је, а ко ји им пле мен -
ти ра Про грам за раз вој Ује ди -
ње них на ци ја (УНДП).

При о ри тет не те мат ске обла -
сти у окви ру тре нинг про гра ма

су: при ступ тр жи шту, трен до -
ви, по тра жња и ка рак те ри сти -
ке глав них из во зних про из во да
Ср би је; из во ри фи нан си ра ња;

кон цепт кон ку рент но сти; трен -
до ви спе ци фич них сек то ра по -
љо при вре де; ква ли тет и до да -
ва ње вред но сти; за кон о ор га -

ни за ци ји за јед нич ког тр жи шта;
за дру ге и удру же ња по љо при -
вред ни ка, ја ча ње ка па ци те та
ру ко во ди ла ца за дру га и удру -
же ња (пре го ва рач ке ве шти не,
тим ски рад, стра те шко пла ни -
ра ње, до но ше ње од лу ка и пра -
ће ње њи хо вог спро во ђе ња); по -
љо при вред на ме ха ни за ци ја;
одр жи ва по љо при вре да.

Уче сни ци тре нин га мо гу би -
ти пред став ни ци за дру га и
удру же ња по љо при вред них
про из во ђа ча ре ги стро ва них на
под руч ју Ре пу бли ке Ср би је.

При ја ве за уче шће у овом
тре нинг про гра му тре ба по сла -
ти на имејл zoran.cernoh@pks.rs
или daliborka.ivanovic@pks.rs,
нај ка сни је до 4. ју на. Тре нинг
про грам је бес пла тан.

ЈА ЧА ЊЕ КА ПА ЦИ ТЕ ТА ЗА ДРУ ГА И УДРУ ЖЕ ЊА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

По зив за уче шће у обу ци

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

Ни ко ла Шкр бић, ди рек тор Ин -
сти ту та „Та миш” у Пан че ву.

На пи та ње о оче ки ва ним при -
но си ма за на ред ну го ди ну, он
је оце нио да је то не за хвал но
ре ћи, јер је те шко про це ни ти
ко ли чи ну па да ви на. Та ко ђе, ва -
жно је уна пре ди ти тех но ло ги -
ју и на пра ви ти до бар из бор хи -
бри да сор ти.

Ком па ни ја „Bayer” овом при -
ли ком је пред ста ви ла про из -
во ђа чи ма не ко ли ко но вих ре -
ше ња за за шти ту пше ни це, по -

пут хер би ци да „сек тор плус” и
фун ги ци да „Ascra Xpro”.

– При ка за ли смо и пред но сти
но ве тех но ло ги је за за шти ту ше -
ћер не ре пе „Conviso Smart”, ко -
ја ће про из во ђа чи ма ше ћер не
ре пе омо гу ћи ти пре све га јед но -
став ни ју и ефи ка сни ју за шти ту
од ко ро ва – из ја вио је Ан дри ја
Илић из ком па ни је „Bayer”.

На кон пред ста вља ња ма кро о -
гле да по љо при вред ни ци су об и -
шли оглед не пар це ле. Ма кро о -
гле ди су ра ђе ни на нај зна чај ни -

јим ра тар ским усе ви ма – пше -
ни ци, ку ку ру зу и ше ћер ној ре пи.

Ка ко струч ња ци из ком па ни -
је „Bayer” сма тра ју, кључ ни фак -
то ри за ства ра ње усло ва одр жи -
ве по љо при вре де у Ср би ји су
уна пре ђе ње ком плет не агро тех -
ни ке, при ла го ђа ва ње про из вод -
ње но вим кли мат ским и тр жи -
шним усло ви ма, као и еду ка ци -
ја про из во ђа ча. При ме на но вих
тех но ло ги ја и аде кват на за шти -
та би ља до при не ле би да се спре -
чи сма ње ње при но са ра тар ских
кул ту ра, као оно ко је је за бе ле -
же но про шле го ди не због су ше.

Пре ма ста ти сти ци, у Ср би ји
је ре ги стро ва но 680.000 по љо -
при вред них про из во ђа ча, од че -
га су пре ко 95% ма ли по љо при -
вред ни про из во ђа чи. С об зи ром
на то да је по љо при вре да, од но -
сно обез бе ђи ва ње од го ва ра ју ће
ко ли чи не хра не је дан од нај ва -
жни јих пи та ња с ко ји ма се су -
сре ће це ла пла не та, ва жно је ис -
та ћи ко ли ко је нео п ход на еду -
ка ци ја оних ко ји се ти ме ба ве.
Оче ку је се да ће се до 2050. го -
ди не по пу ла ци ја по ве ћа ти за
још три ми ли јар де, што зах те ва
еко ло шки одр жив при ступ об -
ра ђи ва њу зе мље и про из вод њи
нео п ход них на мир ни ца.

ОЦЕ ЊЕН КВА ЛИ ТЕТ ПРО ИЗ ВО ДА

Пан чев ци ма вред на при зна ња

РАЗВОЈНИ ФОНД АП ВОЈВОДИНЕ

Презентација актуелних кредитних линија
ПКС – Регионална привредна
комора Јужнобанатског управ-
ног округа, у сарадњи с Градом
Вршцем, организоваће презен-
тацију актуелних кредитних ли-
нија Развојног фонда АП Вој-
водине. Презентација ће бити
одржана 6. јуна, од 11 сати, у
просторијама Града Вршца.

Том приликом биће предста-
вљени кредити за пољопривред-
на газдинства, дугорочни креди-
ти за пољопривреду, дугорочни
кредити за куповину пољопри-
вредног земљишта, краткороч-
ни кредити за обртна средства у
пољопривреди и дугорочни кре-
дити за набавку пољопривредне

механизације и за развој тури-
зма. Такође, биће представљено
кредитирање правних лица и
предузетника, као и кредити за
инвестициона улагања и трајна
обртна средстава.

Испред Развојног фонда АП Вој-
водине конкурсе ће представити
Јелена Тренкић и Олга Радун.

Рок за пријављивање је нај-
касније до 4. јуна.

Контакт-особе за све додат-
не информације и пријаву при-
суства су Мирјана Штелер (mir -
ja na.ste ler@pks.rs, тел. 343-449)
и Љиљана Јеленковић (lji lja -
na.je len ko vic@pks.rs , тел.
013/343-255).

СМОТРА РЕЦИТАТОРА У ВАЉЕВУ

После десет година два учесника из Панчева
Након више од десет година
на републичком такмичењу у
рецитовању учествовала су два
ученика из Панчева. Педесета
смотра рецитатора под нази-
вом „Песниче народа мог” одр-
жана је 18. и 19. маја у Ваљеву,

у организацији Савеза амате-
ра Србије и Центра за културу
Ваљево.

Иако нису освојили награ-
де, прилику да представе своје
вештине имали су рецитатори
млађег узраста Тијана Марко-

вић, ученица трећег разреда
ОШ „Исидора Секулић” (мен-
тор Слађана Маринковић), и
Михајло Грујић, ученик четвр-
тог разреда ОШ „Бранко Ради-
чевић” (ментор Весна Михај-
лов).

На такмичењу је учествова-
ло сто пет рецитатора, поде-
љених у три категорије: млађи
узраст (од првог до четвртог
разреда основне школе), сред-
њи узраст (од петог до осмог
разреда) и средњошколци.



три ми ли јар де ди на ра, а са мо у
про јек те у обла сти обра зо ва ња
и на у ке ви ше од 600 ми ли о на
ди на ра. За НИС ула га ње у мла -
де и зна ње пред ста вља ин ве сти -
ци ју ко ја се увек ис пла ти, јер је
реч о та лен то ва ним мла дим љу -
ди ма, ко ји су мо ти ви са ни и
усме ре ни на про ме ну, раз вој и
ино ва ци је ко ји до при но се мо -
дер ни за ци ји, што је кључ за очу -
ва ње кон ку рент но сти и одр жи -
во сти ком па ни је.

На ме та ње ци ље ва
С дру ге стра не, Алек сан дар Ан -
тић, ми ни стар ру дар ства и енер -
ге ти ке Ср би је, сво је из ла га ње
је по све тио НИС-овом по сло -
ва ња, ста вља ју ћи ак це нат упра -
во на то да је оно уте ме ље но на
прин ци пи ма одр жи вог раз во -
ја. Он је ре као:

– Не рет ко по сло дав ци у Ср -
би ји овај ве о ма ва жан сег мент
гу бе из фо ку са, а oва пла не та
је на ше је ди но ста ни ште и је -
ди на бу дућ ност на ше де це и
упра во за то сам по но сан што
НИС, као мо жда на ша нај бо га -
ти ја ком па ни ја, пред ста вља ли -
де ра у тој обла сти и на ме ће
ци ље ве ко ји су есен ци јал но ва -
жни и од њих за ви си бу дућ -
ност свих нас, па и бу дућ ност
ком па ни је. Из тог раз ло га Вла -
да Ср би је по себ ну па жњу по -
све ћу је ци ље ви ма Ује ди ње них
на ци ја у ве зи са одр жи вим раз -
во јем и то ду бо ко пре по зна је
као еко ном ску, со ци јал ну и еко -

До след ни и у 
на ред ном пе ри о ду

Прин цип – 
од го вор ност пре ма
жи вот ној сре ди ни 
и љу ди ма

Уна пре ђен 
фи нан сиј ски ре зул тат

У при јат ном ам би јен ту Му зе ја
мо дер не умет но сти „Ма цу ра” у
Ста рим Ба нов ци ма ком па ни ја
НИС је у по не де љак, 28. ма ја,
пред ста ви ла Из ве штај о одр -
жи вом раз во ју за 2017. го ди ну,
осми од по чет ка из ве шта ва ња
2010. го ди не. Та ком па ни ја је
и на овај на чин по ка за ла да су
по слов ни ре зул та ти ве о ма ва -
жни, али да је бри га о љу ди ма
и жи вот ној сре ди ни од јед на -
ког зна ча ја, те да ће НИС оста -
ти до сле дан та квом при сту пу и
у бу дућ но сти. Пред ста вља њу
Из ве шта ја о одр жи вом раз во ју
при су ство ва ли су Алек сан дар
Ан тић, ми ни стар ру дар ства и
енер ге ти ке Ср би је, по слов ни
са рад ни ци ком па ни је, пред став -
ни ци струч не јав но сти и ме ди -
ја, као и пред став ни ци син ди -
ка та и ме наџ мен та НИС-а.

Том при ли ком је одр жа на
па нел-ди ску си ја „Одр жи вост
ино ва ци ја”, на ко јој су, по ред
Ки ри ла Тјур де ње ва, ге не рал -
ног ди рек то ра НИС-а, уче ство -
ва ли и Ми ро слав Лу то вац, ди -
рек тор сек то ра ин ду стри је При -
вред не ко мо ре Ср би је, Оли ве -
ра Ан дри ја ше вић из ре ви зор -
ске ку ће „Ernst & Young” и Фи -
лип Илић, сти пен ди ста НИС-а,
ко ји се на кон за вр шет ка шко -
ло ва ња за по слио у тој ком па -
ни ји. Ки рил Тјур де њев, ге не -
рал ни ди рек тор НИС-а, у свом
по здрав ном го во ру ре као је уче -
сни ци ма ди ску си је да су прин -
ци пи одр жи вог раз во ја већ утка -
ни у сва ки про цес у ком па ни -
ји. Он је до дао:

– Ви ше од све га дру гог, осно -
ва одр жи вог раз во ја је бри га о
љу ди ма, на сва ки мо гу ћи на -
чин. Од гле да ња на јед на кост
по ло ва као на мо гућ ност, до
ства ра ња усло ва за до сто јан -
стве ни жи вот и рад. Нај ва жни -
ја је, сва ка ко, бри га о здра вљу и
жи во ту сва ког на шег за по сле -
ног. Је дан од нај зна чај ни јих сту -
бо ва одр жи вог раз во ја за НИС
је ула га ње у љу де. Од 2009. го -
ди не НИС је у дру штве но од го -
вор не про јек те уло жио ви ше од

Ни др жа ва ни 
за га ђи ва чи не 
пла ћа ју сво је оба ве зе

Ис па шта ју гра ђа ни и
жи вот ни про стор

Ми ни стар за шти те жи вот не сре -
ди не Го ран Три ван пот пи сао је
про шле не де ље спо ра зум о са -
рад њи Ми ни стар ства за шти те
жи вот не сре ди не с НА ЛЕД-ом ,
„Не мач ком раз вој ном са рад -
њом” (GIZ) и не ко ли ко при -
вред них су бје ка та. Реч је о ре -
а ли за ци ји ам би ци о зног про -
јек та „Ка бо љем упра вља њу
елек трич ним и елек трон ским
от па дом у Ср би ји”. Овај до ку -
мент је пот пи сан на кон за вр -
шет ка струч ног ску па по све ће -
ног афир ма ци ји и суд би ни зе -
ле ног фон да и по себ ним то ко -
ви ма от па да. За кљу чак уче сни -
ка је да упра вља ње от па дом
тре ба да бу де при о ри тет Ми -

ни стар ства за шти те жи вот не
сре ди не и да над ле жни у др -
жа ви тре ба да до след но спро -
во де прав не нор ме ка да је реч
о при ме ни пра ви ла да онај ко
за га ђу је, мо ра и да пла ти тро -
шко ве са на ци је жи вот не сре -
ди не. Јав но сти је упу ћен апел
у ко ме се ја сно ка же да про -
фит не сме да бу де ва жни ји од
жи во та и здра вља гра ђа на. Сви

пот пи сни ци го ре на ве де ног спо -
ра зу ма сло жи ли су се да овај
до ку мент пред ста вља ко рак у
ре ша ва њу озбиљ них про бле ма
ко је има мо у про це су упра вља -
ња от па дом и ис та кли да про -
јек ту „Ка бо љем упра вља њу
елек трич ним и елек трон ским
от па дом у Ср би ји” ма сов но тре -
ба да се при дру же пред став -
ни ци ци вил ног дру штва.

Да под се ти мо, про шле го ди -
не је пре ра ђе но ви ше од ше -
зде сет ми ли о на ки ло гра ма опа -
сног от па да и, пре ма ре чи ма
струч ња ка, то је да ле ко ис под
ка па ци те та ко ји ма рас по ла же
срп ска ре ци кла жна ин ду стри -
ја. Осни ва ње зе ле ног фон да је
пред у слов за пред ви ди во фи -
нан си ра ње за све уче сни ке у
овој обла сти. Европ ска ко ми -
си ја је у не ко ли ко на вра та упо -
зо ра ва ла ре пу блич ку вла ду на
про пу сте ка да је реч о то ко ви -
ма тзв. еко-нов ца. Др жа ва ни -
је ре ши ла суд би ну Фон да за
за шти ту жи вот не сре ди не, та -
ко да но вац до би јен на пла том
еко ло шких так са и да ље слу -
жи за кр пље ње по је ди них бу -
џет ских ли ни ја ко је не ма ју ве -
зе са за шти том жи вот не сре -
ди не, та ко да је тзв. фонд на -
ме њен за за шти ту жи вот не сре -
ди не пот пу но из гу био сво ју пр -
во бит ну на ме ну – да по ма же
раз вој за шти те жи вот не сре ди -
не у ло кал ној за јед ни ци.

За вод за јав но здра вље Пан -
че во и ове го ди не ор га ни зу је
из ло жбу фо то гра фи ја под на -
зи вом „Објек ти вом кроз свет
око нас”. Реч је о тра ди ци о -
нал ној еко ло шкој ак ци ји ко -
ја се ре а ли зу је осми пут у
окви ру обе ле жа ва ња Свет ског
да на за шти те жи вот не сре ди -
не у на шем гра ду. Ове го ди -
не те ма из ло жбе је „Од пла -
сти ке до фан та сти ке” и ак це -
нат је ста вљен на по тре бу
огра ни ча ва ња ње не упо тре бе,
јер пла сти ка за тр па ва пла не -
ту, гу ши је и тру је и не мо же
да се раз гра ди ти чи тав век. Ор -
га ни за то ри ис ти чу да овом из -
ло жбом же ле да по ка жу да при -
ро ду ни је по треб но до дат но

укра ша ва ти, да пла сти ка не
жи ви у во ди и на зе мљи шту и
да, иа ко се то ли ко одо ма ћи -
ла у на шим жи во ти ма и окру -
же њу, ње на упо тре ба мо ра
има ти ра зум ну ме ру. Ово го -
ди шња те ма је при ла го ђе на
иде ји да се фо то гра фи ја ма
при ка же про блем за га ђи ва -
ња жи вот не сре ди не пла сти -
ком. Моћ при ро де, ње на ле -
по та, али и ње но ра за ра ње

би ли су у фо ку су фо то гра фа.
Фо то гра фи је са др же ле по те
и вред но сти при ро де ко је се
мо ра ју са чу ва ти.

Са ма из ло жба је са ста вље -
на од фо то гра фи ја при ро де
Ср би је при сти глих на фо то-
-кон курс ко ји је За вод рас -
пи сао сре ди ном апри ла. На
њи ма су ја сно ви дљи ви по зи -
тив ни и не га тив ни аспек ти
жи вот не сре ди не Ср би је и
сна жан, не га ти ван, ути цај чо -
ве ка. Фо то гра фи је је ода брао
Имре Са бо, мај стор фо то гра -
фи је Фо то-са ве за Ср би је, а по
ква ли те ту фо то-за пи са из ло -
жба је свр ста на у пр ви ранг
и по де ље на је у два ка те го -
ри је: фо то гра фи је мла дих до

ше сна ест го ди на и фо то гра -
фи је од ра слих ау то ра.

Све ча но отва ра ње, уз до де лу
на гра да, би ће при ре ђе но у по -
не де љак, 4. ју на, у 18.30, у фо -
а јеу Кул тур ног цен тра Пан че -
во. Истог да на, од 16.30, За вод
ће, у са рад њи с Фо то-са ве зом
Ср би је, одр жа ти ра ди о ни цу „Од
шкљо ца ња до фо то гра фи са ња”,
на ме ње ну мла ди ма, а пре да -
вач ће би ти Зол тан Би сак.

Уче ни ци пан че вач ке гим на -
зи је „Урош Пре дић” по но во
су за бли ста ли на ре пу блич кој
смо три по зна ва ла ца срп ског
је зи ка и књи жев но сти. Они
су се над ме та ли с вр шња ци -
ма из Ср би је од 25. до 26. ма -
ја у Тр ши ћу и том при ли ком
по ка за ли од лич но зна ње. Је -
ле нак Ма слак је би ла пр ва у
ка те го ри ја тре ћих раз ре да, док
је у гру пи ма ту ра на та Ми лан
Ми ле тић био дру ги, а Не ве на
Ми ло са вље вић би ла је тре ћа.

Ве ли ком успе ху на ших су -
гра ђа на на 28. ре пу блич кој
смо три до при не ла је осва ја -
њем тре ћег ме ста и Ана ста -
си ја Спа сић, уче ни ца пр вог
раз ре да Елек тро тех нич ке
шко ле „Ни ко ла Те сла”.

По кра јин ски се кре та ри јат за
спорт и омла ди ну до де лио је
пан че вач кој шко ли „Ма ра
Ман дић” сред ства за ку по ви -
ну спорт ских ре кви зи та. Пре -
ма ре чи ма за по сле них у тој
обра зов ној уста но ви, на бав ка
нео п ход не опре ме би ће од ко -
ри сти уче ни ци ма, јер ће мо -
ћи да оства ре још бо ље спорт -
ске ре зул та те.

Пан че вач ка шко ла ко ју по -
ха ђа ју де цу с по себ ним по -
тре ба ма до би ла је 500.000 ди -
на ра за ре а ли за ци ју про јек та
за раз вој мо то рич ких спо соб -
но сти ма ли ша на, али и за
обез бе ђи ва ње усло ва за оства -
ри ва ње вр хун ских ре зул та та
ђа ка –  чла но ва ре пре зен та -
ци је Ср би је и уче сни ка на ме -

ђу на род ним так ми че њи ма
Спе ци јал не олим пи ја де. За -
хва љу ју ћи до би је ним сред -
стви ма, шко ла је ку пи ла но -
ве стру ња че ко је су нео п ход -
не у сва ко днев ном ра ду, пи -
ла тес лоп те на ме ње не нај мла -
ђим ђа ци ма, ком плет ну мо -
бил ну кон струк ци ју за од бој -
ку и бад мин тон, опре му за
скок увис са до ско чи штем,
сто за сто ни те нис, швед ске
клу пе, швед ски сан дук, мон -
та жну кон струк ци ју за вра -
ти ло, лоп те за раз ли чи те спор -
то ве, ку гле и стар те ре за атле -
ти ку, мре же, опре му за деч ји
по ли гон, обру че, чу ње ве, ко -
ноп це, ви ја че, мор нар ске мер -
де ви не и још мно го то га.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 1. јун 2018.
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ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ НИС-а О ОДР ЖИ ВОМ РАЗ ВО ЈУ

ПРИ МЕР ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НОГ 
ПО СЛО ВА ЊА

ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА

Објек ти вом кроз свет

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ло шку ди мен зи ју ко јој тре ба
удах ну ти жи вот на ра зним по -
љи ма – од одр жи ве енер ги је до
ула га ња у људ ске ре сур се.

Ми ро слав Лу то вац, ди рек тор
сек то ра ин ду стри је При вред не
ко мо ре Ср би је, на вео је да је
од по себ ног зна ча ја то што
НИС, као јед на од нај ве ћих
ком па ни ја у Ср би ји, по слу је у
скла ду с прин ци пи ма одр жи -
вог раз во ја. Пре ма ње го вим ре -
чи ма, ру ско-срп ски нафт ни ги -
гант је за хва љу ју ћи сво јим по -
слов ним ре зул та ти ма и од но су
пре ма жи вот ној сре ди ни по -
стао при мер успе шне ком па -
ни је на ко ји се тре ба угле да ти.

Бу дућ ност на де лу
Из ве штај ком па ни је НИС о одр -
жи вом раз во ју за 2017. го ди ну,
ко ји је у скла ду са стан дар ди -
ма во де ће ор га ни за ци је у све -
ту у обла сти одр жи вог по сло -
ва ња „Global Reporting Initiati-
ve” (GRI), ве ри фи ко ва ла је не -
за ви сна ре ви зор ска ку ћа „Ernst
& Young”. Из ве штај се фо ку си ра
на иза зо ве у по сло ва њу НИС-а
то ком 2017. го ди не, као и на
кључ на пи та ња ве за на за по -
слов не ак тив но сти и дру штве -
но од го вор не про јек те ком па -
ни је.

Из ме ђу оста лог, у Из ве шта ју
се на во ди да је НИС у 2017. го -
ди ни зна чај но уна пре дио фи -
нан сиј ске ре зул та те, па је та ко
оства ре на не то до бит од 27 ми -
ли јар ди ди на ра, од но сно 80 од -

сто ви ше не го у 2016. го ди ни.
Та ко ђе, НИС је у раз вој ком па -
ни је уло жио 26,5 ми ли јар ди
ди на ра и та ко остао је дан од
во де ћих до ма ћих ин ве сти то ра.
У скла ду са Стра те ги јом раз -
во ја до 2025. го ди не при о ри -
тет НИС-а у на ред ном пе ри о -
ду би ће уво ђе ње мо дер не опре -
ме и ино ва тив них тех но ло ги ја
ко је ће омо гу ћи ти ком па ни ји
да за др жи по зи ци ју ли де ра на
ре ги о нал ном енер гет ском тр -
жи шту.

По ред то га, НИС је у 2017.
го ди ни на ста вио да ре а ли зу је
број не про јек те из обла сти за -
шти те жи вот не сре ди не и у те
свр хе уло жио 479 ми ли о на ди -
на ра. Та ко ђе, под сло га ном „Бу -
дућ ност на де лу”, НИС спро -
во ди дру штве но од го вор не про -
јек те у ко је је то ком 2017. го -
ди не ин ве сти ра но ви ше од 370
ми ли о на ди на ра. При о ри тет
ком па ни је у тој обла сти је да
до при не се со ци јал ном и еко -
ном ском раз во ју ши ре дру штве -
не за јед ни це, с на ро чи том па -
жњом на уна пре ђе њу обра зо -
ва ња, ка ко би се ство ри ли што
бо љи усло ви за бу ду ћи раз вој
мла дих у Ср би ји. НИС је ве ли -
ку па жњу по све тио и про фе си -
о нал ном раз во ју за по сле них,
па је у њи хо ве обу ке са мо у
2017. го ди ни уло же но 196 ми -
ли о на ди на ра.

НО ВА ЕКО ЛО ШКА КАМ ПА ЊА МИ НИ СТАР СТВА ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Нео п ход но уна пре ди ти про цес упра вља ња от па дом

ДО НА ЦИ ЈА ПО КРА ЈИ НЕ

По др шка ма ли ша ни ма

УСПЕХ УЧЕ НИ КА ГИМ НА ЗИ ЈЕ

Ре пу блич ки пр ва ци



Та ма ра Ми јал ков, уче ни ца ше -
стог раз ре да ОШ „Све ти Са ва”,
осво ји ла је пр во ме сто, а Ива на
Јок сић, уче ни ца дру гог раз ре -
да ОШ „Иси до ра Се ку лић”, дру -
го ме сто ме ђу ђа ци ма ви ших и
ни жих раз ре да основ них шко -
ла из ју жног Ба на та ко ји су уче -
ство ва ли на ли ков ном и ли те -
рар ном кон кур су „Здра ви зу би
у здра вој по ро ди ци”. Кон курс

ре а ли зу је Ин сти тут за јав но здра -
вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но -
вић Ба тут” по во дом Не де ље
здра вља уста и зу ба, ко ја је обе -
ле же на од 14. до 20. ма ја.

Пре ма про по зи ци ја ма так -
ми че ња, нај у спе шни ји ра до ви
иза бра ни на окру жном ни воу
до ста вље ни су Ин сти ту ту „Ба -
тут”, ко ји са да тре ба да про -
гла си нај бо ље ра до ве на ре пу -
блич ком ни воу.

Циљ овог кон кур са, ко ји се
тра ди ци о нал но рас пи су је сва -
ке го ди не, је сте да се под стак -
не здрав стве но-вас пит ни рад у

пред школ ским уста но ва ма и
основ ним шко ла ма на те му
орал ног здра вља. Ка ко је на ја -
вље но, нај бо љи ра до ви би ће пре -
зен то ва ни на Сим по зи ју му
здрав стве ног вас пи та ња у сто -
ма то ло ги ји и би ће ко ри шће ни
за при пре му здрав стве но-про -
мо тив ног ма те ри ја ла с ци љем
кон ти ну и ра не про мо ци је здра -
вља уста и зу ба ме ђу оп штом
по пу ла ци јом.

Петак, 1. јун 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Не дав но се на на шем тр жи -
шту по ја вио од ли чан апа рат
за трај ну епи ла ци ју „Vecom
Kombi”, ко ји у се би ком би -
ну је SHR и IPL тех но ло ги ју.
Та два ре жи ма ра да омо гу -
ћа ва ју си гур но и без бол но от -
кла ња ње дла ка са свих де ло -
ва ли ца и те ла. Као и IPL
епи ла ци ја, SHR пред ста вља
ме то ду укла ња ња не же ље них
ма ља еми то ва њем ин тен зив -
не пулс не све тло сти (Intese
Pulsed Light – IPL) на по вр -
ши ну ко же – фо то е пи ла ци ја.
Скра ће ни ца SHR до ла зи од
на зи ва Super Hair Removal.
Да кле, SHR ме то да је ве о ма
слич на IPL ме то ди и спо је не
у је дан апа рат оне да ју не ве -
ро ват не ре зул та те.

Но ви апа рат се од до са да -
шњих раз ли ку је по тех ни ци
ра да и по де ша ва њу па ра ме -
та ра. Као и код IPL ме то де,
ме ха ни зам ак ци је SHR ме то -
де је за гре ва ње фо ли ку ла дла -
ке до тач ке ка да на сту па ње на

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

Без бол на епи ла ци ја

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 750 гра ма ме ког бра -

шна, 300 гра ма ма сла ца, 100

гра ма ше ће ра, јед на рав на ка ши -

чи ца со ли, 35 гра ма све жег ква -

сца, око два де ци ли тра мла ког

мле ка, јед но ја је и ма ло на ри ба -

не ли му но ве ко ри це.

Пр ви фил: 100 гра ма су вих

бру сни ца, око по ла де ци ли тра

во де и две ка ши ке аро ма тич ног пек ме за од ја го да (или ши пур ка).

Дру ги фил: 150 гра ма су вих кај си ја, око је дан де ци ли тар во де, 50

гра ма мле ве них ба де ма, ма ло ше ће ра у пра ху и јед на до две ка ши -

ке ру ма или ли ке ра од кај си је.

Тре ћи фил: 150 гра ма мле ве ног ма ка, ма ло то плог мле ка, ше ћер

по уку су, ва ни лин-ше ћер и су во гро жђе.

При пре ма: Раз му ти ти ква сац у по ла шо ље то плог мле ка, па до да -

ти ка ши чи цу ше ће ра и бра шна, по кло пи ти и оста ви ти на то плом ме -

сту да ис пу ни шо љу. Од бра шна, при пре мље ног ква сца, бла го рас -

то пље ног ма сла ца и оста лих са сто ја ка за ме си ти сред ње ме ко те сто.

Ма слац са мо за гре ја ти на ни ској тем пе ра ту ри да се ма ло рас то пи,

али не са свим.

У ме ђу вре ме ну при пре ми ти на де ве. Бру сни це пре ли ти во дом и

про ку ва ти не ко ли ко ми ну та да ма ло омек ша ју. Бру сни це ће пот пу но

упи ти теч ност, па кад се ма ло про хла де, уме ша ти ка ши ку или две

не ког фи ног до ма ћег пек ме за по уку су. Су ве кај си је исец ка ти на

коц ки це, пре ли ти во дом и исто та ко крат ко за гре ја ти да ма ло омек -

ша ју. За тим их са мле ти у мул ти прак ти ку и до да ти мле ве не ба де ме,

ше ћер у пра ху и ма ло ру ма ра ди аро ме. Мле ве ни мак из ме ша ти са

ше ће ром, до да ти ва ни лин-ше ћер и све пре ли ти за гре ја ним мле ком.

По же љи мо же те до да ти и ма ло су вог гро жђа.

Те сто по де ли ти на три де ла па сва ки по себ но раз ви ти у пра во у га -

о ну ко ру ди мен зи ја при бли жно 20 x 30 цен ти ме та ра. Пре ма за ти

фи лом и за ви ти као ро лат. Кра је ве ро ла та прет ход но на ма за ти с ма -

ло во де да се бо ље за ле пе.

Штру дли це сло жи ти на плех пре ко ма сног па пи ра и оста ви ти још

15 ми ну та док се рер на не за гре је. Пе ћи на 180 сте пе ни 35–40 ми -

ну та. Кад се ма ло про хла де, исе ћи их на шни те и по су ти ше ће ром у

пра ху. При јат но!

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

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

Пи ше: Лана Белић

Прх ке штру дли цене кро за, од но сно од у ми ра ње
ње них жи вих струк ту ра. SHR
је без бол на ме то да, до ступ -
ни ја и ду го трај ни ја од дру -
гих ме то да епи ла ци је.

За кли јен та по зи тив ни
ефек ти ком би на ци је IPL и
SHR тех но ло ги је омо гу ћа ва -
ју успе шност ели ми на ци је
дла ка до 90 од сто. За раз ли -
ку од ла сер ске епи ла ци је, фо -
то е пи ла ци ја је без бол на, јер
IPL еми ту је све тлост у ра -
спо ну од 600 до 1.000 nm,
што га ран ту је да не ути че на
во ду у тки ву и не мо же до ћи
до штет них по сле ди ца би ло
ко је вр сте. Ова тех ни ка да је
ве ћу при ла го дљи вост и омо -
гу ћа ва да тран сфор ми са на

све тлост до пре до раз ли чи -
тих ду би на и ефи ка сно ели -
ми ни ше мно го ви ше ти по ва
дла ка (од све тле до нај там -
ни је и од нај та ње до нај де -
бље дла ке).

Трет ман се по на вља на про -
сеч но ме сец да на, од шест до
осам пу та. Ка да се по стиг ну
же ље ни ре зул та ти, тре ба ло би
их одр жа ва ти јед ном го ди шње.

Ки пра ни бо ра ви ли у
Пан че ву ка ко би се
упо зна ли с ра дом
удру же ња „На по ла
пу та”

Град Пан че во као
при мер до бре прак се

Убу ду ће за јед нич ко
уче шће на кон кур си ма

Удру же ње „На по ла пу та” обе -
ле жи ло је по че так са рад ње са
Удру же њем ро ди те ља и при ја -
те ља осо ба са те шко ћа ма у раз -
во ју („Аssociation of Parents and
Friends of Children With Spe-
cial Needs”) из Ли ма со ла (Ки -
пар) кул тур ним про гра мом под
на зи вом „За јед но мо же мо ви -
ше”, ко ји је при ре ђен у пе так,
25. ма ја, у са ли Му зич ке шко -
ле „Јо ван Бан дур”.

Го сти с Ки пра су у по се ти
удру же њу „На по ла пу та” бо ра -
ви ли од по не дељ ка до пет ка, 21–
25. ма ја, а циљ њи хо ве са рад ње
је про мо ци ја пра ва ли ца са ин -
те лек ту ал ним те шко ћа ма, као и
раз вој со ци јал них услу га на ме -
ње них овој ка те го ри ји осо ба.

Уче од нај бо љих
То ком све ча но сти, на ко јој су две
ор га ни за ци је пот пи са ле спо ра -
зум о са рад њи, из ве ден је из у зет -
но за ни мљив кул тур но-умет нич -
ки про грам, у ко ме је ужи вао ве -
ли ки број на ших су гра ђа на.

Том при ли ком су пред став -
ни ци два ју удру же ња по ја сни -
ли на ко ји на чин је до шло до
њи хо вог бли жег упо зна ва ња,
шта је био по вод за пот пи си ва -
ње спо ра зу ма, као и шта тај
до ку мент тач но под ра зу ме ва.

– Чла ни ца Управ ног од бо ра
ор га ни за ци је с Ки пра Сне жа на

ДВА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПОТ ПИ СА ЛЕ СПО РА ЗУМ О СА РАД ЊИ

МОСТ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА ОД ПАН ЧЕ ВА 
ДО ЛИ МА СО ЛА

Влај нић, ина че ро ђе на Пан чев -
ка, има ла је при ли ку да се упо -
зна с ра дом удру же ња „На по -
ла пу та” у ви ше на вра та, ка да
је би ла у по се ти свом род ном
гра ду. Бу ду ћи да њен син има
Да у нов син дром, на не по сре -
дан на чин је са гле да ла и све
на ше ак тив но сти. Упра во је го -
спо ђа Сне жа на Влај нић ини -
ци ра ла ову по се ту, од но сно ус -
по ста вља ње са рад ње на ших
удру же ња – об ја сни ла је Ма ри -
на Ку риљ, из вр шна ди рек тор -
ка удру же ња „На по ла пу та”.

Пре ма ре чи ма Сне жа не Влај -
нић, на њу је по се бан ути сак
оста ви ла услу га ста но ва ња уз
по др шку, за чи је се уво ђе ње и
са ма за ла же на Ки пру.

– Мо ји ра ни ји по ку ша ји да
чла но ви ма на шег удру же ња
ука жем на зна чај по кре та ња
про јек та „Кућ на за јед ни ца” ни -
су уро ди ли пло дом, па сам сто -
га од лу чи ла да им по ка жем ка -
ко та иде ја функ ци о ни ше у
прак си. До ве ла сам их да се
упо зна ју с ра дом удру же ња „На
по ла пу та”, ко је ме ђу пр ви ма у

Ср би ји, ако не и на Бал ка ну,
има ли цен цу за ту услу гу и
офор ми ло је већ две кућ не за -
јед ни це. Раз ме на ин фор ма ци -
ја на те му ста но ва ња уз по др -
шку за нас је би ла за и ста дра -
го це на. Мо дел гра да Пан че ва,
као јед ног од рет ких гра до ва у
Ср би ји ко ји су уре ди ли пру жа -
ње ове ве о ма ва жне со ци јал не
услу ге, по слу жио је као при -
мер до бре прак се. Мо же мо ре -
ћи да је је дан у ни зу на ших
ци ље ва за 2019. и 2020. го ди ну
да офор ми мо на шу пр ву кућ ну
за јед ни цу – ис та кла је Сне жа -
на Влај нић.

За јед нич ке те ме
То ком пе то днев не по се те пред -
став ни ци Удру же ња ро ди те ља
и при ја те ља де це с по себ ним
по тре ба ма упо зна ли су се с раз -
ли чи тим аспек ти ма ра да и про -
јек ти ма удру же ња „На по ла пу -
та” – од кућ них за јед ни ца, пре -
ко рад ног цен тра и сер ви са за
ра ну ин тер вен ци ју, до ис ку ста -
ва са мих ко ри сни ка и са рад -
ни ка удру же ња. Ка ко се обе ор -
га ни за ци је ба ве за по шља ва њем

по пу ла ци је са ин те лек ту ал ним
те шко ћа ма и уна пре ђу ју њи -
хов по ло жај на отво ре ном тр -
жи шту ра да, то је та ко ђе би ла
јед на од те ма раз го во ра.

На кра ју је пот пи сан спо ра -
зум ко јим су де фи ни са не обла -
сти да ље са рад ње: за јед нич ко
уче шће на кон кур си ма Европ -
ске уни је и дру гим ме ђу на род -
ним кон кур си ма, раз ме на зна -
ња и ис ку ства, ор га ни зо ва ње
сту диј ских по се та и раз ме на и
као нај ва жни је – уна пре ђе ње
услу га со ци јал не за шти те ко је
су на ме ње не по пу ла ци ји са ин -
те лек ту ал ним те шко ћа ма.

То ком све ча но сти у Му зич -
кој шко ли на сту пи ли су пи ја -
ни сти Иван и Га бри е ла Ди нић,
ин клу зив ни хор „Зву ци у Ја бу -
ци”, во кал на со лист ки ња с Ки -
пра Со фи ја Пса ро у ди, по ла -
зни ци му зич ке ра ди о ни це удру -
же ња „На по ла пу та” и ре ци та -
тор Ла зар Сре те но вић. Оче ку -
је се да ће у на ред ном пе ри о ду
пред став ни ци пан че вач ког
удру же ња уз вра ти ти по се ту сво -
јим при ја те љи ма из Ли ма со ла.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пу ко ти на

Дра ги мо ји, пу ко ти на је све -
при сут на по ја ва и не из бе -
жни де таљ сва ко дне ви це.
Нај че шће је ре зул тат убр за -
ња ко јег ни смо ни све сни, а
узи ма свој да нак це па ју ћи
нас та мо где смо нај о се тљи -
ви ји.

По ку ша ва ју ћи да пра ти мо
тем по, на мет нут као је ди ни
при хва тљив на чин да се укло -
пи мо, не при ме ћу је мо да смо
ис та њи ли сво је од бра не пра -
ве ћи пу ко ти ну из ме ђу же ља
и мо гућ но сти. У на сто ја њу да
не оште ти мо пре ви ше сли ку
ко ју су нам уса ди ли на ши ро -
ди те љи, рас те же мо скри ве не
де ло ве се бе у по ку ша ји ма без -
у спе шног при ла го ђа ва ња не -
у доб ним ка лу пи ма.

Пре не го што по ста не при -
мет на, пу ко ти на суп тил но
на ја вљу је свој на ста нак. То
је осе ћај те ско бе ко ји не про -
ла зи, же ља за про ме ном, за
раз би ја њем сва ко днев не ру -
ти не, оно кад су шти на тра -
жи да ис пли ва на по вр ши ну
иа ко ни је у скла ду са сли -
ком ко ју смо из гра ди ли пре -
ма све ту. Кад се та лен ти про -
би ја ју кроз уве ре ња, кад свр -
ха раз би ја илу зи је, и је згро
на шег пра вог Ја рас те гли зи -
до ве по жељ но сти и мо ра ња.

Да ли ће нам соп стве на
пу ко ти на по ста ти зам ка или
пу то каз, за ви си од на чи на на
ко ји осве сти мо ње но по сто -
ја ње и (не)при хва та ња да се
пу ца ње до га ђа и на ма са ми -
ма. По пра ви лу, за соп стве -
но „пу ца ње по ша во ви ма”
окри вљу је мо дру ге. Та ко је
лак ше: убе ђу ју ћи се да су

дру ги кри ви за то ка ко се
осе ћа мо, од ла же мо при хва -
та ње соп стве не од го вор но -
сти за не мир, не из држ и те -
ско бу. То што се пра ви мо да
не при ме ћу је мо ис та ње ни
про цеп сва ко дне ви це, кроз
ко ји по чи њу да ис па да ју из -
го во ри, од ла га ња, оче ки ва -
ња..., не зна чи и да он не по -
сто ји. Су о ча ва ње с про па да -
њем кроз пу ко ти ну ко ја се
по ја ви ла на на шем жи вот -
ном пу ту по ма же да на у чи -
мо ка ко се од из го во ра пра -
ве на чи ни, од од ла га ња тре -
ну ци, а од оче ки ва ња ве ра.
У том слу ча ју пу ко ти на се
до го ди ла као нај бо ље ре ше -
ње за нас, ну де ћи нам из бо -
ре и при ли ке за не ке но ве
по чет ке с ве ром у успех. У
су прот ном, ка да пу ко ти ну
до жи ви мо као кре а ци ју соп -
стве не суд би не ко ја тре ба да
нас про гу та све за јед но са
свр хом и сно ви ма, при хва -
та мо бес по моћ ност као је -
ди ну оп ци ју ко ја нам је да та
без ика кве мо гућ но сти да на
њу ути че мо. Та да оста је мо
па сив ни по сма тра чи про па -
да ња све га што смо мо гли, а
ни смо ура ди ли, ре кли или
би ли, кроз не пре мо стив јаз
из ме ђу оно га што ми за и ста
је смо и што ми сли мо да смо
по ста ли.

Пу ко ти на увек оста вља
трај не ожиљ ке у на ма, без
об зи ра на то да ли смо спре -
чи ли да ље пу ца ње или смо
до пу сти ли да нас про гу та у
це ло сти, пре тва ра ју ћи нас са -
мо у по сма тра че вре ме на и
са у че сни ке у оства ре њу ту -
ђих сно ва. Тре ну так ка да смо
осве сти ли соп стве но пу ца ње,
ма ко ли ко оно би ло за не мар -
љи во у по чет ку, пред ста вља
до бар те мељ за из гра ђи ва ње
уве ре ња и пра ва на дру га чи -
је из бо ре. Сва ки та кав ожи -
љак по ста је сим бол по бе де
над са мим со бом.

Пра ви ти зам ке или пу то -
ка зе – од лу ка је на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Све ча ност уве ли чао ин клу зив ни хор „Зву ци у Ја бу ци”

НЕ ДЕ ЉA ЗДРА ВЉА УСТА И ЗУ БА

Та ма ра и Ива на ме ђу
нај бо љи ма у окру гу

Рад Та ма ре Ми јал ков



Књи га „Срп ски фуд бал кроз
мун ди јал” са др жи основ ни
текст ко ји се ба ви исто ри ја -
том уче шћа срп ске ре пре -
зен та ци је на свет ским пр -
вен стви ма, на вр ло за ни мљив,
кон ци зан и атрак ти ван на -
чин. Уз то, у књи зи су пред -
ста вље ни нај зна чај ни ји тре -
ну ци свет ске фуд бал ске исто -
ри је кроз мун ди ја ле, као што
су: по да ци о свим фи нал ним
ме че ви ма, нај зна чај ни ји го -
ло ви, ма ско те, пе ха ри, ме -
да ље, пор тре ти слав них свет -
ских игра ча, али и за ни мљи -
во сти ко је да нас ва же за ле -
ген де с фуд бал ског те ре на.
По ред то га, књи га са др жи
илу стра ци је у бо ји ко је на
кре а ти ван на чин пред ста вља -
ју или пра те њен са др жај.

И док ће фуд бал ски (ве -
ле)мај сто ри ли ми ти ра ни ве -
ли чи ном зе ле ног пра во у га о -
ни ка по ку ша ти, још јед ном,
да баш на ње му ис цр та ју но -
ве ми ни ја ту ре вр хун ског за -

до вољ ства пред буд ним оком
ми ли о на остра шће них, на -
ши чи та о ци ће на стра ни ца -
ма ове књи ге има ти при ли -
ку да се под се те да фуд бал
ни је нај ва жни ја спо ред на
ствар у жи во ту, већ је за пра -
во – сам жи вот!

ДРУШТВО
Петак, 1. јун 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли ве -
ру је те у дру гу шан су у љу ба -
ви. „Пан че вац” и из да вач ка
ку ћа „Вул кан из да ва штво”
при пре ми ли су по је дан при -
ме рак књи ге „Не бо при па да
на ма” Лу ка Ол на та за два на -
ша чи та о ца или чи та тељ ке
ко ји су нај кре а тив ни је од го -
во ри ли на то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Не ма дру гих шан си, све
је ствар здра ве па ме ти.”
064/1792...

„Кад јед ној љу ба ви до ђе
крај, сла би ћи ку ка ју, енер -
гич ни сме ста про на ђу но ву
љу бав, а па мет ни су је већ
има ли у ре зер ви.” 064/3856...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ко је Шек спи ро во де ло је

на њих оста ви ло нај ја чи ути -
сак. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Маг -
бет” Јуа Нес беа.

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

„На мла де у Ср би ји да нас
Шек спи ро ва де ла има ју ма -
ло или ни ма ло ути ца ја. Нај -
ви ше ути ца ја, на жа лост, има -
ју де ла као што је Ле ги ји на
би о гра фи ја.” 062/2137...

„На ме не су нај ја чи ути -
сак оста ви ли Ро мео и Ју ли -
ја, али у ко ме ди ји ’Да ли је
то би ла ше ва?’ Ефра и ма Ки -
шо на. Он их је мно го ре а ли -
стич ни је до ча рао.” 064/1596...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на, ка -
ко би смо њи хо ве по дат ке про -
сле ди ли спон зо ри ма. Но ва
на град на пи та ња по тра жи те
на стра ни ца ма овог бро ја
„Пан чев ца”. Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 6. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Шта
за вас пред ста вља ре ли ги ја?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге „Кон кла ва” Ро бер та Хе ри са. Нај бо ље од го во -
ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се
мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Из мај стор ске ра ди о ни це
Ро бер та Хе ри са, ау то ра „Ениг -
ме”, „Отаџ би не”, „Ар хан гел -
ска” и три ло ги је „Ци це рон”,
сти же још је дан три лер о вла -
сто љу бљу и по ли тич ким ин -
три га ма.

Рад ња ро ма на је сме ште -
на у Ва ти кан, где на кон па -
пи не смр ти иза за кљу ча них
вра та Сик стин ске ка пе ле сто
осам на ест кар ди на ла са свих
стра на све та у нај ве ћој тај -
но сти би ра ју но вог по гла ва -
ра Ка то лич ке цр кве и ме ђу -
соб но укр шта ју соп стве не ам -
би ци је и су рев њи во сти.

„Кон кла ва” 
Ро бер та Хе ри са

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Срп ски фуд бал кроз
мун ди јал

Два чи та о ца ко ји до сре де, 6. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Да ли
је фуд бал нај ва жни ја спо ред на ствар на све ту?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Срп ски фуд бал кроз мун -
ди јал”. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

ДВЕ СВЕ ЧА НО СТИ У ЦР ВЕ НОМ КР СТУ

ПО СВЕ ЋЕ НИ ДЕ ЦИ ОД ПР ВОГ ДА НА
На гра ђе ни уче сни ци
кон кур са „Крв жи вот
зна чи”

Па ке ти за бе бе 
ро ђе не од 8. до 15.
ма ја

Цр ве ни крст већ го ди на ма ор -
га ни зу је ли ков ни и ли те рар ни
кон курс „Крв жи вот зна чи”, ко -
ји има за да так да основ це и
сред њо школ це, још док су у
школ ским клу па ма, мо ти ви ше
да раз ми шља ју о зна ча ју до -
бро вољ ног да ва ла штва нај дра -
го це ни је теч но сти на све ту.

Та кав кон курс је ре а ли зо ван
и ове го ди не, а на адре су Цр -
ве ног кр ста у Пан че ву сво је ра -
до ве су од сре ди не фе бру а ра
до кра ја апри ла сла ли уче ни -
ци де сет основ них и јед не сред -
ње шко ле из на шег гра да.

Књи ге и за хвал ни це
Они су по сла ли преко 150 ли ков -
них и 20 ли те рар них ра до ва, а ова

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Па мет ни пра ве 
ре зерве

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ БИЈЕНАЛА УМЕТНОСТИ

Реполаризација и интеракција
У оквиру пратећег програма
осамнаестог Бијенала уметно-
сти у Панчеву, под називом
„Просторни агенс”, у суботу, 2.
јуна, од 17.30, биће одржан
перформанс „Реполаризација”
Марка Нектана у објекту СК12,
а од 19 сати на програму ће
бити предавање о докторским
уметничким пројектима „Ин-
теракција” у Галерији Мило-
рада Бате Михаиловића.

Перформанс „Реполаризаци-
ја” извешће Марко Нектан, пер-
формер, играч, кореограф и
визуелни уметник, који се по-
следњих двадесет година бави
класичним балетом, савреме-
ном игром, перформанс артом
и буто плесом. Био је део умет-
ничке групе „Cor pus Ar ti sti -
cum”, кроз коју је развио соп-
ствени уметнички стил.

У фокусу овогодишњег бије-
нала, поред уметничког пер-
форманса, јесте и значај ко-

лекција приватних галерија и
колекционара, као и теориј-
ско-дискурзивни део који ће
се бавити темом доктората у
савременој уметности. У окви-
ру панел-дискусије „Интерак-
ција”, планиране за 19 сати, о
значају доктората уметности
говориће Наташа Теофиловић,

Тања Јуричан, Мирослав Пр-
вуљ и Милица Ћебић.

Осамнаести Бијенале умет-
ности отворен је у суботу, 26.
маја, испред Галерије савре-
мене уметности у Панчеву.
Осам интернационалних пер-
формера наступило је током
дана у различитим градским

просторима, а међу њима и
Власта Делимар (Хрватска),
Лала Номада (Аустрија), Бо-
рис Кадин (Хрватска), Срђан
Ђиле Марковић („Супернаут”,
Србија) и други.

Бијенале уметности траје до
17. јуна и представиће радове
више од тридесет аутора, међу
којима су и: Неша Париповић,
Томислав Готовац, Каталин Ла-
дик, Јанез Јанша, Сомбати Ба-
линт, Јована Бањанац, „Центар
за нове медије_куда.орг”, Ма-
риела Цветић, Вук Ћук, Давор
Дукић, Спартак Дулић, Група
ОХО, Марко Погачник, Hu go
Glen din ning и Adrian He ath fi -
eld, Сања Ивековић, Маја Ма-
љевић, Срђан Ђиле Марковић
и Соња Савић, Маријан Мол-
нар, Мирко Николић, Никола
Пешић, Симонида Рајчевић, Ни-
кола Савић, Ана Вртачник, Сне-
жана Вујовић Николић и Вук
Вучковић. М. М. В.

се ова ва жна шу ма за на вља ла
и би ла све бо га ти ја и леп ша.
Сва ког да на се су сре ће мо с
по тре ба ма за кр вљу ме ђу на -
шим па ци јен ти ма. Ни је дан
цар ски рез, по ро ђај или опе -
ра ци ја не мо гу да се ура де
ако тог да на ни је при пре мљен
од го ва ра ју ћи број је ди ни ца
кр ви – ис та кла је др Рад ми ла
Ра и лић Ри стов ска.

Она је до да ла и то да пан че -
вач ка слу жба тран сфу зи је до -
бро ра ди већ де це ни ја ма, да не -
гу је при ја тељ ски од нос с да ва о -
ци ма и да ни ка да ни јед на опе -
ра ци ја у Пан че ву ни је од ло же -
на за то што ни је би ло кр ви.

Мај ска де ца
У про сто ри ја ма Цр ве ног кр -
ста јед на ко је жи во и ве се ло
би ло и у сре ду, 30. ма ја, ка да
је ре а ли зо ва на још јед на за и -
ста ле па ак ци ја: до де ла па ке -
та за све пан че вач ке бе бе ро -
ђе не у не де љи Цр ве ног кр ста.

– На ша ак ци ја „Па кет за
но во ро ђе ну бе бу” ре а ли зу је се
већ ви ше де це ни ја уз по др -
шку Цр ве ног кр ста Вој во ди -
не и Ср би је, а по во дом Не де -
ље Цр ве ног кр ста, ко ја се обе -
ле жа ва од 8. до 15. ма ја. Све
бе бе ро ђе не у том пе ри о ду на -
гра ђу је мо сим бо лич ним па -
ке том. Ове го ди не је то ком
тих се дам да на ма ја ро ђе но
28 бе ба – 13 де вој чи ца и 15
де ча ка – ис та кла је Ја смин ка
Ри стић, ко ор ди на тор ка у Цр -
ве ном кр сту

Ове го ди не Цр ве ни крст Вој -
во ди не обез бе дио је па кет ко -
ји са др жи бе би-пе шкир за ку -
па ње, по кри вач, ча ра пи це,
бен ки цу и фла ши цу, док је
Цр ве ни крст Пан че во овај по -
клон обо га тио хи ги јен ским
па ке том за мај ке.

Д. Ко жан

сво је вр сна ре мек-де ла оце њи вао
је жи ри ко ји су чи ни ли про фе -
сор ка Сне жа на Дра ган, ака дем -
ски сли ка ри Че до мир Ке сић и
Дра ган Ан то ни јев и др Рад ми ла
Ра и лић Ри стов ска из Слу жбе тран -
сфу зи је Оп ште бол ни це Пан че во.

Пр во на гра ђе ни ра до ви из
свих ка те го ри ја уче ство ва ли су

на ре пу блич ком так ми че њу и
њих је оце њи ва ла Ко ми си ја за
до бро вољ но да ва ла штво кр ви
Цр ве ног кр ста Ср би је, али се
ни је дан уче сник из Пан че ва
ни је пла си рао ме ђу по бед ни -
ке. Ипак, на гра де за нај у спе -
шни је уче сни ке кон кур са ни су
из о ста ле, па су та ко сви они
ко ји су осво ји ли јед но од пр ва
три ме ста на град ском кон кур -
су на гра ђе ни књи гом и за хвал -
ни цом. На гра де им је у уто -
рак, 29. ма ја, у про сто ри ја ма
Цр ве ног кр ста, уру чи ла др Рад -
ми ла Ра и лић Ри стов ска.

– Ова кве ак ци је, ко је об у -
хва та ју еду ка ци ју мла дих на
те му до бро вољ ног да ва ла штва
кр ви, има ју из у зе тан зна чај.
Ако за ми сли мо да је ху ма ност
се мен ка ко ју са ди мо у плод но
тло, а то су на ша де ца, он да је
ја сно да ће у сва ком де те ту с
вре ме ном из ра сти по јед на биљ -
ка. Ка да она ста са ју, до би ће мо
јед ну огром ну шу му ху ма но -
сти у на шем дру штву. За тим,
то се ме по но во тре ба за са ди ти
у но вим на ра шта ји ма, ка ко би

Бу ја на ша шу ма ху ма но сти

КО ЈЕ ДО БИО НА ГРА ДУ

На кон кур су „Крв жи вот зна чи”, ме ђу уче ни ци ма мла ђих

раз ре да, за ли ков ни рад су пр ву на гра ду до би ле Ла ра Јо -

кић и Ле на Вој нов. Дру га на гра да је при па ла Ањи Ку зма но -

вић и Ањи Ни ко лић, а тре ћа Ани Маљ ко вић и Ка та ри ни

Ма ле но вић. У ка те го ри ји ви ших раз ре да пр ву на гра ду је до -

би ла Са ња Ал берт, дру гу Ја ња Са бо, а тре ћу На та ша Јо ва -

но вић.

Пе тра Хра ну е ли је пр во на гра ђе на ме ђу мла ђим основ ци -

ма ко ји су на кон курс по сла ли свој ли те рар ни рад, док је

дру гу на гра ду до би ла Је ле на Ив ко вић. Нај бо љи ме ђу ста ри -

јим основ ци ма био је Бо го мил Бо го ев ски, а дру го пла си ра -

на је Ми о на Ри стов ска. 

Нај у спе шни ји ме ђу уче ни ци ма сред њих шко ла био је Алек -

сан дар Ве ли нов ски, чи ји је цр теж пр во на гра ђен.

Други овогодишњи турнир у
гађању глинених голубова из
серијала „Куп Панчева” одр-
жан је прошлог викенда у До-
лову.

Домаћини су угостили више
од 60 ловаца, а такмичење је

било веома квалитетно, упркос
ветру, али и врућини, који су
ометали такмичаре.

У појединачној конкуренци-
ји је тријумфовао Андријано

Новаков, испред
Александра Најда-
новића и Јована
Штрбана. Тим
Панчева био је нај-
успешнији у екип-
ној конкуренцији,
друго место је за-
узело Долово, а
трећи је Глогоњ.

Н а р е д н о
такмичење је за-

казано за 24. јун, а домаћин ће
бити Иваново. А. Ж.

ПИ СМО ЧИ ТА ТЕЉ КЕ

Хва ла што сте ми 
спа сли си на

ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

Панчевци најпрецизнији

По сто је тре ну ци жи во та ко је
пам ти те док сте жи ви. И они
ле пи и они ру жни до га ђа ју се
сви ма, али тре ну так ка да је жи -
вот угро жен, ни је баш сва ко
до жи вео.

Би ла је сре да, као сва ки прет -
ход ни дан. Ту сва ко дне ви цу
пре ки нуо је те ле фон ски по зив
из здрав стве не ста ни це. Од мах
сам по ми сли ла на нај го ре, као
што би и ве ћи на нас.

Шта мо же да иза зо ве је дан
убод осе, пче ле или стр шље на!
Ка да се ја ви алер гиј ска ре ак -
ци ја, бор ба за жи вот пре тва ра
се у тр ку с вре ме ном. Упра во то
се де си ло мом си ну. За мај ку

не ма зна чај ни јег жи во та од жи -
во та ње ног си на.

И баш у тре ну ци ма кад је
чо век бес по мо ћан, људ ска до -
бро та и хра брост из ла зе на ви -
де ло. Љу ди ма ко ји су у тре нут -
ку спа са ва ња жи во та мо га си -
на по ка за ли сву сво ју ве ли ко -
ду шност, овим пу тем за хва љу -
јем. Хва ла ње го вим ко ле га ма с
по сла, осо бљу Здрав стве не ста -
ни це у Ја бу ци и љу ди ма из Хит -
не по мо ћи. Хва ла им на њи хо -
вој хра бро сти, ажур но сти и све -
му оно ме што их чи ни ве ли -
ким љу ди ма.

За хвал на мај ка

Ма ри ја Спа сић



Про мо ви са ње тра ди ци ја 72.
спе ци јал не бри га де, по пу ла ри -
са ње ак тив но сти удру же ња ко -
је чи не бив ши при пад ни ци те
је ди ни це на „Феј сбу ку” и ин -
тер не ту и по моћ по ро ди ца ма
ње них ра ње них и по ги ну лих
при пад ни ка са мо су не ки од
за да та ка удру же ња „При ја те -
љи 72. спе ци јал не” – ис так ну -
то је на скуп шти ни те ор га ни -
за ци је одр жа ној 28. ма ја у До -
му Вој ске Ср би је.

Под но се ћи го ди шњи из ве -
штај о до са да шњем ра ду, пред -
сед ник Управ ног од бо ра удру -
же ња Ми о драг Ка пор под се -
тио је на успе шно ор га ни зо ва -
ну ху ма ни тар ну ве че ру у То -
рон ту. До дао је да је она одр -
жа на 28. апри ла и да је том
при ли ком, за хва љу ју ћи до бро -

твор ним при ло зи ма, при ку -
пљен но вац ко ји ће би ти по де -
љен они ма ко ји ма је по моћ нај -
по треб ни ја.

Ка пор је до дао да удру же ње
има и свој сајт (www.72speci-
jalna.com) и стра ни цу на „Феј -
сбу ку”. Пре ма ње го вим ре чи -
ма, то је ва жно, јер бив ши при -
пад ни ци 72. спе ци јал не бри -
га де ко ји ни су зна ли да по сто -
ји удру же ње за не го ва ње тра -
ди ци ја те је ди ни це та ко мо гу
да се оба ве сте о то ме.

При сут ни ма се обра тио и ге -
не рал Ми ло рад Сту пар, пр ви
ко ман дант Спе ци јал не бри га -
де. Он је ре као да ње ни бив ши
при пад ни ци не ма ју че га да се
сти де, јер су у све му што су ра -
ди ли док су би ли у тој је ди ни -
ци по ла зи ли од љу ба ви пре ма

свом на ро ду и Ср би ји. До дао
је да би би ло ле по ка да би удру -
же ње „При ја те љи 72. спе ци јал -
не” ани ми ра ло мла де за те
вред но сти.

Скуп шти на тог удру же ња
има ла је свој на ста вак у ка сар -
ни „Раст ко Не ма њић”. При пад -
ни ци Спе ци јал не бри га де и њен
ко ман дант ге не рал Зо ран Ве -
лич ко вић по ка за ли су се као
до бри до ма ћи ни, јер су за чла -
но ве удру же ња „При ја те љи 72.
спе ци јал не” ор га ни зо ва ли оби -
ла зак Спо мен-со бе, ка пе ле
„Све ти Са ва”, у ко јој при пад -
ни ци бри га де за до во ља ва ју вер -
ске по тре бе, као и из ло жбе нај -
но ви јег на о ру жа ња, во зи ла и
опре ме.

На кон то га чла но ви удру же -
ња „При ја те љи 72. спе ци јал не”

вра ти ли су се у Дом вој ске.
Њи хо ва скуп шти на је за вр ше -
на руч ком и дру же њем с му зи -
ком. Под се ћа мо, ин фор ма ци -
је о учла ње њу у удру же ње мо -
гу се до би ти од Ми о дра га Ка -
по ра на те ле фон 064/87-38-800
и од Јо ва на По ли ћа на те ле -
фон 064/888-35-22. Они су по -
зва ли све бив ше и са да шње
при пад ни ке 72. спе ци јал не бри -
га де за ин те ре со ва не да по ста -
ну при ја те љи те је ди ни це да
им се ја ве. Удру же ње има и
сво је про сто ри је, ко је се на ла -
зе у До му вој ске.

ХРОНИКА
Петак, 1. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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На ши су гра ђа ни 
за јед но с гру пом 
Бе о гра ђа на, 
ста нов ни ка не ко ли ко
дру гих гра до ва 
у Ср би ји и по јед ним
Цр но гор цем и 
Ау стри јан цем га ји ли
дро гу у кућ ним 
ла бо ра то ри ја ма 
у око ли ни Бе ча 

Да је осу ше на 
ма ри ху а на ко ју су код
њих от кри ли на ши и
ау стриј ски по ли цај ци
сти гла на улич но 
тр жи ште, вре де ла би
пре ко осам ми ли о на
евра

Пан чев ци М. К. (1979), А. Ф.
(1979) и Г. З. (1976), као и два -
де сет је дан др жа вља нин Ср би -
је, је дан Ау стри ја нац и је дан
др жа вља нин Цр не Го ре, кра јем
про шле не де ље ухап ше ни су у
за јед нич кој ак ци ји при пад ни -
ка МУП-а, Упра ве кри ми на ли -
стич ке по ли ци је, Слу жбе за бор -
бу про тив ор га ни зо ва ног кри -
ми на ла и ау стриј ске по ли ци је.

Они су при ве де ни и ли ше ни
сло бо де због осно ва не сум ње
да су фор ми ра ли кри ми нал ну
гру пу и да су у ду жем пе ри о ду

У ОКВИ РУ БОР БЕ ПРО ТИВ НАР КО МА НИ ЈЕ

ПАН ЧЕВ ЦИ УХАП ШЕ НИ У АК ЦИ ЈИ 
СРП СКЕ И АУ СТРИЈ СКЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

га ји ли ма ри ху а ну у иле гал ним
ла бо ра то ри ја ма ко је су ин ста -
ли ра ли у Бе чу и око ли ни.

У овој ак ци ји је уче ство ва ло
ви ше од 200 по ли ца ја ца, а Ср -
би ја и Ау стри ја су тра га ле за
јед ним од ухап ше них и због
тр го ви не дро гом и оруж јем.

За хва љу ју ћи ин тен зив ној са -
рад њи по ли ци ја Ср би је и Ау -
стри је и сва ко днев ној раз ме ни
ин фор ма ци ја у ви ше од два де -
сет пре тре са раз ли чи тих ку ћа
от кри ве но је: че тр на ест ла бо -
ра то ри ја за га је ње ма ри ху а не
у ве штач ким усло ви ма, три ма -
ња скла ди шта за па ко ва ње ове
опој не дро ге, де сет ки ло гра ма
упа ко ва не ма ри ху а не спрем не

за про да ју и око 7.500 би ља ка
ма ри ху а не у ра зним фа за ма
раз во ја. На кнад но је про це ње -
но да би од њих мо гло да се
про из ве де око 350 ки ло гра ма
осу ше не ма ри ху а не.

У овој срп ско-ау стриј ској по -
ли циј ској ак ци ји за пле ње но је
и 3,2 ки ло гра ма ко ка и на, 600
гра ма хе ро и на, пи штољ, ви ше
од 30 мо бил них те ле фо на за
ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју чла -
но ва ове кри ми нал не гру пе (ме -
ђу њи ма је би ло и „блек бе ри ја”
ко ји су те шки за при слу шки -
ва ње) и 80.000 евра.

За јед нич ка ис тра га срп ске и
ау стриј ске по ли ци је о де ло ва -
њу ове ор га ни зо ва не кри ми -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

нал не гру пе, ко ја је по че ла кра -
јем 2017. го ди не, по ка за ла је
да су ње ни чла но ви би ли ак -
тив ни на те ри то ри ји Ау стри је
од по чет ка те го ди не. Утвр ђе -
но је и да су чла но ви те гру пе
из најм љи ва ли ку ће у Бе чу и
око ли ни, а да су по том у њи ма
ин ста ли ра ли ла бо ра то ри је за
уз гој ма ри ху а не.

Про це ње но је и да су од по -
чет ка де ло ва ња на те ри то ри ји
Ау стри је па до хап ше ња чла -
но ви ове кри ми нал не гру пе
про из ве ли око 888 ки ло гра ма
го то ве ма ри ху а не у ве штач ким
усло ви ма. Да је сти гла до улич -
ног тр жи шта, та дро га би вре -
де ла 8.880.000 евра.

СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ДРУ ГА СПЕ ЦИ ЈАЛ НА БРИ ГА ДА ИМА СВО ЈЕ УДРУ ЖЕ ЊЕ

Пре све га – љу бав пре ма је ди ни ци и Ср би ји

Љ. Б. (1976) и К. М. (1999)
из Пан че ва, ко је су на кон 48-
ча сов ног за др жа ва ња у по -
ли ци ји због осно ва не сум ње
да су др жа ле дро гу при ве де -
не у над ле жно ту жи ла штво,
пу ште не су да се бра не са
сло бо де.

У Ви шем јав ном ту жи ла -
штву нам је ре че но да у овом
слу ча ју ни су би ли ис пу ње ни
за кон ски усло ви за од ре ђи -
ва ње при тво ра. Ме ђу тим, то
ту жи ла штво је по кре ну ло ис -
тра гу про тив Љ. Б. и К. М.
због сум ње да су по чи ни ле

кри вич но де ло нео вла шће на
про из вод ња и ста вља ње у про -
мет опој них дро га.

Под се ћа мо, Ми ни стар ство
уну тра шњих по сло ва је 19.
ма ја об ја ви ло са оп ште ње у
ко ме је пи са ло да је по ли ци -
ја то ком пре тре са ку ће у ко -
јој жи ве Љ. Б. и К. М. про на -
шла се дам ки ло гра ма и 518
гра ма ма ри ху а не, 200 гра ма
ам фе та ми на и ва ги цу за пре -
ци зно ме ре ње. По ли цај ци су
пре тре сли и њи хов „мер це -
дес”, у ко ме су на шли још
515 гра ма ма ри ху а не.

Син ди кат срп ске по ли ци је је
у свом нај но ви јем са оп ште њу
по но во скре нуо па жњу на то
да су су ди је и ту жи о ци у број -
ним гра до ви ма у Ср би ји и да -
ље пре ви ше бла ги и то ле рант -
ни пре ма они ма ко ји на па да -
ју по ли цај це на ду жно сти. С
дру ге стра не, ССП је ис та као
да но си о ци пра во суд них функ -
ци ја ни су ни ма ло по пу стљи -
ви ка да је реч о на па да чи ма
на љу де ко ји оба вља ју ва жне
др жав не функ ци је. На ве ден је
кон кре тан при мер.

„То ком не дав не ин тер вен -
ци је по ли ци је у кла ди о ни ци
у Мла де нов цу због 30-го ди -
шња ка ко ји је иза звао ин ци -
дент, он је фи зич ки на пао
чла но ве па тро ле, уда рао их
и шу ти рао. Ка да су ус пе ли
да га са вла да ју и спро ве ду у
по ли циј ску ста ни цу, та мо је

на ср нуо на још че тво ри цу
по ли ца ја ца. С об зи ром на то
да је био под деј ством ал ко -
хо ла, за др жан је на тре жње -
њу. То ком са слу ша ња пред
ту жи о цем при знао је то што
је ура дио и од мах је пу штен
на сло бо ду!? С дру ге стра не,
ка да је не дав но јед на осо ба
иза шло из ау то мо би ла у ко -
ме се на ла зи ла с још јед ним
ли цем и на па ла за ме ни ка ту -
жи о ца за ор га ни зо ва ни кри -
ми нал, од мах је обо ји ци од -
ре ђен при твор. По во дом то -
га пи та мо сле де ће: да ли су
Устав и за ко ни исти за сва -
ког гра ђа ни на Ср би је? По -
сто ји ли и ко ја је раз ли ка из -
ме ђу јед ног по ли цај ца и за -
ме ни ка ту жи о ца? До кле ће
др жав ни ор га ни би ти бла ги
пре ма на сил ни ци ма?”, пи -
ше у са оп ште њу ССП-а.

ПО СЛЕ ПРИ ВО ЂЕ ЊА ЗБОГ ДРО ГЕ

Бра не се са сло бо де

УХАПШЕНЕ ДВЕ ОСОБЕ У ПАНЧЕВУ

Чували нерегистрован пиштољ и дрогу
Панчевачки полицајци ухап-
сили су М. Л. (1948) због по-
стојања основа сумње да је
извршио кривично дело не-
дозвољена производња, држа-
ње, ношење и промет оружја
и експлозивних материјa.

Током претреса његовог ста-
на и других просторија које ко-
ристи пронађени су пиштољ са
избрушеним фабричким бројем
и пет метака. Када се пронађе
пиштољ на коме нема фабрич-
ког броја, то значи или да је то
оружје коришћено за вршење
неког кривичног дела, или да
ће тек бити употребљено.

По налогу Основног јавног
тужилаштва у Панчеву осум-
њиченом код кога су пронађе-
ни тај пиштољ и муниција од-
ређено је задржавање до 48 са-
ти, а потом је уз кривичну при-
јаву приведен тужиоцу.

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву,
по налогу Основног јавног тужи-
лаштва у нашем граду, поднели

су кривичну пријаву у редовном
поступку против двадесетосмо-
годишњег мушкарца због посто-
јања основа сумње да је извршио
кривично дело неовлашћено др-
жање опојних дрога. Код њега су
пронађене 53 таблете екстазија.

Ова два хапшења панчевач-
ке полиције спроведена су у
оквиру више акција широм Ср-
бије у којима је полиција с ци-
љем сузбијања општег крими-
нала ухапсила 67 особа. Још
осам лица је ухапшено на осно-
ву претходно расписаних по-
трага, а поднето је 129 кри-

вичних пријава у редовном по-
ступку. Одузет је укупно 83,1
килограм дроге, од чега 82,8
килограма марихуане, око 28,6
грама хероина, 79,5 грама ко-
каина, 116,4 грама амфетами-
на и 179 таблета екстазија.

Због поседовања наркотика
ради њихове даље продаје ухап-
шено је 25 особа, а против 58
лица поднете су кривичне при-
јаве у редовном поступку. Та-
кође, на територији Београда
и Сомбора откривене су две
лабораторије за узгој мариху-
ане у вештачким условима.

Припадници МУП-а одузе-
ли су и 13 пушака, од чега две
полуаутоматске, као и 10 пи-
штоља и 287 комада муниције
различитог калибра, а због не-
дозвољеног поседовања или но-
шења оружја ухапшено је и за-
држано осам особа, док су кри-
вичне пријаве у редовном по-
ступку поднете против њих
тринаест.

Ухапшенo је и двадесет из-
вршилаца кривичних дела из
области имовинских деликата,
а у редовном поступку подне-
те су кривичне пријаве против
четрдесет две особе. Сви они
се сумњиче да су извршили
укупно 235 кривичних дела из
области имовинских деликата.

Поред тога, ухапшени су и
осумњичени који се терете да су
извршили кривична дела тешка
телесна повреда, угрожавање си-
гурности, недозвољене полне
радње, полно узнемиравање, зло-
стављање и мучење и недозво-
љен прелаз државне границе.

СИН ДИ КАТ СРП СКЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Дво стру ки кри те ри ју ми
у пра во су ђу

Де таљ са скуп шти не



По во дом обе ле жа ва ња сто де -
сет го ди на од от кри ћа нео лит -
ског на ла зи шта у Вин чи, и Стар -
че во ће, као при род ни парт нер
у исто риј ском и ар хе о ло шком
сми слу, би ти укљу че но у про -
грам пред сто је ћег ви кен да.

По зна то је да ова два ме ста
за јед но с Ле пен ским ви ром чи не

тро у гао ко ји већ ду же вре ме
пред ста вља јед ну од по тен ци -
јал но нај пер спек тив ни јих ту -
ри стич ких по ну да на ше зе мље
у по ме ну тим обла сти ма. Сто га
не тре ба да чу ди што ће у обе -
ле жа ва њу на ве де ног ју би ле ја
из ме ђу пет ка и не де ље, 1. и 3.
ју на, уче ство ва ти и пред став -

ни ци нај ве ћег и нај ста ри јег
пан че вач ког на се ља.

А пла ни ра но је мно го то га, по -
пут ме ђу на род не на уч не кон фе -
рен ци је и ин ве сти ци о ног фо ру ма,
кон цер та пе вач ких ет но-гру па и
фол кло ра ша, так ми че ња у при -
пре ми пре и сто риј ских је ла, сај -
ма ста рих за на та и ви на...

Мо жда је нај ин те ре сант ни ја
пр ва „Ду нав ска нео лит ска ре га -
та”, од Стар че ва до Вин че, ко ја ће
би ти одр жа на у су бо ту, 2. ју на,
из ме ђу 10.30 и 13 са ти, ка да ће,
по ред оста лих, на сту пи ти и стар -
че вач ки там бу ра шки ор ке стар
„Нео лит”, чи ји ће чла но ви би ти
оде ве ни у пре и сто риј ске но шње.

Ме ђу на род ни фе сти вал фол -
кло ра и на род ног ства ра ла -
штва осми пут је у ор га ни за -
ци ји КУД-а „Жи сел” при ре -
ђен у не де љу, 27. ма ја, у Омо -
љи ци. По ред сла ве ло кал ног
хра ма Све тог Ни ко ла ја, ти ме
је обе ле жен и дру ги ро ђен -
дан по ме ну тог дру штва.

Све је по че ло све ча ном по -
вор ком се дам на ест фол клор -
них ан сам ба ла, ко ји су са ис -
так ну тим обе леж ји ма про де -
фи ло ва ли кроз глав ну ули цу,
уз игру и пе сму пре ко две -
ста игра ча, пе ва ча и му зи -
ча ра. Омољ ча ни ни су ште -
де ли дла но ве да по здра ве овај
им по зант ни скуп Омољ ча ни,
а нај ве ће ова ци је, на рав но,

до би ле су три до ма ће играч -
ке гру пе. Сви они су се за пу -
ти ли у пре пу ну ве ли ку са лу
До ма кул ту ре, у ко јој су се
по ред „жи се ло ва ца” пред ста -
ви ли и го сти из Сме де ре ва,
Цре па је, Кле нов ни ка и но во -
сад ског удру же ња Ро ма.

Ве че је за вр ше но атрак тив -
ном ко ре о гра фи јом из во ђач -
ког ан сам бла до ма ћи на под
на зи вом „Вла шке игре из хо -
мољ ског кра ја”, а ни је из о ста -
ло ни дру же ње до ду бо ко у ноћ.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” по ста -
вља ју огра ду на пра во слав -
ном гро бљу. Ма тур ски плес
се одр жа ва у че твр так, 31. ма -
ја, на пла тоу у цен тру.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом кул -
ту ре је обе ле жио сла ву Ћи -
ри ло и Ме то ди је у че твр так,
24. ма ја, у сво јим про сто ри -
ја ма. То ком се о ске сла ве Ду -

хо ви при ре ђе ни су број ни про -
гра ми из ме ђу 26. и 28. ма ја.

До ло во: У то ку је по ста вља ње
клу па и кан ти на пла тоу, као
и уре ђе ње обли жње ау то бу -
ске ста ни це. Про лећ ни кон -
церт КУД-а „Ба нат ски вез”
одр жан је у пе так, 25. ма ја, у
ве ли кој са ли До ма кул ту ре.

Гло гоњ: Ко му нал но пред у зе -
ће са ни ра ло кал ну де по ни ју
по мо ћу ма ши на („гу се ни ча -
ра”) ДВП-а „Та миш –Ду нав”.
Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов пот пи сао је уго -
вор с По кра јин ским се кре та -
ри ја том за по љо при вре ду за
из град њу атар ског пу та са
отре си шти ма у гло гоњ ским
ата ри ма. На град ској смо три
фол кло ра од ра слих у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва у сре ду,
30. ма ја, на сту пи ли су КУД
„Ве се ли ја” и Фол клор на сек -
ци ја До ма кул ту ре, чи ја ће
деч ја гру па у не де љу, 3. ју на,
уче ство ва ти на по кра јин ској
смо три у Бач кој То по ли.

Ива но во: „Дан кућ них љу би -
ма ца” упри ли чен је у су бо ту,
26. ма ја, у школ ском дво ри -
шту. На ре пу блич ком так ми -
че њу из бу гар ског је зи ка у
уто рак, 29. ма ја, у Бо си ле гра -
ду, дру го ме сто је осво ји ла
Са ра Га јин, уче ни ца осмог
раз ре да ОШ „Мо ша Пи ја де”.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це, рад ни ци ЈКП-а „Вод-
-ком” за ме ни ли су пе сак на
деч јем игра ли шту у пар ку, а
у то ку су ра до ви на кр пље њу
ру па на пу те ви ма и чи шће њу
ви шка зе мље по ред њих. За -
пра ши ва ње ко ма ра ца с ре ке
и са зе мље оба вље но је у по -
не де љак, 28. ма ја. Ху ма ни -
тар ни кон церт под на зи вом
„За на шу Ма ри ну” с ци љем
при ку пља ња по мо ћи за по ро -
ди цу Ми ло ше вић, ко ју је гром
оста вио без стру је, би ће одр -
жан уто рак, 5. ју на, од 19 са -
ти, на ру ко мет ном те ре ну.

Ка ча ре во: По во дом се о ске, цр -
кве не и школ ске сла ве Ћи ри ло и
Ме то ди је, од 24. до 26. ма ја упри -
ли че ни су број ни про гра ми. У
ор га ни за ци ји Ме сне за јед ни це,
у че твр так, 31. ма ја, спро ве де на
је ак ци ја уре ђе ња је зе ра у ко јој
су уче ство ва ли гра ђа ни.

Омо љи ца: Де ле га ци ја ја пан -
ске ам ба са де по се ти ла је ло -
кал но ко му нал но пред у зе ће.
Ме ђу на род ни фе сти вал фол -
кло ра „Ни кољ дан ски ве нац”
одр жан је у не де љу, 27. ма ја,
ка да су при ре ђе ни де фи ле и
кон церт број них ан сам ба ла.

Стар че во: Из ло жба сли ка ли -
ков них умет ни ка из Ни ге ри је
отво ре на је у че твр так, 24. ма -
ја, у га ле ри ји „Бо ем”. Пред -
став ни ци Стар че ва уче ство ва -
ће на „Да ни ма Вин че” иду ћег
ви кен да. Пр ва га ра жна рас про -
да ја би ће одр жа на у не де љу, 3.
ју на, из ме ђу 18.30 и 23 са та, на
но вом пи јач ном пла тоу.

Петак, 1. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Ћи ри ла и Ме то ди ја
обе ле жи ли цр ква,
шко ла и удру же ње
же на

Три да на про гра ма за
Ду хо ве

Прет про шле не де ље су Бре -
стов ча ни и До лов ци отво ри ли
се зо ну се о ских сла ва. Про те -
кле сед ми це то су учи ни ла још
два ме ста.

Ђач ка при ред ба и „Ет но-да н”
Нај пре су Ка ча рев ци у че твр -
так, 24. ма ја, за по че ли обе ле -
жа ва ње све ца Ћи ри ло и Ме то -
ди је, а главнo те жи ште про сла -
ве би ло је у цр кви и шко ли. У
хра му ко ји но си на зив пр вих
сло вен ских про све ти те ља ли -
тур ги ју су, по ред ло кал них све -
ште ни ка, слу жи ли и ба нат ски
и ка над ски вла ди ка – Ни ка нор
и Ми тро фан.

У ве чер њим са ти ма у ка ча -
ре вач кој спорт ској ха ли упри -
ли че на је при ред ба, ка да су
број ни уче ни ци по ка за ли сво је
пе вач ке, ре ци та тор ске и сви -
рач ке спо соб но сти.

Су тра дан су на лет њој сце ни
у дво ри шту До ма кул ту ре исто
учи ни ли и пред школ ци, а у су -
бо ту, 26. ма ја, Удру же ње же на
„Ет но-ку так” при ре ди ло је ба -
зар ру ко тво ри на под на зи вом
„Ет но-да н”, на ко јем је уче ство -
ва ло 17 удру же ња. Би ло је ужи -
ва ња за сва чу ла – од уку сних
за ло га ја, пре ко жи во пи сних бо -
ја ве за, до бо га тог кул тур но-
-умет нич ког про гра ма. По ме -
ну то удру же ње исто вре ме но је
про сла ви ло дру ги ро ђен дан, па
је пред сед ни ца Зо ра Чу брић

СЕЛО

СЛА ВИ ЛИ И НО ВО СЕ ЉА НИ И КА ЧА РЕВ ЦИ

МНО ГО ЖИ ВО СТИ У ДВА СЕ ЛА

ПО ЗИВ СВИМ ПЛЕ МЕ НИ ТИМ ЉУ ДИ МА НА КОН ЦЕРТ 5. ЈУ НА У ЈА БУ ЦИ

За враћање светла у живот Милошевића

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ОСМИ ПУТ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ 

КУД-а „ЖИ СЕЛ”

Ни кољ дан ски ве нац

по де ли ла за хвал ни це за слу -
жним чла но ви ма и при ја те љи ма.

Од бри џа до фи ја ке ра
Но во се љан ска се о ска сла ва Ду -
хо ви обе ле же на је тро днев ним
про гра мом, по чев од су бо те,
26. ма ја, ка да је одр жан два де -
сет дру ги Mеђународни пар ски
тур нир у бри џу у ор га ни за ци ји
клу ба БНС, док је уве че све ча -
ну сед ни цу има ло удру же ње
„На ше Но во Се ло”.

На ред ног да на су при ре ђе ни
тур ни ри у те ни су и ма лом фуд -
ба лу за де цу од се дам до че тр -
на ест го ди на, а над ме та ли су
се и за љу бље ни ци у ба ло те. Фан -
фа ра „Ти не ре ту” де фи ло ва ла је
цен тром се ла. Отво ре не су две
из ло жбе – у га ле ри ји До ма кул -
ту ре сво је фо то гра фи је пред -

ста вио је Вла ди мир Ва ле шин -
ски, а у До му кул ту ре ак тив же -
на „Но во се љан ке/Boboacele” из -
ло жио је раз не ру ко тво ри не.
Уве че је одр жа на ре ви ја фол -
клор них и ба лет ских гру па, као
и бо ри лач ких ве шти на.

И на кра ју, у по не де љак, 28.
ма ја, нај пре је у пор ти ру мун -
ске пра во слав не цр кве фан фа -
ра „Ти не ре ту” при ре ди ла кон -
церт, а на Ва ша ри шту је одр -
жа на на да ле ко по зна то „Фи -
ја ке ри ја да”, ка да су ма хом
упрег ну ти пре див ни ли пи ца -
не ри. Отво ре ни бр зо по те зни
тур нир у ша ху при ре ђен је у
про сто ри ја ма клу ба „Бо ра Ив -
ков”, док су исто вре ме но у
школ ском хо лу при ка за ни ру -
мун ски оби ча ји, као што су
свад ба, кр ште ње и деч је игре.
Ово го ди шњи Ду хо ви су за вр -
ше ни кон цер том гру пе „По лу -
мрак” на пла тоу ис пред До ма
кул ту ре.

ПО ВО ДОМ ГО ДИ ШЊИ ЦЕ ОТ КРИ ЋА ВА ЖНОГ НА ЛА ЗИ ШТА

И Стар чев ци на „Да ни ма нео лит ске кул ту ре”

Качаревачки ђаци у стваралачком заносу

На кон што је 5. ма ја гром по -
го дио ку ћу по ро ди це Ми ло ше -
вић у ја буч кој Омла дин ској
ули ци 139, спр же на је це ло -
куп на елек тро ин ста ла ци ја у до -
му по ме ну те пе то чла не по ро -
ди це и у мра ку су оста ли брач -
ни пар Ср ђан (36) и Ма ри на
(29), њи хо во дво је де це – Стра -
хи ња (11) и Ми о на (5), као и
Ср ђа но ва мај ка Љи ља на.

Они су без стру је већ го то во
ме сец да на, јер као не за по сле -
ни ни су у ста њу да фи нан си -
ра ју при кљу чак за тро фа зну
стру ју и све што је нео п ход но,
у вред но сти од око пет сто хи -
ља да ди на ра. При ли ком уда ра
је на чи ње на и ве ли ка ште та на
згра ди, а пре го ре ли су те ле ви -
зо ри, ком пју те ри и дру ги апа -
ра ти.

О све му то ме „Пан че вац” је
де таљ но пи сао, као и о пе то го -
ди шњем стра да њу мај ке дво је
де це Ма ри не ко је је по че ло на -
кон ње ног дру гог по ро ђа ја. На -
по ме не ра ди, она је та да пре -
жи ве ла не што го то во не за ми -
сли во – од кли нич ке смр ти,
пре ко ана фи лак тич ког шо ка и
опе ра ци је ма лиг ног ту мо ра на
мо згу, до још увек нео бја шњи -
вог гу бље ња све сти, због че га
по сло дав ци ви ше не же ле да је
за по сле.

Ме ђу тим, још јед ном се по -
ка за ло и до ка за ло да ме ђу на -
ма по сто је пле ме ни ти, и то

углав ном та ко зва ни ма ли љу -
ди, спрем ни да, упр кос свим
сво јим про бле ми ма, по мог ну
у не во ља ма, ка кве у ни зу сна -
ла зе скром не и вред не Ми ло -
ше ви ће.

Та ко је пе то ро њи хо вих су -
гра ђа на, про чи тав ши на ве де -
ни текст у на шем ли сту, од лу -
чи ло да се ор га ни зу је и на све
на чи не им по мог не. Они су за
по че так кон так ти ра ли с мно -
гим фир ма ма, ко је већ по чи -
њу да упла ћу ју но вац на те ку -
ћи ра чун Ср ђа на Ми ло ше ви -
ћа, а сле де ћи ко рак је ху ма ни -
тар ни кон церт, пла ни ран за
уто рак, 5. јун, од 19 са ти.

Пре ма ре чи ма пр ве ме ђу јед -
на ки ма Зо ра не Стој чић, на тој

ма ни фе ста ци ји на сту пи ће број -
ни по пу лар ни из во ђа чи, ка да
ће би ти по ста вље не ку ти је у
ко је ће љу ди до бре во ље мо ћи
да уба це нов ча не при ло ге, а
про да ва ће се и пи ће, од че га
ће сав при ход ићи за по моћ
по ме ну тој јабу чкoj по ро ди ци.

– Све нас је ве о ма по го ди ло
то што је за де си ло Ма ри ну и
Ср ђа на, на ро чи то за то што зна -
мо ко ли ко су то до бри љу ди.
Сто га смо мо ра ли не што да
пре ду зме мо ка ко би смо ску пи -
ли би ло ка кву по моћ. Нај пре
смо ми сли ли да на пра ви мо
свир ку у не ком ка фи ћу, али
ка да смо ви де ли ка ко се ствар
од ви ја, схва ти ли смо да нам је
за то нео п хо дан не у по ре ди во

ве ћи про стор, па смо се опре -
де ли ли за ху ма ни тар ни кон -
церт на отво ре ном ру ко мет ном
те ре ну код ја буч ке шко ле. Ја -
вио нам се ве ли ки број из во -
ђа ча са же љом да без у слов но
уче ству је у овој ак ци ји, а ло ги -
сти ку су нам да ли Ме сна за -
јед ни ца, ЈКП „Вод-ком”, Дом
кул ту ре, Град Пан че во и фир -
ма за обез бе ђе ње „Саб-про тект”.
Све је спрем но и пре о ста је са -
мо да се ода зо ве што ви ше ху -
ма них љу ди, ка ко Ми ло ше ви -
ћи не би ви ше се де ли у мра ку
– по зи ва Зо ра на Стој чић.

Те ве че ри на сту пи ће ор ке -
стри „Ви хор” и „Тор на до”, за -
тим со ли сти Ја сми на Ве се ли -
но вић, Ма ја Пу тић, Је ле на Пеј -
чић, Ве сна Да мја но вић Ра до -
чај, Не над Алек сић Бим ба, Да -
ли бор Да ча Сто ја но вић, Мар ко
Се ку лић Мар кос, Пе тар Ћук,
Ми ли ца Пе тро вић, Љу би ца Ма -
рин ко вић, Кри сти вој Рај ко вић
Џи ми и Не над Алек сић, а тре -
ба ло би да се по ја ви и деч ја
сек ци ја КУД-а „Абра ше вић”.

Ку ти је за уба ци ва ње при ло -
га већ су по ста вље не на не ко -
ли ко ме ста у се лу, а сви ко ји
то же ле, мо гу упла ти ти нов ча -
ни из нос у скла ду са сво јим
мо гућ но сти ма и на те ку ћи ра -
чун 205900102154259705 у Ко -
мер ци јал ној бан ци, на име: Ср -
ђан Ми ло ше вић, Омла дин ска
139.

Докле ће жица бити прекинута?

Kарте за дубоко размишљање



У Град ској би бли о те ци Пан -
че во у че твр так, 24. ма ја, отво -
ре на је из ло жба аква ре ла и цр -
те жа Дра го сла ва Ху са ра. Пред
број ним по се ти о ци ма о Дра -
го сла ву Ху са ру го во ри ли су ди -
рек тор Би бли о те ке Де јан Бо -
снић и Вла ди мир Ва ле шин ски.

Ово је дру га са мо стал на из -
ло жба ко ју је овај це ње ни сли -
кар одр жао у Пан че ву. Ње го ве
ра до ве је пу бли ка до са да че -
сто има при ли ке да гле да на
за јед нич ким из ло жба ма, по себ -
но ра до ве на ста ле у мно гим ко -
ло ни ја ма ко је и дан-да нас ак -
тив но по се ћу је.

– Из ло жба аква ре ла и цр те -
жа по све ће на је Би бли о те ци.
При ре ди ли смо је на дан сла -
ве, а мо рам да ка жем да ми је
дра го да сам ме ђу сво јим су -
гра ђа ни ма. Имам див ну пу бли -
ку ко ја је пре по зна ла мој рад –
ис та као је Дра го слав Ху сар.

На пре ко два де сет ра до ва ко -
ји су на ста ја ли го ди на ма пред -
ста вље ни су мо ти ви на ше зе -
мље, Ре пу бли ке Срп ске и Све -
те го ре. Дра го слав Ху сар се ба -
ви аква ре лом, јер је, ка ко ка -
же, то иза бра ла ње го ва ду ша.

– Ова тех ни ка ни је ла ка, али
је ве о ма до бра. То су во да, не -
бо и зе мља. Пре див на тех ни ка

ко ја је, на жа лост, ма ло у за -
пећ ку – ре као је Ху сар.

О ње го вом ра ду је го во рио и
про ду цент Вла ди мир Ва ле шин -
ски, ко ји је ре као да он ни је
зна ча јан са мо за наш град, већ
и за сли кар ство у Ср би ји.

– Он се ба ви овом тех ни ком,
ко ја је ре ла тив но те шка и баш
за то је сви из бе га ва ју. У на шој

књи зи „Сли ка ри два де се тог ве ка
у Пан че ву” за сту пљен је и Дра -
го слав Ху сар, јер је он дао ве ли -
ки до при нос за кул ту ру на шег
гра да – на гла сио је Ва ле шин ски.

Он је до дао да се, по ред сли -
ка, на овој из ло жби на ла зе и цр -
те жи, ко ји ма он та ко ђе по ка зу је
ве ли ко мај стор ство и ис ку ство.

Дра го слав Ху сар је ро ђен 1951.
го ди не у Но вом Са ду. Члан је
СУ ЛУВ-а и Удру же ња ли ков них
умет ни ка Пан че ва. По чео је да
из ла же ра до ве 1968. го ди не и
до са да је имао 49 са мо стал них
и пре ко три ста груп них из ло -
жби. Уче сник је у ра ду ви ше ли -
ков них ко ло ни ја („Де ли блат ски
пе сак”, „Ду на вом до сли ке”, Ви -
ше град, Срп ски Брод, Срем ски
Кар лов ци – Ко ло ни ја аква ре ла
по ду нав ских зе ма ља, Па ле, Ку -
па на Вр ба су, Сом бор, „Мо ја во -
да” – Вр шац и Но ви Бе чеј).

По ла зни це Шко ле ка ри ка ту ре
До ма омла ди не Пан че во по -
сти гле су зна чај не ре зул та те у
про те клом пе ри о ду.

Миа Ата нац ков (12) и Ан -
дреа Дра го је вић (10) оства ри -
ле су за па жен успех на кон -
кур су за цр теж на те му „Мој
учи тељ/учи те љи ца” ко ји је ор -
га ни зо ва ло Дру штво учи те ља
То по ле. Миа Ата нац ков је осво -

ји ла тре ће ме сто, док је Ан -
дреа Дра го је вић при ми ла за -
хвал ни цу. На гра де су ди рек -
тор ки До ма омла ди не и де ци
уру че не у не де љу, 27. ма ја, у
Град ској би бли о те ци „Ра до је
До ма но вић” у То по ли.

На дру гом кон кур су, у ка те -
го ри ји за ли ков ни рад, у окви -
ру ма ни фе ста ци је „Да ни ћи -
ри ли це” у Ба ва ни шту, по ла -
зни ца Шко ле ка ри ка ту ре До -
ма омла ди не Пан че во Пе тра
Рок нић (11 го ди на) осво ји ла је
дру го ме сто за цр теж на те му
„Мој хе рој”. Пе тра је на цр та ла
пор трет Ми лун ке Са вић, срп -

ске хе ро и не из бал кан ских ра -
то ва и Пр вог свет ског ра та. На

овој ма ни фе ста ци ји за хвал ни -
цу за уче шће је до био мен тор
у Шко ли ка ри ка ту ре Ни ко ла
Дра гаш. На гра де су уру че не у
су бо ту, 26. ма ја, у ОШ „Бо ра
Ра дић” у Ба ва ни шту.

– У Шко ли ка ри ка ту ре ра ди -
мо у кон ти ну и те ту и ша ље мо
цр те же на мно го број не ли ков не
кон кур се. Де ца се су сре ћу с ра -
зним те ма ма, про ши ру ју сво ја
зна ња и ви ди ке, са мим тим и
ли ков но на пре ду ју, а њи хо ва ма -
шта пре ва зи ла зи све гра ни це
кре а тив но сти – ре као је Ни ко ла
Дра гаш, мен тор Шко ле ка ри ка -
ту ре До ма омла ди не Пан че во.

Еми ли ја Зе ман, 

учи те љи ца у пен зи ји

ФИЛМ: Не за бо ра ван филм
„Кон такт”, сни мљен 1997. го -
ди не, у ре жи ји Ро бер та Зе -
ме ки са, у ко ме гла ве уло ге
ту ма че Џо ди Фо стер и Ме тју
Ма ко на хи. Глав на ју на ки ња
фил ма Еле нор је још од ма -
ле на би ла за ин те ре со ва на за
ко му ни ка ци ју с би ћи ма из
све ми ра. Чо век ко ји ју је под -
сти цао у то ме био је њен отац,
на кон чи је смр ти она на ста -
вља да сту ди ра и ди пло ми ра
под мен тор ством док то ра Да -
ви да Дру ми ла. Ука зу је јој се
при ли ка да ра ди као струч -
њак, про у ча ва ју ћи ко му ни ка -
ци ју са све ми ром у Пор то ри -
ку. За хва љу ју ћи упор но сти и
стр пље њу, до би ја по ру ке по -
мо ћу ко јих пра ви све мир ски
брод. По сле ни за пре пре ка,
уз по др шку не ка да шње љу -
ба ви, а са да про фе со ра те о -
ло ги је Пал ме ра, док тор ка Еле -
нор по ста је је ди на иза сла ни -
ца на „пу ту без од ре ди шта”.

КЊИ ГА: Оми ље на ми је три -
ло ги ја „Ко син гас” Алек сан дра
Те ши ћа. Она пред ста вља ди -
ван спој исто ри је и ле ген де.

Глав ни лик је фан та сти чан
ви тез-мо нах Га ври ло, ко ји се
бо ри за људ ски род. Ко син -
гас Га ври ло се бо рио ра ме уз
ра ме с Рат ни ком из Про ро -
чан ства (Кра ље вић Мар ко),
Зма јем од Ја стреп ца, ви лом
Ра ви јој лом, Ми ло шем Оби -
ли ћем, Стра хи ни ћем Ба ном,
Зма јем Ог ње ним Ву ком, кне -
зом Ла за ром и дру ги ма про -
тив мрач них ство ре ња из ха -
да. Пи сац се по бри нуо да нас
упо зна са зна ме ни тим лич -
но сти ма на шег под не бља уо -
чи Ко сов ског бо ја. Књи ге су
ме оста ви ле без да ха. На мо -
мен те сам се осе ћа ла као да
ше там по про шло сти. Са зна -
ла сам пу но о ми то ло ги ји,
бо жан стви ма и ве ри, на ди и
љу ба ви.

КУЛТУРА
Петак, 1. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ПО ЧЕО БИ ЈА НА ЛЕ УМЕТ НО СТИ

ТРАН СГЕ НЕ РА ЦИЈ СКЕ ТРА У МЕ У ФО КУ СУ
Про грам тра је до 17.
ју на

Сви пер фор ман си 
до ступ ни у ви део-
-фор ма ту 

Осам на е сти Би је на ле умет но сти,
под на зи вом „Про стор ни агенс”,
све ча но је отво рен у су бо ту, 26.
ма ја, ис пред Га ле ри је са вре ме -
не умет но сти у Пан че ву.

То ком це лог да на у раз ли -
чи тим град ским про сто ри ма
одр жа ва ли су се пер фор ман си
осам ин тер на ци о нал них умет -
ни ка, ко ји су сво јим кре а тив -
ним ре ше њи ма пу бли ци при -
бли жи ли ово го ди шњу те ма ти -
ку са ме ма ни фе ста ци је.

Ка ко је ис та као се лек тор Би -
је на ла Ан дреј Мир чев, иде ја је
би ла да се на не ки на чин де -
мон стри ра ка ко пер фор манс
са со бом но си тран сге не ра циј -
ску тра у му и ка ко се уну тар
пер фор ман са умет ни ци ба ве
кри за ма и дис кон ти ну и те ти ма.

– Ово је по ку шај да се на не -
ки на чин пер фор манс ста ви у
је дан исто риј ски кон текст у сми -
слу тра го ва и до ку мен та ци је
пер фор ман са, али и да се по ка -
же ак ту ел ност ње го вог са вре -
ме ног из ра за и да се на тој тен -
зи ји из ме ђу ар те фак та и жи ве
из вед бе ство ри не ко но во умет -
нич ко де ло – ре као је Мир чев.

Он је та ко ђе об ја снио да је
пер фор манс од ли чан ме диј за
по ста вља ње не у год них дру штве -
но по ли тич ких пи та ња, јер у
свој фо кус ста вља про цес на -
спрам до вр ше ног умет нич ког
де ла и ну ди мо гућ ност ак тив -
не ин тер ак ци је пу бли ке и умет -
нич ког ра да.

Пр ви пер фор манс, под на зи -
вом „Кон фликт”, из ве ли су ис -
пред На род ног му зе ја Бо рис
Ка дин и Kristian Al-Droubi. Ве -
о ма на пе тим, дра ма тич ним чи -

Кон такт

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Му зи ка

Че твр так, 7. јун, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:

ма тур ски кон церт со ло пе ва ча Ми ла на Об ра до ви ћа (кла са

проф. Та тја не Сто јиљ ко вић). 

Те мат ски про грам

Че твр так, 31. мај, 12 са ти, Деч је оде ље ње Град ске би бли о -

те ке: ра ди о ни ца „Шта је са зна ла бу ба ма ра ма ла”.

Пе так, 1. јун, 13.30, Деч је оде ље ње Град ске би бли о те ке: раз -

го вор с де цом под на зи вом „За и стин ске срп ске бај ке”.

Су бо та, 2. јун, 10.30, Деч је оде ље ње Град ске би бли о те ке: ра -

ди о ни ца „Ово је Мек си ко”. Уче ству је Је ле на Си мић. 

Пе так, 1. јун, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја ро ма на

„Лу зи та ни ја” Де ја на Ата нац ко ви ћа.

Су бо та, 2. јун, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: пред ста вља ње

ан то ло ги је са вре ме не срп ске књи жев но сти на ма ђар ском је -

зи ку „Ка ко по ста ти снај пе ри ста?”.

Су бо та, 2. јун, 20.15, Град ска би бли о те ка: пред ста вља ње из -

да вач ке де лат но сти „Пар ти зан ске књи ге” и нај но ви је про зне

књи ге „24” Ма ри је Па вло вић.

Че твр так, 7. јун, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја књи -

ге „Ге шталт пси хо те ра пи ја” Кла у ди ја На ран ха.

Пред ста ве

Пе так, 1. јун, 12 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:

пред ста ва „Дру га чи је буд ни”.

Пе так, 1. јун, 19 са ти, Трг Зо ра на Ђин ђи ћа: тран сри ту ал ни

(бу то) пер фор манс „Ман дра го ра” Мар ка Нек та на. 

Пе так, 1. јун, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:

пред ста ва „О с(а)ве сти.

Су бо та, 2. јун, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пре ми је -

ра пред ста ве за де цу „Олов ни вој ник”.

Су бо та, 2. јун, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:

пред ста ва „Ује ди ње ње или смрт 1918”.

Не де ља, 3. јун, 16 и 17 са ти, „Ате ље мла дих” До ма омла ди -

не: пред ста ва „Уну тра шња све тла” по зо ри шта ПА ТОС.

Не де ља, 3. јун, 18.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: dan-

ce-tech пер фор манс „Buffer”.

Не де ља, 3. јун, 21 сат, лет ња сце на До ма омла ди не Пан че -

во: пред ста ва „Сум њи во ли це”.

По не де љак, 4. јун, 11 са ти, хол Град ске упра ве: отва ра ње из -

ло жбе „Шу ма бли ста чи ста – Ле по се играј!”.

По не де љак, 4. јун, 16.30, фо а је Кул тур ног цен тра: фо то-

-ра ди о ни цу „Од шкљо ца ња до фо то гра фи са ња” одр жа ће Зол -

тан Би сак.

По не де љак, 4. јун, 18.30, фо а је Кул тур ног цен тра: осма Ре -

ги о нал на из ло жба еко ло шких фо то гра фи ја „Пла сти ка чи ста

је фан та сти ка”.

ко ји је она из ве ла у из ло гу књи -
жа ре Кул тур ног цен тра. Овај
пер фор манс је под ста као пу -
бли ку на ин тер ак ци ју, па је ис -
пред и иза из ло га би ло до ста
рас по ло же них да уче ству ју и
на раз не на чи не при ву ку па -
жњу и умет ни це и оста лих по -
сма тра ча.

Ве о ма ефек тан пер фор манс
из вео је по но во Бо рис Ка дин у
На род ном му зе ју. На и ме, сам
на зив „Ин ста ла ци ја за осло ба -
ђа ње на ку пље ног гра ђан ског
стре са у про сто ру га ле ри је/му -
зе ја” го во ри до вољ но. Је дан део
му зе ја по стао је у јед ном тре -
нут ку ме сто где су на кон умет -
ни ка мно ги при сут ни же ле ли
да из ба це из се бе на го ми ла не,
по ти сну те емо ци је, што за и ста
отва ра пи та ње: ко ли ко смо ми
за и ста пу ни не га тив них емо -
ци ја ко је же ли мо да из ба ци мо
из се бе? И ка ко да то ура ди мо?

По сле ова ко осло ба ђа ју ћег
до жи вља ја по се ти о ци Би је на -
ла има ли су при ли ку да у Све -
ча ној са ли На род ног му зе ја по -
гле да ју пле сни пер фор манс „О
ко ег зи стен ци ји и љу ди ма” ко -
ји је при ре ди ла Ире на Ми кец.

Тај пер фор манс, ко ји де мон -
стри ра ка ко функ ци о ни са ти у про -
сто ру и ка ко ко му ни ци ра ти по -
кре том, из ве ли су у ду е ту Еле о но -
ра Вр до љак и Зво ни мир Кве сић.

Ка ко је ко ре о граф ки ња и на -
гла си ла, он при ка зу је сен зи тив -
ност по кре та, ослу шки ва ње, као
и сен зи би ли тет пле са ча ме ђу -
соб но и пре ма пу бли ци, али
исто вре ме но иза зи ва на пе тост
у ве зи с тим шта ће се сле де ће
до го ди ти, јер је отво рен за про -
ме не у тре нут ку из во ђе ња.

– Рад оста вља пи та ња и мо -
гућ но сти. Ја се ба вим ин тро спек -
тив ним те ма ма, оним што је на
ни воу под све сти и ин ту и тив ног.
У овом пер фор ман су пу бли ка
има бли зи ну са из во ђа чи ма и
на тај на чин се мо гу по ве за ти,
јер све им је ту, от кри ве но и
пру жа ин тен зи ван до жи вљај
те ла – ре кла је Ире на Ми кец.

По след њи у ни зу био је му -
зич ки пер фор манс гру пе „Су -
пер на ут” са Ср ђа ном Ђи ле том
Мар ко ви ћем на че лу. Ми ни-
-кон церт је отво рио вра та Га -
ле ри је са вре ме не умет но сти и
за ова кав вид ко му ни ци ра ња с
пу бли ком, што је на кра ју це -
лог да на оста ви ло сја јан ути -
сак и на мет ну ло пи та ње о мо -
гућ но сти ма ко ри шће ња кул -
тур них про сто ра на кре а тив -
ни ји на чин, ка ко би се пу бли -
ка ани ми ра ла за ак тив ни је уче -
шће у кул тур ном жи во ту гра -
да.

Ово го ди шњи Би је на ле умет -
но сти мо же ста ти ра ме уз ра -
ме са слич ним ма ни фе ста ци -
ја ма ко је се одр жа ва ју у гра до -
ви ма с бо га том кул тур ном исто -
ри јом. Ова квом ути ску је до -
при не ла од лич на се лек ци ја уче -
сни ка, по себ но пер фор ме ра,
ко ји су по се ти о це на кон це ло -
днев ног про гра ма пре пу сти ли
соп стве ном про ми шља њу о то -
ме ко смо, где смо по гре ши ли,
ка ко мо же мо да функ ци о ни -

ном ко ри шће ња но же ва ау то ри
су се по и гра ли исто риј ским кон -
тек стом овог под не бља и де ша -
ва њи ма ко ја су за со бом оста ви -
ла до ста кр ви и не ми ра. Ни ма ло
јед но ста ван за схва та ње и раз у -
ме ва ње био је и на ред ни, про -
це су ал ни пер фор манс без на -
зи ва ко ји је из ве ла Ла ла Но ма -
да у про сто ру СК 12. Ка ко је
умет ни ца на ве ла, по мо ћу угља,
ко ји се у јед ном тре нут ку на ла -
зио пре ко це ле ње не гла ве, она
про ла зи не ке мен тал не и ка -
тар тич не про це се.

– Ба вим се те ма ти ком ко ја је
ве за на за по ли тич ку и без бед -
но сну си ту а ци ју у Мек си ку, ода -
кле по ти чем. Иа ко је та мо тре -
нут но ти хо, ја се ипак бри нем
за те љу де и вред ност њи хо вог
жи во та. Ни је ла ко пред ста ви ти
то кроз пер фор манс, али ја и
не при чам у име свих Мек си -
ка на ца, већ о оно ме што је
уну тар ме не. То су мо је лич не
бри ге, о мом жи во ту и жи во ту
мо је по ро ди це и при ја те ља –
ре кла је Ла ла Но ма да.

За тим је усле дио пер фор -
манс Вла сте Де ли мар „Пра во
на ор га зам из над ше зде се те”,

У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Из ло жба цр те жа и аква ре ла

УС ПЕ СИ ПО ЛА ЗНИ КА ШКО ЛЕ КА РИ КА ТУ РЕ 

При зна ња за ли ков не ра до ве
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ИЗ ДА ЈЕМ ау то-при ко ли цу те -
рет ну, но си вост 600 кг.
063/315-381 (СМС)

OPEL astra H,  2004. го ди ште,
1.8, бен зин-плин, вла сник,
не ре ги стр о ван, 2.400 евра.
060/332-77-90. (260552)

ОПЕЛ астра Г, 1999. 55 м2,
бен зин, ре ги стро ван. 331-
586, 063/805-74-60. (260257)

ЈУ ГО 55, не ре ги стро ван, мо -
тор до бар, 200 евра.
062/190-71-60. (260618)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор су 1.4,
64.000, бен зин, 2010, пр ви
вла сник, зе дер. 063/354-221.
(260650)

ПРО ДА ЈЕМ си тро ен Ц 3,
1.900 евра и опел аги лу, 1.2,
1.400 евра. 060/705-98-31.
(260668)

ПУН ТО 1.2, 3 В, 20’02, ме та -
лик сив, кли ма, вла сник, од -
ли чан. 064/856-60-65.
(260833)

ЈУ ГО ко рал ин 1.1, 2007, ме -
та лик плав, од ли чан, га ра жи -
ран. 064/142-55-93. (260833)

ПРО ДА ЈЕМ ок та ви ју 2008,
1.9 ТДИ, на име. 065/610-45-
67. (260832)

ПРО ДА ЈЕМ ве зни лим за ре -
но ме ган 2001. 371-279,
064/176-88-52. (260764)

ПРО ДА ЈЕМ mountain bike,
по лар. До го вор. 063/709-44-
97. (260759)

ОПЕЛ астра у су пер ста њу,
1.600 евра, ни је фик сно.
060/406-69-85. (260777)

РЕ НО клио 2004, 1.5 ди зел,
на име, мо же за ме на.
064/158-15-90. (260744)

ПАРТ НЕР пик-ап, 2002, 1.9,
ди зел, мо же за ме на.
064/158-15-90. (260744)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат сти ло ка -
ра ван 1.9, тек ре ги стро ван,
хит но. 060/603-19-77.
(260809)

ВАРТ БУРГ, гол фов мо тор,
атест за плин и ку ку, два ко -
ма да за ста ва 101. Тел.
061/240-16-52. 
(260823)

ПУН ТО 1998. го ди ште, че тво -
ро вра та, ате сти ран плин, ре -
ги стро ван, по вољ но. 
065/361-13-13. 
(260281)

ОПЕЛ за фи ра 1.7 Д, 2012,
вла сни ца од 2014, 85.000 км,
7.000 евра. 063/244-674.
(260861)

ФИ ЈАТ се и ћен то, 1100 цм³,
2002. го ди ште, вла сник,
1.200 ег вра. 062/121-01-48.
(2608434)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти по ве
во зи ла сер ви си ра мо и пу ни -
мо гфа сом. Пу ње ње са за ме -
ном уља и УВ бо јом 2.500 ди -
на ра. „Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05. (260847)

ПУН ТО 3, 1.3, мул ти џет ди -
зел, 2004, пе то ра вра та, на
име. 064/130-36-02. (260871)

ТО ЈО ТА ја рис 1.0, 2000, тро -
је вра та, ате сти ран плин.
064/130-36-02. (260871)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс, 1.2,
2005, фул опре ма, ре ги стро -
ван, вла сник. 064/587-50-24.
(260871)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2009, пе -
то ра вра та, ате сти ран плин .
064/587-50-24. (260871)

МЕР ЦЕ ДЕС 180 Ц, ку пе,
2002, фул опре ма, у пр вој
бо ји. 064/130-36-02.
(260871)

АЛ ФА РО МЕО, 156, 1.8, ис -
пра ван, ре ги стро ван, бен зин,
гас, 1.250 евра.064/114-94-
32. (260870)

РЕ НО клио 1.5 ДЦИ, 2005.
го ди ште, ура ђен сер вис, че -
ти ри но ве гу ме, све од опре -
ме. 065/347-92-00. (260873)

КЛИО 2011, 1.5 ДЦИ, 3 В,
пер фек тан, ре ги стро ван, ве -
ли ки сер вис, 3.850 евра.
0673/264-408. (260934)

ОПЕЛ кор са 2004, 1.3 ЦДТИ,
вла сник. 063/874-76-18.
(260947)

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

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, 90 до 1.000 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-
21. (260851)

БЕ РАЧ змај 222, дво ред ни,
бун ке раш, еле ва тор за ку ку -
руз, ду жи на де вет ме та ра.
064/271-40-87. (260163)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор „то ма
вин ко вић” 821, са при кључ -
ци ма. 066/332-272. (260590)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну га ра жу са
ро ло-вра ти ма, стру ја, укњи -
же на, Све тог Са ве 59.
063/449-798. (260633)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га ра жу
на Ко те жу 2, на углу код Пи -
ва ре. 063/354-221. (260650)

НА ПРО ДА ЈУ три ме тал не га -
ра же, по лов не, це на 500
евра, са ва шом де мон та жом.
062/321-270. (260723)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм и 16
мм, и све вр сте ви део ка се та
ква ли тет но пре сни ма вам на
ДВД. 343-563, 063/288-278.
(260630)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги тал -
них ри си ве ра, мо ни то ра, да -
љин ских. „Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 013/353-463. 

НА ПРО ДА ЈУ свињ ске по лут -
ке. 013/632-145, 060/500-30-
91. (260555)

ПРО ДА ЈЕМ пче ле, ро је ве,
дру штва, на ЛР ра мо ви ма.
063/866-78-24. (260321)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед, дво сед и
фо те ља. 064/464-01-11.
(260338)

ПРО ДА ЈЕМ по ро дич ну гроб -
ни цу на Ка то лич ком гро бљу.
064/848-84-22. (620251)

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи шта,
та бар ке, ме ша чи, дна, лу ле.
331Ч586, 063/805-74-60.
(260257)

ШТЕ НАД не мач ког ов ча ра са
па пи ри ма, вр хун ског по ре -
кла, ста ра два и по ме се ца,
вак ци ни са ни и очи шће ни од
па ра зи та, по вољ но, мо гу ће
раз не ком би на ци је.  064/266-
84-91. (260540)

ОГРЕВ НО др во, бу ква, ба -
грем, храст, бес пла тан пре -
воз, ме ре ње ку ћи. 065/501-
56-51. (259779)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но др во
пр ве кла се, пре воз бес пла тан,
це на до го вор. 064/528-86-42.
(259780)

ПРО ДА ЈЕМ пећ ште ди ша,
очу ва на и ква рц на. 
061/188-29-72. (260584)

ПРО ДА ЈЕМ ме ша ли цу са
бен зин ским мо то ром.
064/319-35-67. 
(260593)

СВЕ ЖА ја ја на ве ли ко, по -
вољ но, и ба ли ра на де те ли на.
Тел. 063/744-68-09. Тел.
063/744-68-09. (260607)

МЕ ТАЛ НА кон струк ци ја за
уста кљи ва ње те ра се или ве -
ран де. 060/067-50-81.
(260628)

ХИТ НО про да јем на ме штај
ра ди се лид бе. 065/361-60-11,
013/361-601. (260646)

ПЕ ЦА РО ШКА сто ли ца, те ра -
сне фо те ље, те пи хе, ка ди ца
ма са жер сто па ла, шер пе.
064/955-51-85. (260648)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру 18 м2,
у цен тру гра да. Тел. 063/107-
34-03. (260655)

ПРО ДА ЈЕМ ква ли тет не под не
пло чи це, 250 ко ма да, бе ле
фа сад не ци гле. 064/221-36-
12. (260659)

ПРО ДА ЈЕМ две сви ње те жи не
по 70 кг, по вољ но. Тел.
064/940-83-09. (260670)

ПРО ДА ЈЕМ пре кру пач-кру -
њач оџа ци, ја ри ће, ко зе.
065/688-86-30. (260676)

ПРО ДА ЈЕМ пум пу за за ли ва -
ње ви ла џер – ди зел, и агре гат
2,5 кв. 371-274, 064/176-88-
52. (260704)

ПРО ДА ЈЕМ пећ за ЦГ да кон
45. 371-274, 064/176-88-52.
(260704)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед и дво сед,
до бро очу ван. 064/464-01-11.
(260708)

ХИТ НО про да јем шпо рет,
тро се де, фо те ље, ор ма не,
пла кар за ход ник, по ли це.
061/649-15-54. (260769)

ПРО ДА ЈЕМ деч ји ау то на
аку му ја тор. Тел. 355-039.
(260775)

ШИ ВА ЋЕ ма ши не ен дле ри це,
ште пе ри це, сто за пе гла ње.
064/158-15-90. (260744)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИ сто за
пе гла ње са ва ку мом и ге не -
ра то ром на па ру. Ма ло ко ри -
шћен. По клон за куп ца или -
чар ка, це на 500 евра.
063/715-99-00. 

ДВА ПВЦ све тлар ни ка 147 х
153 и ту ча ни ко тао  за 100
м2. 0’63214-387. (260752)

ПРО ДА ЈЕМ пећ на пе лет, 40
кв. 063/368-135. л(260754)

ПРО ДА ЈЕМ ма ка зе за жи ву
огра ду, мо тор не. 063/368-
135. (260754)

ВИ ШЊЕ не пр ска не, убе ри те
са ми или на ру чи те. 064/073-
74-24. 2260852)

НА ПРО ДА ЈУ ја ре, 40 – 45 кг,
за кла ње, Ба ва ни ште.
060/327-01-50. (260712)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви, но ви
од 12.900. Из бор ме бла по
же љи. 060/600-14-52.
(260823)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -
шта ја. Сто ли це од 1.900, сто -
ло ви од 4.500. 060/600-14-
52. (260823)

ПО ВОЉ НО ко ри шће ни др ве -
ни про зо ри, јед но крил на бал -
кон ска вра та са ша ло ни ма.
062121-01-48. (260843)

НОВ шпо рет плин-стру ја,
фри жи дер, веш-ма ши на, су -
до-ма ши на, су до пе ра с рад -
ним ви се ћим, тро крил ни ор -
ман, уга о на гар ни ту ра, дво -
сед, кре вет, сто чи ћи. Тел.
063/861-82-66. (260864)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и оста -
ле ку хињ ске еле мен те, су до -
пе ра, 3.000 ди на ра, но ва.
371-568, 063/773-45-97.
(260877)

ТО ЗА ста р тер. 013/355-190,
064/324-07-69. (260876)

ЈЕФ ТИ НО агре гат 3 кв, огра -
ду ме тал ну 3 х 1.5, деч ји ау -
то мо бил. 061/301-49-55.
(260882)

ПИ А НИ НО мар ке чај ков ски,
у од лич ном ста њу, ре дов но
шти мо ван, це на до го вор.
066/210-483. 
(260895)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ау то ма -
тик А 3, МЗ ЕС 250, те ле ви -
зор, пре кру пач оџа ци, кул ти -
ва тор 506. 062/867-11-67.
(260906)

БА ЛИ РА НА де те ли на на про -
да ју. Ми ћа. 064/303-28-68.
(260926)

ПРО ДА ЈЕМ тур ску кал др му,
чи стим та ва не, по дру ме, дво -
ри шта са сво јим пре во зом.
063/423-446. (260925)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер ма ли,
за мр зи вач вер ти кал ни, веш-
ма ши ну, де ло ве. 013/346-
790, 064/129-73-60. (260958)

ПРА САД и сви ње за кла ње,
мо гућ ност кла ња и ре зер ви -
са ња. Тел. 063/311-277.
(260967)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре, веш-
ма ши не, ста ро гво жђе, за мр -
зи ва че и оста ли от пад.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (259734)

КУ ПУ ЈЕМ за мр зи ва че, шпо ре -
те, се кун дар не си ро ви не. По -
зва ти, 061/217-77-63.
(260903)

МЕ ТА ЛИ ИВАН – от куп се -
кун дар них си ро ви на, Вој ло -
ви ца, Пе те фи Шан до ра 29.
061/271-26-70, 064/194-83-
22. (260773)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње, ме -
да ље, но вац, са то ве, пен ка ла.
Тел. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(260692)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та ле,
гво жђе, аку му ла то ре, веш-
ма ши не, фри жи де ре, за мр зи -
ва че, те ле ви зо ре. 061/206-
26-24. (260856)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба кар,
ме синг, алу ми ни јум, оло во,
веш-ма ши не, за мр зи ва че  и
те ле ви зо ре. 061/321-77-93.
л(260856)

КУ ПУ ЈЕ МО се кун дар не си ро -
ви не – гво жђе, оло во, алу ми -
ни јум, веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, ку пу је мо све. 061/322-
04-94. (260856)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 6 ари плац,
Ц. Ду ша на 70-а Пан че во.
063/372-260 (СМС)

КУ ЋА, 99 м2,  на пла цу 4,60
ари, Вла син ска . По вољ но,
вла сник, 1/1, хит но, 23.000
евра. 061/558-69-71. 
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо љи ца, 6
ари, пла ца. 064/168-84-32,
013/618-652. (260249)

КУ ЋА, Стар че во, Пе тра Драп -
ши на, 17 ари пла ца, од мах
усе љи ва, вла сник, 1/1.
064/370-79-47. (259157)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и но ву ку ћу
у Осло бо ђе ња 38-а. 320-144,
063/116-77-76. (260457)

КУ ЋА, Ми са, 270 м2, укњи же -
но, 1/1, мо гућ ност стам бе не
по де ле, 55.000 евра.
063/852-43-19. (260393)

КУ ЋА, ле га ли зо ва на, 7 ари,
84 м2, по вољ но, Вој ло ви ца.
061/745-56-90. 
(259450)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу ле га ли зо ва -
ну, на Ку де ља ра цу, на 9 ари
пла ца. 064/040-82-72.
(260386)

КУ ЋА, Ми са, Срем ска 3.5
ара, 100 м2, 30.000 евра, во -
да, стру ја, ка на ли за ци ја.
063/831-47-76. (260396)

МЕ ЊАМ ку ћу у се лу Пло чи -
ца, од лич но ста ње, за стан у
Пан че ву. Мо гућ до го вор.
0674/203-00-12. 
(259559)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива но ву.
062/415-359. 
(255753)
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КУ ЋА, Кни ћа ни но ва 33, 120
м2, 5 ари, 33.000, по год на за
из да ва ње. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(260902)

ТЕ СЛА, ку ћа, 60 м2, плац
1.84, 38.000, до го вор. (238),
„Те сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (260902)

ПРО ДА ЈЕМ плац од 4 ара на
Ми си 2. 064/612-64-44.
(260917)

КУ ЋА, Ми са, Срем ска 3.5
ара, 100 м2, 30.000 евра.
063/831-47-76. (260396)

КУ ЋА, Мар ги та, две стам бе не
је ди ни це, 3 ара, це на 27.500
евра. Тел., 065/513-87-30.
(260928)

СТАР ЧЕ ВО. Цен тар, стан 65
м2, улич ни део ку ће са по -
моћ ним објек ти ма, ба штом.
Тел.  063/774-62-13. (260938)

КУ ЋА 200 м2 + 2 ло ка ла, 150
м2, + пет ра ди о ни ца 150 м2,
на про да ју или два ста на и
па ре, 110.000 евра. 063/823-
10-13. (260945)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11,5 ари,
стру ја, во да, га ра жа, при јем -
ни обје кат 200 м2, вла сник.
064/260-05-34. (260951)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Ко за рач -
кој ули ци. Тел. 063/214-912.
(260954)=

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу, М
ак си ма Гор ког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (2609659

ПРО ДА ЈА пла це ва, Пе ли стер -
ска и Кај мак ча лан ска, укњи -
же ни. 063/894-88-11.
(260961)

КУ ПУ ЈЕ МО зе мљу у Пан че ву -
Лап ис кљу чи во од вла сни ка,
пар це ле 1/1, без по сред ни ка,
пла ћа мо ре ал но. Кр ча дин ци.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Стре ли шту, дво со бан на Ко -
те жу 1 и ку ћу у ши рем цен -
тру, по вољ но. „Ве сна Два”,
066/937-00-13 (СМС)

ПРОДАЈЕМ намештен,
трособан стан, 70 м2, центар,
II спрат, без посредника.
063/214-029

ПРО ДА ЈЕМ нов усе љив тро -
со бан стан, 57 м2, пре ко пу та
„Ави ва”. 065/800-90-04.
(260175)

ТРО СО БАН стан у Мо ше Пи -
ја де, 68 м2, на пр вом спра ту.
064/276-04-08.

ПРО ДА ЈЕМ стан на 
Ста ром Та ми шу, 38 м2,
це на по до го во ру. Тел.
062/815-76-31. 

ХИТ НО про да јем стан, но ва
Ми са, 38 м2, пот кро вље,
укњи жен, вла сник, 1/1.
065/272-29-87. 
(260003)

ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ, те ра са,
IV, 86 м2, сре ђен, усе љив,
вла сник. 013/331-079.
(259135)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II спрат,
лифт, но ва град ња, гас, укњи -
жен, вла сник, усе љив од мах.
063/449-798. (260633)

СТАН, 56 м2, пре ко пу та Су -
да, на XII спра ту, усе љив, два
лиф та, цен трал но гре ја ње,
фик сни те ле фон, ин тер нет,
ка блов ска. Це на 32.000 евра,
мо же за ме на за ау то, за кеш,
до го вор. Зва ти од 18 до 20
са ти. 062/353-688, нон-стоп
064/471-24-68. (260641)

ТРО СО БАН стан, 80 м2,
22.000 евра. 063/807-27-07.
(260639)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
укњи жен, при зе мље, 23.000
евра, по треб но ре но ви ра ње.
064/880-45-53. (260644)

ДВО СО БАН стан, 64 м2, Ко -
теж 2, V спрат, укњи жен,
36.000 евра. 063/352-903.
(260645)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за ко ла
не до вр шен стан, 35 м2, по ред
Му зе ја. 064/907-39-16.
(260647)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро со -
бан, 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(260651)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги спрат,
но ви ја град ња, 39.000. (677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (260651)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан 62 м2,
тре ћи спрат, сре ђен, усе љив,
41.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(260651)

ЦЕН ТАР: дво со бан, 45 м2, ТА,
IV од V, усе љив, 27.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (260651)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но ви ја град ња,
дво и по со бан, 60 м2, пр ви
спрат, 40.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-55-
74.  (260651)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57
м2, дру ги спрат, ЦГ; 27.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (260651)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2, дру -
ги спрат, ТА гре ја ње, 28.000,
до го вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260651)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2, дру -
ги спрат, ТА гре ја ње, 36.000,
до го вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260651)

У СА МАЧ КОМ про да јем на -
ме ште ну гар со ње ру, IV спрат,
13.500 евра. 062/361-676. 

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан,
без ула га ња, Те сла. 063/827-
95-69. (260662)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан, 45
м2, пот пу но ре но ви ран, Ко -
теж 1, 30.000 евра. 301-165.
(260672)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 60 м2,
тре ћи спрат, ЦГ, 39.000.
064/489-69-73. (260685)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни стан
до ули це, Жар ка Зре ња ни на,
вла сник. 061/382-88-88.
(260686)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан стан
на Те сли. 062/960-82-46.
(260638)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53
м2, ета жно пе лет, без по сред -
ни ка, укњи жен, 24.000.
064/344-74-26. (260705)

СО ДА РА, 62 м2, ЦГ, V, пре -
леп, без ула га ња,  згра де жу -
те фа сад не ци гле, До си те је ва,
42.000. (679), „Трем
01”,063/836-23-83. (260710)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII, два
лиф та, ПВЦ, 23.000. (679),
„Трем 01”,063/836-23-83.
(260322)

КО ТЕЖ 1, 62 м2, ЦГ, IV, Ра -
до ва згра да, лифт, 36.000.
(679), „Трем 01”,063/836-23-
83. (260322)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 38 м2, ЦГ, ВПР,
леп, уре дан, 21.000. (679),
„Трем 01”,063/836-23-83.
(260322)

ТРО СО БАН стан, но во, 90 м2,
I  спрат, пар ке ти, са мо 470
евра/ква драт. 063/812-48-62.
(260706)

ДВО СО БАН, 55 м2, 33.000,
до го вор, но ва Ми са, нов
стан, вла сник. 063/304-222.
(260716)

СТАН, 111 м2, Ко теж 2, вла -
сник, про да јем. 060/517-83-
00. (260725)

ДВО И ПО СО БАН стан на Со -
да ри, 63 м2,  IV спрат, ЦГ.
Тел. 344-254. (260717)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња, че тво -
ро со бан, 100 м2, I, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(260722)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан, 44
м2, V, 26.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. 
(260722)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље, дво -
со бан, 61 м2, II, га ра жа, по -
друм, ЦГ, гас. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.  (260722)

НО ВА МИ СА, ета жа у ку ћи,
га ра жа и део дво ри шта,
35.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.  (260722)

НО ВА МИ СА, дво и по со бан,
68 м2, II, ЦГ, 36.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(260722)

ЦЕН ТАР, дво и по соб ни, 64 м2.
Тел. 063/172-50-19. (260720)

ПО ВОЉ НО, стан пре ко пу та
„Ави ва”, но во град ња, 100 м2,
хит но. 063/183-73-65,
063/177-84-30. (260779)

ТРО СО БАН, Ми са, цео пр ви
спрат, ве ли ка те ра са, 30.000
евра, усе љив од мах. (470),
„Ди ва ”, 013/345-534,
064/246-05-71. (260767)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж, 28 м2,
ЦГ, 20.000 евра, до го вор.
(470), „Ди ва ”, 013/345-534,
064/246-05-71. (260767)

ДВО СО АН, Ко теж, ЦГ, 58 м2,
6 м2 те ра са, усе љив, 30.000.
(470), „Ди ва ”, 013/345-534,
064/246-05-71. (260767)

ЈЕД НО СО БАН, ве ли ки, 45 м2,
ЦГ, Стре ли ште, 24.000 евра.
(470), „Ди ва ”, 013/345-534,
064/246-05-71. (260767)

ДВО СО БАН, Со дра, ЦГ, I
спрат, до го вор. (470), „Ди ва
”, 013/345-534, 064/246-05-
71. (260767)

ДВО СО БАН, 60 м2, Ко њич ка
ми ли ци ја, пре ра ђен, на ме -
штај. (470), „Ди ва ”, 013/345-
534, 064/246-05-71. (260767)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те сли, 53
м2, III, ЦГ, лифт, вла сник.
063/250-416. (260776)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 43 м2, ВП,
26.000. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (260744)

МИ СА, нов, 40 м2, III спрат,
21.000. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (260744)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки, 18
м2, III спрат, 14.000. (926),
„Ку по ла”, 065/328-66-94.
(260744)

МИ СА, 40 м2, нов јед но и по -
со бан, 25.000; Стр ле и ште, 47
м2, 23.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(260750)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2, јед но со -
бан, 23.000; цен тар, 14.000;
Те сла 23.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(260750)

ТЕ СЛА, 67 м2, тро со бан, III,
32.000;  дво со бан, 55 м2,
32.000; То по ла, 14.000. (324),
„Ме диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (260750)

ПРО ДА ЈЕМ ко млет но ре но ви -
ран ста ну цен тру гра да, 54
м2. 063/354-429, 065/933-33-
24. (260784)

ПР ВО МАЈ СКА, јед но и по со -
бан, 48 м2, ТА, ВП, ре но ви -
ран, 25.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. 
(260789)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 62
м2, II, ЦГ, из вор но, 36.500.
(49), „Му станг”, 
069/226-66-58.   (260789)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, VII,
ни је по след њи, ЦГ, 65 м2,
30.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.   (260789)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи дво и по -
со бан, 49 м2, ЦГ, ВП, 29.000.
(49), „Му станг”, 069/226-66-
58.   (260789)

ДВО РИ ШНИ стан, 26 м2 + 18
м2, сре ђен, од ли чан, 17.500.
(49), „Му станг”, 069/226-66-
58.   (260789)

ЦЕН ТАР, Д. Ту цо ви ћа, дво ри -
шни, 20 м2, усе љив, 11.000.
(49), „Му станг”, 064/151-18-
93. (260789)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2, ВПР,
ТА, 28.000. (49), „Му станг”,
062/226-901.  (260789)

ДО ЊИ ГРАД, јед но и по со бан,
ВП, 48 м2, ТА, ре но ви ран,
25.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (260789)

ТЕ СЛА, тро со бан, 69 м2, те -
ра са, ТА, IV, 29.000. (49),
„Му станг”, 064/151-18-93.
(260789)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, од ли чан дво и по -
со бан, I, TA, 58 м2, 30.000.
(49), „Му станг”, 064/151-18-
93. (260789)

ЗМАЈ ЈО ВИ НА, дво и по со бан,
79 м2, II, ЦГ, 79.000.  (49),
„Му станг”, 062/129-94-67.
8260789)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у цен тру.
060/312-90-00. (260802)

СТА НО ВИ на Ку де љар цу, це -
на 500 евра/ква драт.
060/312-90-00. 
(260802)

ДУ ПЛЕКС, 53 м2, усе љив, два
ку па ти ла, ши ри цен тар, вла -
сник. 063/395-359. 
(260808)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Тип Стан ко,
32 м2. 062/725-253, вла сник,
мо же за ме на. /260807)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, од ли чан тро со -
ан, I, га ра жа, 33.000; Вод на
за јед ни ца дво со бан, III, TA,
30.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (260812)

СО ДА РА, дво со бан и тро со -
бан, до го вор; Ко теж 2, 69 м2,
IV, 40.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (260031)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња, 57
м2, I, ЕГ, 35.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. (260816)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,100 м2,
ком фо ран че тво ро со бан, V,
70.000, до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. (260816)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, I, но во -
град ња, 43.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (260816)
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НО ВА МИ СА, Ја дран ска, ку ћа,
ВП, 46 м2, 15.500. 063/150-22-
37. (260812)

БА ВА НИ ШТАН СКИ ПУТ, но ва
ку ћа, усе љи ва, укњи же на, 5
ари, 27.000. (679), „Трем 01”,
063836-23-83. (200710)

УЖИ цен тар, 130 м2, 5 ари,
пре ле па, 65.000. (679), „Трем
01”, 063836-23-83. (200710)

НА ПРО ДА ЈУ дво спрат на ку ћа
у Ка ча ре ву, 250 м2, од лич на
ло ка ци ја., л062/865-20-39.
(260736)

ЦЕН ТАР, 167 м2, тро со бан и
јед но и по со бан, 7 ари, 88.000,
до го вор. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064223-99-20. л(260750)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до пу та,
но ви ја дво соб на, 13,5 ари,
22.500. (49),  „Му станг”,
062/226-901. (260789)

ТЕ СЛА, 85 м2, 7.5 ари, две
стам бе не је ди ни це, ЕГ, 68.000.
(49),  „Му станг”, 062/226-901.
(260789)

НА ПРО ДА ЈУ пра зан плац, 6.8
ари, Стар че во., 060/667-51-
33. (260800)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 400 м2, две вер -
ти кал не ета жи ра не је ди ни це,
ПО + Р + I, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (260816)

ВИ КЕНД-НА СЕ ЉЕ До ло во,
130 м2, ПР + I + ПК, 30 ари
плац, од мах усе љи во, 39.000,
до го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-05.
(260816)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца, пре ле -
па, 130 м2, 2 ара, две стам бе -
не је ди ни це, 55.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.,
л(260817)

КУ ЋА 104 м2, + 3,66 ари, на
про да ју, Стар че во, глав ни пут,
окрет ни ца. 061/187-24-22.
(260822)

КУ ЋА у цен тру Пан че ва, но ва,
125.000 евра, вла сник, до го -
вор. 063/156-44-20. (260827)

ПРО ДА ЈЕ се ба шта 6 ари, во -
ће, огра ђе но, Но во се љан ски
пут. 063/865-80-77. (260828)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2, тро соб -
на, на 4.85 ари пшла ца, два
по моћ на објек та, 35.000.
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(260831)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на 130 м2

+ ло кал, 30 м2, на 7.3 ари пла -
ца, 30.000. „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(260831)

ЈА БУЧ КИ пут плац 4 ара, 17 м
х 24 м. 069/213-97-37.
(260854)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у цен тру
гра да, по вољ но.
064/548-29-29.
(260865)

ТЕ СЛА, 260, ЕГ, 80.000; Ми са,
280, ЕГ, 70.000, од лич на.
(338), „Јан ко вић”, 3548-025.
(260865)

КУ ЋА 90 + 30 м2, по ро дич на,
два ула за. 063/875-47-56.
(260852)

ЊИ ВА , дру го срп ско по ље, 56
ари, 90 ме та ра. 
064/060-64-20. 
Зва ти по сле 17 са ти. 
(260880)

ТЕ СЛА, део ку ће, 30 + 20 м2,
15.500. (069), „Стан плус”,
063/771-75-96. 
(260891)

НО ВА ку ћа, Ка ча ре во, 170 м2,
усе љи ва без ула га ња.
013/601-472, (258846)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де љар -
цу, мо же и за ме на. 062/976-
85-76. (259454)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у цен тру
Мра мор ка. 069/255-87-86.
(259428)

ЗЛА ТИ БОР, ме њам ку ћу на
Зла ти бо ру за ку ћу или стан у
Пан че ву. Тел. 069/158-63-76.
(259345)

КУ ЋА, но ва Ми са, код вр ти ћа
„Пе тар Пан”, 210 м2, на 2.3
ара пла ца, укњи же на, вла -
сник, 56.000 евра.  063/826-
97-09. (260582)

КУ ЋА, Те сла, за жи вот и би -
знис, три ула за, 170 м2, укњи -
же на. 063/743-03-71.
(260579)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До ло во.
062/103-38-63. (260589)

ПЛАЦ 7 ари у Стар че ву, чист.
065/340-13-41. (260593)

КУ ЋА на про да ју, це на по вољ -
на, Омо љи ца. Тел. 617-331.
(260604)

ПРО ДА ЈЕМ плац од 4 ара, у
цен тру се ла Пло чи ца. Тел.
062/101-31-73 или 345-565.
(260615)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу на из -
ле ти шту Де во јач ки бу нар, ур -
ба на зо на, 300 м од ба зе на.
065/866-26-86. (260620)

ПЛАЦ, Ми са, Зла ти бо р ска
ули ца, 5 ари, 22 х 24, стру ја,
во да, гас, вла сник. 063/449-
798. (260633)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Де во јач ки бу -
нар, плац 28 ари, стру ја, во да,
хи дро пак, алат. 063/734-52-
25. (260640)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Но во се љан ски
пут, 100 м2, 7.5 ари. 063/807-
27-07. (260639)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту од 13,49
ари са зи да ном ку ћи цом, са
по дру мом. 060/080-37-57.
(260643)

КУ ЋА, Ба ња Вру иј ци, 60 м2, 6
ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85. (260648)

ПО ВОЉ НО, ку ћа од 100 м2,
стро ги цен тар Пан че ва, Жи во -
ји на Ми ши ћа 6. 064/575-57-
04, 023/857-315, 023/857-069.
(260649)

ЈА БУ КА, дво соб на, 64 м2, 4
ара пла ца, чвр ста град ња,
21.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.   (26061)

СТАР ЧЕ ВО, 106 м2, 9,2 ара
плац, на углу, 22.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.   (260651)

КУ ЋА-ви кен ди ца на По ња ви -
ци иза Омо љи це, на пла цу 18
ари, стру ја, во да, ле га ли зо ва -
на. 066/343-476. (260673)

ПРО ДА ЈЕМ плац 49 ари, Но -
во се љан ски пут пре ко пу та
„Да ви да”, 064/131-42-02.
(260677)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА 

ПОНУДА
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, 61 м2,
дво и по со бан, VI, сре ђен,
38.000. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(260816)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2 + по -
друм, III спрат, но во град ња,
до го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-05.
(260816)

СТРО ГИ цен тар, дво и по со -
бан, 63 м2, V, лифт, 42.500.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(260817)

МИ СА, укњи жен, 37 м2, те ра -
са 20 м2, III (IV), 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(260817)

КО ТЕЖ 2, пре леп тро со бан,
78 м2, II, 54.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(260817)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан у цен тру Пан че ва.
060/505-54-25. (260818)

КО ТЕЖ 1,  тро со бан 71 м2,
43.000, дво и по со бан 69 м2,
39.000. . (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260831)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 37
м2, 21.000;  тро со бан, 88 м2,
22.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260831)

КО ТЕЖ 2 дво со бан, 63 м2,
31.000.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260831)

ЦЕН ТАР, дво ри шни, 30 м2,
јед но со бан, 16.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(260831)

МИ СА, тро со бан,  98 м2,
46.000, јед но и по со бан, 38 м2,
18.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260831)

СО ДА РА, 52 м2, IV ТА, ре но -
ви ран, 27.500.  (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(260831)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2, ТА,
30.000; дво со бан, 57 м2,
36.000.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260831)

ЈА БУЧ КИ пут, тро со бан, 56
м2, 28.000.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260831)

ДО ЊИ ГРАД, дво ри шни, 21
м2, 13.000.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260831)

НО ВО ГРАД ЊА, Ла ва Тол сто -
ја, 75 м2, тро со бан, I, ЦГ,
дво стра но ор јен ти сан, усе -
љив, 880 евра/ква драт. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (260836)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 72
м2, II, ЦГ, 41.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (260836)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 20 м2,
III, ТА, 15.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (260836)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња, јед но -
и по со бан, 37 м2, II, ЦГ,
24.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 
063/494-898. 
(260836)

МИ СА, тро и по со бан, 78 м2,
II, ТА, 42.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (260836)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2, III,
ЦГ, те ра са, 32.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (260841)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 62
м2, III, ЦГ, те ра са, 31.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (260841)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 34
м2, III, ЦГ, 22.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (260841)

НО ВА МИ СА, но ви ја гар со -
ње ра, 21 м2, ПР, ТА, 13.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (260841)

ТЕ СЛА, тро со бан, 71 м2, IX
спрат, ко си кров, до го вор.
064/822-17-72. (260862)

ЦЕН ТАР, 2.5, ЦГ, 40.000; по -
слов ни про стор 55 м2, до го -
вор. (338), „Јан ко вић”, 345-
025. (260864)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ, 63,
32.000; Ко теж 1, 2.0, ЦГ, I,
до го вор. (338), „Јан ко вић”,
345-025. (260864)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, улич но, 33,
16.000; Осло бо ђе ња, 33,
12.000. (338), „Јан ко вић”,
345-025. (260864)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан, 73
м2, I спрат, у ре кон стру и са -
ном де лу , Ул. И. Кур јач ког,
ета жно гре ја ње и са ни тар на
во да на при род ни гас, соп -
стве ни во до мер, кли ма уре -
ђа ја, СББ ТВ, ин тер фон, пар -
кинг и шу па у двор шту згра -
де. До ло кал ног ау то уб са, ау -
то бу са за Бе о град и пар ка у
цен тру за 2,7 и 14 ми ну та пе -
шке. Тел. 064/365-64-94, на
СМС по ру ке не од го ва рам.
(260878)

ЦЕН ТАР, нов укњи жен, усе -
љив, 37 м2. Вла сник. 063/208-
352. (260907)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 55
м2, II, ЦГ, те ра са, 28.500.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (260902)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II, 33 м2,
те ра са, 22.500. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. (260902)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36 м2,
23.500. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(260902)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, тро со бан,
нов, ду плекс, 77 м2, II,
62.000. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(260902)

ТЕ СЛА, дво со бан, I, ТА, скроз
сре ђен, 33.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. (260902)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те сли, 49
м2, над град ња, без лиф та и
ЦГ. 063/779-72-94. (260915)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, бли зи на „Ави -
ва”, 2.0, 39, ПР, ТА, пра зан,
укњи жен, хит но, 12.000.
(578), 060/535-94-49. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, бли зи на  Ави ва,
3.0, 88, ПР, ТА, пра зан, укњи -
жен. (578), 060/535-94-49. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
усе љив, III, 34 м2, ЦГ, 20.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (260481)

НО ВА МИ СА, јед но и по со бан,
II, 46 м2, ТА, те ра се, 20.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(260481)

КО ТЕЖ дво со бан, 57 м2, III,
ЦГ, 31.500. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(260481)

ТИП СТАН КО, јед но со бан, 32
м2, I, TA, 20.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (260481)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра, но во
при зе мље, 22 м2, ТА, 16.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (260481)

ПРО ДА ЈЕМ нов ду плекс, ши -
ри цен тар, 78 м2, ква ли тет на
град ња, плин, пар кинг.
064/218-15-72. (260927)

СТАН на Те сли, 64 м2.
064/866-24-48. (260929)

ПРО ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, кли ма у Са мач ком
хо те лу. Тел. 064/199-09-95.
(260940)

ТЕ СЛА: тро со бан, ЦГ, IV
спрат, 90 м2, те ра се, усе љив,
вла сник. 013/331-079,
063/770-45-55. (260945)

СТАН, Те сла, дво и по со бан,
гас, те рас, оста ва, пот кро вље,
нов, усе љив. 069/822-48-24.
(260953)

СТАН, Со да ра, дво и по со бан,
укњи жен, 67 м2 + две ло ђе 6
м2, по вољ но. 060/077-78-20.
(2609559

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ка ра бур -
ми, 34 м2 + две те ра се, по -
вољ но. 060/077-78-20.
(260955)

СТАН, ку ћа, ком плет но ре но -
ви ра на, ета жно гре ја ње, 7. ју -
ла. 064/424-71-26. (260968)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан/дво со -
бан стан за ре но ви ра ње, ис -
пла та од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. (260651)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве , ку ће,
бр за ис пла та. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95. (260710)

КУ ПУ ЈЕМ у при зе мљу јед но -
со бан или гар со ње ру, на Со -
да ри. 062/207-004. (260722)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла” по треб -
ни ста но ви. (926),  065/328-
66-94. (260744)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет ни -
не”, по треб ни ста но ви.
064/668-89-15, бр за ре а ли за -
ци ја. (260907)

ХИТ НО по тре бан јед но со -
бан/дво со бан стан у на се љу
Стре ли ште, кеш ис пла та.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (2608769

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си гур -
на ис пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68. (260831)

АГЕН ЦИ ЈИ „Пре ми ер” по -
треб ни ста но ви на свим ло ка -
ци ја ма. 352-489, 063/800-44-
30. (260842)

КУ ПУ ЈЕМ стан, ку ћу, део ку ће
за адап та ци ју. 064/218-95-
72. (260927)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан, 45
м2, Ко теж 1. Тел. 061/324-56-
60. (260583)

ПО ЧЕ ТАК Мар ги те, јед но и -
по со бан, дво ри шни, на ме -
ште ни стан са IPTV, ин тер не -
том из да јем. 064/488-38-23. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан у
Ули ци Жар ка Фо га ра ша од
10. ју на. 064/301-73-95.
(260592)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан, Ко -
теж 1, на ме штен. 064/430-07-
77. (260598)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан на
но вој Ми си. 063/839-56-81,
013/370-398. (260613)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на се ље Стре -
ли ште. 063/302-096. (260626)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан  на ме -
штен стан, стро ги це нар, од
1. ју ла. 064/164-79-47. (2606)

У СА МАЧ КОМ из да јем на ме -
штен, гар со ње ру сам цу, 80
евра. 062/361-676. (260661)

ЈЕД НО СО БАН, пот пу но опре -
мљен, цен тар, нов, ку ћа, ка -
блов ска, ин тер нет, ТА, 150
евра. 064/129-76-04.
(260663)

ТРО ЧЛА НОЈ по ро ди ци хит но
по тре бан дво со бан стан на
Те сли за из да ва ње, на ду же.
064/816-70-88. (260700)

ДВА не на ме ште на ста на од
по 50 м2, на Но во се љан ском.
Тел. 064/137-48-67. (260701)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан, на -
ме штен, нов, 65 м2, угао Сте -
ва на Шу пљик ца и Кни ћа ни -
но ве. 062/321-270. (260723)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са ку па ти лом.
Тел. 063/827-26-20. (260761)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, на ме штен, цен тар, за се -
бан улаз. 061/131-79-04.
(2608699

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан, на ме -
штен стна, Ко теж 1, Ми лан.
064/169-68-54. (260872)

ЦЕН ТАР, не на ме штен стан,
26 м2, но во град ња, жен ској
осо би из да је мо, 150 евра
екуп но, са свим ра чу ни ма.
065/520-53-00. (260735)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 40 м2, Ђер -
дап ска 23. Тел. 065/829-41-
91, 013/371-551. (260742)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у ком би на ци ји
са ло ка лом а мо же и по себ -
но. По вољ но. 062/886-97-03,
063/770-01-82. (260746)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но со -
бан стан са гре ја њем, но ва
Ми са. 063/439-963. (260751)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -
штен стан у цен тру Стре ли -
шта, ЦГ. Тел. 060/372-03-02.
(260780)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те сли, 52
м2, пр ви спрат. Тел. 063/803-
17-84. (260793)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан дво ри -
шни стан на ста рој Ми си, ка -
блов ска, кли ма, 50 м2.
064/337-19-39. (260811)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на меп ште ну
гар со ње ру, по се бан сат, улаз.
Ка ра ђор ђе ва. 064/994-13-16.
(260826)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра Ми са.
060/011-96-66. (260875)

НА МЕ ШТЕН стан, из да јем,
ка блов ска, ин тер нет, бли зу
цен тра. 060/555-85-62.
(260879)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њу ку ћу на ста -
рој Ми си. 062/859-10-98,
064/126-83-98. (260912)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан, Ко -
теж 1, 50 м2. 061/136-53-19.
(260913)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан дво ри -
шни стан. 013/355-023.
(260937)

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

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ



ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  

леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара 

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА CRP
Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE У ЈУНУ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
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ИЗ ДА ЈЕМ ло кал за ау то-ме -
ха ни ча ра, елек три ча ра или
пе ри о ни цу у Пан че ву.
064/226-81-91. (259369)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ло кал за из да -
ва ње, 17 м2. Тел. 063/478-
480. (260436)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2, Зе ле на
пи ја ца, глав на ули ца, нај бо ља
ло ка ци ја. 064/140-88-36.
(260400)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 52 м2, Ње го ше ва 2. Тел.
060/562-62-96. (260286)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал за ау то-ме -
ха ни ча ра, елек три ча ра или
пе ри о ни цу у Пан че ву.
064/226-81-91. (259369)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Вој во ђан ска
33. 064/319-76-67. (260619)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Стре ли ште,
цен тар, из ло зи, ме тал ни ша -
ло ни, код Смар тбло ка.
064/474-99-11. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал лкод ула за у
Зе ле ну пи ја цу, бли зи на шко -
ла. 060/351-03-56.  (260691)

ИЗ ДА ЈЕМ про сто ри ју 11 х 5
м, са по себ ним ула зом и мер -
ном гру пом. 064/137-48-67.
(260701)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор у
Гор њем гра ду, Ул. Бра ће Ју го -
ви ћа, у бли зи ни Здрав стве не
ста ни це, 100 м2, цен трал ни
део, кан це ла ри ја, ма га цин,
са ни тар ни чвор, сре ђен, иде -
а лан за раз не вр сте де лат но -
сти, од мах усе љив. 063/845-
54-59. (260721)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор,
Стре ли ште, 45 м2, Сте ва на
Срем ца 37, ку ћа. 069/631-
159. (260724)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 110 м2 и
кан це ла риј ски про стор. „Зве -
зда”, Сте ва на Шу пљик ца 88.
063/278-250. (260731)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 15 м2 и 25
м2, у про ла зу Вој во де Пут ни -
ка 29. 063/278-250. 
(260731)

ЛО КАЛ раз ра ђен, Жар ка
Зре ња ни на 32, 25 м2 + 8 м2,
упо треб на, укњи жен, за ме на.
345-534, 064/246-05-71.
(260767)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код
Ау то бу ске ста ни це. 352-105.
(260809)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Ми ло ша
Обре но ви ћа 9-б, 40 м2, Пан -
че во. 060/333-02-43.
(260867)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла 12 м2 и
18 м2, у цен тру. 066/866-49-
00. (260923)

ПО ТРЕБ НА два фи зич ка рад -
ни ка на нео д ре ђе но вре ме,
гра ђе вин ској фир ми „Skele
logistik” d. o. o.  Пан че во, Ба -
ва ни штан ски пут 439. Зва те
на те ле фо не 013/377-853 и
063//115-47-34, сва ког рад -
ног да на од 7 до 15 са ти. (ф)

ХИТ НО по тре бан  ли цен ци -
ран рад ник обез бе ђе ња.
063/105-05-60. (ф)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад у
ме са ри, са ис ку ством. Кон -
такт, 063/470-009. (259493)

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ за ле га -
лан по сао у Сло вач кој и Че -
шкој, у ау то-ин ду стри ји. Ин -
фор ма ци је: 063/777-89-29. 

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це/рад ни ци
за бер бу ма ли на у Ари љу.
Стан и хра на обез бе ђе ни.
061/200-15-32, Љу бе.
(259982)

НО ВО О ТВО РЕ НОМ ка зи ну у
стро гом цен тру Пан че ва по -
треб не де вој ке са и без ис ку -
ства за рад но ме сто опе ра тор
на ру ле ту и апа ра ти ма. Све
ин фор ма ци је на тел.
060/088-02-23. (260446)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и од го -
вор ни љу ди за по де лу фла је -
ра. 064/241-45-14. 
(1259864)

ПО ТРЕБ НАС же на за чу ва ње
де те та од два на ест го ди на.
Зва ти од 17 до 18 са ти.
064/198-50-13. 
(260227)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и де вој ке
за рад на шал те ру и ро шти -
љу, Ће ваб џи ни ци „Ха ло Ле -
ско вац”. 063/897-55-04.
(259811)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад у ку -
хи њи Ће ваб џи ни ци „Ха ло Ле -
ско вац”. 063/897-55-04.
(259811)

ПО ТРЕ БАН рад ник/ца, про -
дав ни ци пре хра не у Пан че ву.
063/265-457. (260612)

КА ФЕУ „Па ци фи ко” по треб не
ко но ба ри це. 061/236-32-87,
060/319-05-77. (260622)

РЕ СТО РА НУ „Ста ра пи ва ра”
по треб ни ку ва ри, ко но ба ри и
по моћ ни рад ни ци у ку хи њи.
Кон такт 063/391-18-24.
(260629)

DOO „Silex” Пан че во, тра жи:
во за ча Ц ка те го ри је, рад ни ке
за рад у про из вод њи. Раз го -
вор – Бо ре Ши по ша 9-Б, рад -
ним да ном. Тел. 063/109-78-
88. (260669)

ПО ТРЕ БАН мај стор и про да -
вац у пе ка ри. CV на mail: pe-
karasmiljanic@mts.rs, Ул. Иве
Кур јач ког 87. (260665)

АГЕН ЦИ ЈИ за те ле ко му ни ка -
ци је по треб на осо ба за те -
рен ску и те ле фон ску про да ју.
CV сла ти на mail: pontedirekcija
@gmail.com (260665)

ПО ТРЕ БАН во зач Б ка те го ри -
је за ди стри бу ци ју штам пе.
Зва ти од 9 до 15 са ти.
069/867-72-07. 
(260693)

ПО ТРЕБ НА же на – по сла сти -
чар. 013/377-230, 
064/643-41-22. 
(260682)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци и по -
моћ ни рад ни ци у ку хи њи за
ре сто ран у „Авив пар ку”.
013/377-230, 064/643-41-22.
(260682)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца за ре -
сто ран. 013/377-230,
064/643-41-22. (260682)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по тре бан
во зач. 063/820-87-61.
(260689)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
Слот клу бу „Kentucky”.
064/474-74-47. (260712)

ПО ТРЕ БАН во за ча са ау том
или без и фи зич ки рад ник.
062/365-555. (260707)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца ка фи ћу
у Пан че ву, Кни ћа ни но ва 37.
До бра пла та. 062/227-771.
(260762)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за пе ка -
ру. 063/130-75-40. (260757

ВО ЗАЧ Ц и Е ка те го ри је по -
тре бан ау то пре во знич којл
рад њи у Омо љи ци. Тел.
063/237-977. 
(260747)

КОМ ПА НИ ЈИ „BEDEM energy
Solultions d. o. o. по тре бан
ау то ме ха ни чар за одр жа ва ње
ка ми о на. Кон такт, Трг Му че -
ни ка 18, 060/663-64-63.
(260713)

КОМ ПА НИ ЈИ „BEDEM energy
Solultions d. o. o. по тре бан
спе ци ја ли ста за одр жа ва ње
ком пре со ра. Кон такт, Трг
Му че ни ка 18, 060/663-64-63.
(260713)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад у
про да ји, шан ку и по моћ но
осо бље Ре сто ра ну Poco-Loco.
064/874-03-01. 
(260792)

ПО ТРЕ БАН ку вар, ко но ба ри -
ца и со ме ли јер. Ви на ри ја
„Ђу рић”, 063/329-340.
(260794)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за рад у
ка фе клу бу. 
060/043-52-98. 
(260802)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за но ше -
ње, са ис ку ством за се лид бе.
Зва ти од 18 до 20 са ти.
063/107-78-66. (260847)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни рад ни -
ци до 40 го ди на, са или без
ис ку ства у ло ка лу бр зе хра не.
Усло ви од лич ни, две сме не.
065/900-50-08. (260824)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на рад ни ца
за про да ју во ћа и по вр ћа, те -
зга. Ја буч ки пут. Тел.
061/444-82-23. (260829)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за пре воз
хле ба и пе ци ва. Пре воз обез -
бе ђен. 060/864-07-71.
(260844)

ПО ТРЕБ НИ сер ви се ри бе ле
тех ни ке. Сер вис „Ђу рић”.
063/324-340. (260794)

ПО ТРЕ БАН му шка рац, рад -
ник за про да ју лу бе ни ца, у
Пан че ву. 063/777-45-24.
(260939)

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ



ПО ТРЕ БАН је дан КВ елек три -
чар и је дан при прав ник. Зва -
ти од 8 до 20 са ти. 062/847-
00-95. (260883)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
на ин ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 069/238-07-65.
(260889)

ПО ТРЕБ НА рд ни ца за пре -
храм бе ну про дав ни цу.
062/493-580. (260892)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ Х2О на
Стре ли шту, по треб ни рад ни -
ци са ис ку ством. 065/474-46-
66. (260903)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц, Е ка те го -
ри је за стал ни рад ни од нос.
069/130-81-03. 

ПО ТРЕБ НЕ мла ђе де вој ке за
пра ње ау то-ста ка ла и ен те ри -
је ра. 066/908-66-58. (260935)

РО ШТИЉ мај стор и по моћ ни
рад ник у ку хи њи на днев ни -
це. 069/827-48-23. (260953)

ПО ТРЕ БАН ау то-ме ха ни чар
за рад на тех нич ком пре гле -
ду. 065/201-02-05. (260941)

ПО ТРЕБ НА  рад ни ца са ис ку -
ством у рад њи, пре хра на. По -
зва ти на 069/303-20-09, Pro
Trade. (260942)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
ка фи ћу пе ти ца, код Ау то бу -
ске ста ни це. 064/997-79-09.  

КА ФИ ЋУ Кру зер по треб ни
ко но ба ри и ко но ба ри це.
064/136-00-27. 260942)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад у
ау то-пе ри од ни ци. 063/135-
28-32. (260943)

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад у
пе ка ри, са или без ис ку ства.
Тел. 065/682-11-51. 

ШЉУ НАК,  пе сак се ја нац од -
воз шу та ма лим ки пе ром, до
два ку би ка.  064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,  из да ва -
ње, 10 евра дан. По зо ви те.
064/235-08-15. (258704)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград -
ња, одр жа ва ње во де, ка на ли -
за ци је, ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа. 
063/836-84-76. 

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, кре че ње, гле то ва ње,
сто ла ри ја, ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.

ИЗ ДА ЈЕМ но ву плу сну хлад -
ња чу, 620 м³, при лаз ка ми о -
на, Пан че во. 065/800-90-04. 

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке бој -
ле ра, шпо ре та, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин ста ла ци -
ја. Ми ћа, 064/310-44-88.
(259370)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње, ре -
но ви ра ње свих вр ста, кро во -
ви, сти ро пор, ба ва лит, фа са -
де. 063/865-80-49. (260440)

ЧА СО ВИ ен гле ског је зи ка,
но ва Ми са, код шко ле. Ду го -
го ди шње ис ку ство, по вољ но.
064/562-20-51, 063/177-81-
57. (260250)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар -
ни ци, ро лет не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра вљам, за ме -
на гурт ни. 064/181-25-00.
(258060)

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. (257640)

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, ра дим, угра -
ђу јем, по пра вљам. 063/882-
25-09. (259538)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим -
ња ка, ко тло ва и ка ље вих пе -
ћи. 063/155-85-95. (259350)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке бој -
ле ра, шпо ре та, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин ста ла ци -
ја. Ми ћа, 064/310-44-88.
(259370)

РА ДИМ се лид бе, чи шће ње
дво ри шта, по дру ма. 061/217-
77-63. 

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре че -
ње, фар ба ње сто ла ри је. Пен -
зи о не ри ма по пуст. 013/235-
78-82, 062/856-64-94.
(260603)

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, ра дим, угра -
ђу јем, по пра вљам. 063/882-
25-09. (260665)

ЦЕ ПАМ др ва, уно сим угаљ,
ва дим ста ро во ће, ри љам,
кул ти ви рам, ко пам ка на ле,
итд. 062/190-71-60. (260618)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста гра ђе -
вин ских ра до ва. 064/866-25-
76, 061/659-70-31. (260646)

НА ТА ША – ду бин ско пра ње
на ме шта ја, ду ше ка, те пи ха,
ау то мо би ла. 361-474,
060/361-47-41, 066/361-474.
(260671)

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.
(260664)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, шу па, бе то на,
ко ше ње пла це ва, чи шће ње
та ва на, оба ра ње ста ба ла, итд.
064/122-69-78. (260697)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: сер вис, по -
прав ка, чи шће ње, ин ста ла ци -
ја но вих про гра ма. Бр зо, по -
вољ но. 060/351-03.54.
(260691)

ОЗБИЉ НА же на чу ва ла би
де те. 065/950-52-53.
(260702)

БЕ ТО НИ РА ЊА ста за, дво ри -
шта, раз би ја ње бе то на, ру ше -
ња, од но ше ње ства ри, ко ше -
ње тра ве. 060/035-47-40.
(26097)

МА ШИН СКО од гу ше ње (су -
до пе ра, ла ва боа, ве-це шо ља,
ка да, слив ни ка. Бр зо, по вољ -
но, 0-24 са та. 064/476-13-93.
(260687)

МА ШИН СКО од гу ше ње (су -
до пе ра, ве-це шо ља, ка да, ла -
ва боа, слив ни ка. Глав них
вер ти кал них и хо ри зон тал них
це ви, бр зо, по вољ но, 0-24 са -
та. Кне же вић, 064/552-41-46.
(260687)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, кр че ње ко -
ро ва, ши ша ње огра де, под се -
ца ње др ве ћа, дво ри шта, ви -
кен ди це, воћ ња ци. 063/844-
61-13. (260678)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по прав -
ка ста рих, мон та жа но вих це -
ви, од гу ше ња, мон та жа са ни -
та ри је. 063/812-48-62.
(260706)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР -. адап -
та ци је ку па ти ла, вен ти ли,
сла ви не, од гу ше ње ка на ли за -
ци је од мах. 063/269-173.
(260727)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи на -
ме штај, са иск сут њвом тра жи
по сао., 064/120-77-64.
(260733)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР – по -
прав ке, пре прав ке ку па ти ла,
вен ти ли, сла ви не. Од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
061/193-46-42. 
(2607235)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ ра до ви, зи да -
ње, ре но ви ра ње кро ва, рав -
на ју ћи слој. 064/138-68-13,
013/372-799. 
(260728)

КЛИ МЕ, уград ња, сер вис, до -
пу на, по вољ но. 064/520-48-
80. (260732)

СТРУЧ НА, про фе и со нал на
не га по лу по крет них и не по -
крет них бо ле сни ка. 063/835-
40-32. (260719)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ња ка на ли за ци је, адап та ци је
ку па ти ла, но ве ин ста ла ци је,
по прав ке сла ви на, во док то -
ли ћа, бој ле ра, за ме на истих,
мон та жа туш-ка би на, сер вис,
по вољ но, од мах. 064/586-85.-
39. (260760)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти ма,
до ла зим, јеф ти но, 23 го ди не
ис ку ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (260766)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње су до пе ре,л ку па ти ла,
адап та ци је, по прав ке, за ме -
не, 0-24 од мах. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/435-77-
59. 

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре че -
ње, фар ба ње сто ла ри је, ле -
пље ње  та пе та, уну тра шња
тер мо и зо ла ци ја. 064/174-03-
23, 062/790-881. (260715)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар, 351-073,
064/157-20-03. (260813)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на ме -
шта ја, па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не по треб -
них ства ри са рад ни ци ма и
без њих, 00-24 са та. 064/047-
55-55. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз бе ле тех ни -
ке, от кукп се кун дар них си ро -
ви на. Јо ван. 061/616-27-87.
(260813)

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.
(260819)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру ме,
шут, нај по вољ ни је. 061/321-
77-93. (260856)

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. (259281)

КЛИ МА-УРЕ ЂА ЈИ, сер вис и
мон та жа, бр зо, ефи ка сно,
по вољ но. 065/305-73-92.
(260884)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви: гипс, ла ми нат, по -
вољ но, про ве ри те. 061/141-
38-02. (260887)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње, фа са -
де, гипс, по вољ но, пен зи о не -
ри ма по пуст. 061/626-54-06.
(2608889

РА ДИО бих као фи зич ки рад -
ник за 2.000 ди на ра днев но.
Мо ше Пи ја де 118/21, и за
згра де. Зо ран, Пан че во.
(260893)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја: уто ва -
ри, ис то вар, се лид бе, ко па ње,
чи шће ње, ру ше ње, ко ше ње
тра ве, оба ра ње ста ба ла, сви
слич ни по сло ви. Де јан,
061/626-14-50.(260932)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње, фар ба -
ње сто ла ри је, об ра де про зо -
ра, вра та, по вољ но. 061/288-
20-19. (260936)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње ста -
но ва. 061/412-44-50.
(260954)

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. 

РА ДИ МО: зи да ње, бе то ни ра -
ње, оправ ке ста рих, но вих
кро во ва, раз не изо ла ци је.
013/664-491, 063/162-53-89.
(260490)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким ка -
ми о ном (шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут). 064/648-24-
50. (260420)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о на
са кор пом за рад на ви си ни
до 20 ме та ра. 064/648-24-50.
(260420)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе мер -
це дес ка ми о ном, рад ни ци,
по вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (260695)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар и од -
воз свих вр ста шу та, раз би ја -
ње и се че ње бе то на, ис коп
ба ге ри ма. 064/648-24-50.
(260420)

НА ЈАМ ви љу шка ра за уто вар
и ис то вар ро бе. 064/648-24-
50. (260420)

KIZZA – пре воз шљун ка, пе -
ска, се јан ца и ри зле. Услу ге
ви љу шка ра  и ве ли ких ви љу -
шка ра, но си во сти до 10 то на.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)

KIZZA – ру ше ње ста рих ку ћа
и дру гих обје ка та, уто вар и
од воз шу та, ис коп ба ге ри ма
по дру ма, те ме ља, ка на ла,
сеп тич ких ја ма. 013/366-888,
063/218-894. (260420)

KIZZA – се че ње бе то на и ас -
фал та, раз би ја ње бе то на, на -
си па ње и са би ја ње те ре на
ваљ ци ма и ви бро пло ча ма.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)

KIZZA – оре зи ва ње и се ча
др ве ћа из ка ми о на са кор пом
за рад на ви си ни до 23 ме -
тра, пра ње про зо ра, чи шће ње
олу ка, за ме на цре -
па...013/366-888, 063/218-
894. (260420)

KIZZA – на јам ма ка за стих
елек тро плат фор ми ви си не
до 12 ме та ра. 063/218-894.
(260420)

KIZZA – про да ја ква ли тет них
бе ха тон коц ки и при пре ма
те ре на са по ста вља њем.
013/366-888, 063/218-894.
(260420)

РА ДИ МО: зи да ње, бе то ни ра -
ње, оправ ке ста рих, но вих
кро во ва, раз не изо ла ци је.
013/664-491, 063/162-53-89.
(260490)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе мер -
це дес ка ми о ном, рад ни ци,
по вољ но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (259234)

ПО ПРАВ КЕ бе ле тех ни ке,
мон та жа, сер вис кли ма уре -
ђа ја.Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”, 064/771-24-
16, 013/301-300. (259869)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва гла -
зу ре, пла сти фи ци ра ње, 28 го -
ди на с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs. 
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (и)

КА МИ ОН СКИ пре воз-ки пер,
шљу нак, пе сак, се ја нац, шут,
1.300 ди на ра. 
062/355-154. 
(258029)

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.
((258828)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме на
цре па, ле тви, ста рог цре па и
по став ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње, изо ла ци је,
нај јеф ти ни ји у гра ду, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-
26.  (260624) 

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-bomboncic.com
(260804)

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.(260804)

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. (260804)

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-bomboncic.com
(260804)

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.
(260804)

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. 
(260804)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу ше -
ње ку па ти ла, ка на ли за ци је,
во до вод не адап та ци је, за ме -
на вир бли, вен ти ла, ба те ри је,
са ни та ри је, при кључ ка во де и
ка на ли за ци је. Од 0 - 24 са та,
пен зи о не ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-
00, 062/845-96-26. (260624) 

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, 064/493-44-68,
061/631-51-41, 06, 063/811-
74-89.  (260623) 

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске лу, ме -
тал не под у пи ра че, ме ша ли це
за бе тон. 064/351-11-73.
(260637)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ан те на,
ри си ве ра, ау то-елек три ка,
ски да ње ки ло ме тра же, по -
прав ка ЦО 2 апа ра та, про да -
ја по лов них. 063/800-01-96.
(260656)

ЛА ЛЕ – пре во зим ки пе ром
по вољ но: пе сак, шљу нак, се -
ја нац, од во зим шут. 064/354-
69-94. (260697)

КЛИ МЕ свих ти по ва и про из -
во ђа ча сер ви си ра мо, по пра -
вља мо и угра ђу је мо са ове ре -
ном га ран ци јом. „Фри го тех -
ник”, 013/361-361, 064/122-
68-05. (260847)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, ла ми нат, гипс, сто ла ри -
ја. 062/976-18-42. (260778)

МО ЛЕР СКИ ра до ви, фа са де,
гипс, сто ла ри ја. 063/806-00-
64. (260728)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви. 061/283-66-41.
(266778)

МО ЛЕР СКИ ра до ви и ла ми -
нат. 064/317-10-05. (260778)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким
ки пе ром: шљу нак, пе сак, се -
ја нац, ри зла, шут. 
063/246-368. 
(260696)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по прав -
ка; ро лет не, ко мар ни ци, ве -
не ци ја не ри, све за ве се, тен -
де, хар мо-вра та, ро ло-за шти -
та. 063/816-20-98, 
013/351-498. 
(260770)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац од
1 до 5 м³, од воз шу та са уто -
ва ром, ру ше ње. 063/771-55-
44. (260785)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
за мр зи ва че, кли ме, шпо ре те,
бој ле ре, по пра вља мо ква ли -
тет но, с га ран ци јом. „Фри го -
тех ник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (260847)

ИМАМ 56 го ди на, упо знао
бих озбиљ ну же ну за рад мо -
гу ћег бра ка. Мо лим крат ку
би о гра фи ју. 065/677-80-05.
(260309)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом го -
ди шњу пен зи о нер ску кар ту
из да ту од АТП-а Пан че во на
име Иван ка Пај ко. (260676)

ОЗБИЉ НА, од го вор на по ро -
ди ца чу ва ла би и одр жа ва ла
ку ћу – стан за уз врат да ста -
ну је. 064/587-01-81. (260730)

УДО ВАЦ, уса мљен, тра жи же -
ну од 45 до 70 го ди на.
061/193-00-09. (260727)

УПО ЗНАО бих сло бод ну же ну
до 55 го ди на, за озбиљ ну ве -
зу, брак. 064/372-94-71.
(260911)

СО КО БА ЊА, апарт ма ни и
со бе, бли зу цен тра и Со ко
тер ме, но во. 061/636-08-57,
063/768-32-68. www.soko-ba-
nja.org. Зо ри ца (259468)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен тру
Зла ти бо ра, по вољ но.
063/709-44-97. (260759)

СО КО БА ЊА, но ви апарт ма ни
код пар ка Бо ри ћи. Ре зер ви -
ши те на вре ме. 064/507-20-
84. (260703)

СО БЕ, ба ња Врд ник, тер мал на
во да, Фру шка Го ра, при ма мо
ва у че ре. 061/110-38-01. 

ХЕР ЦЕГ НО ВИ, из да јем
апарт ма не и сту ди ја.
063/827-23-63. (260924)

СМЕ ШТАЈ у цен тру Со ко ба -
ње, со бе, сту дио (мо гућ ност
пла ћа ња ва у че ри ма).
062/804-84-43. (260933)
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РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

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

ПОСАО

ПОНУДА

УСЛУГЕ
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АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског

саобраћаја и машински техничар,

пожељна возачка дозвола Б, Ц и Е

категорија –  више извршиоца.
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04

и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРAДСКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

oб ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 24.

05. 2018. го ди не на осно ву зах те ва носиoца про јек та

„ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а.д.  Бе о град, Ули ца Та ков ска 2,

до нео ре ше ње број: XV-07-501-6/2018 ко јим је утвр ђе -

но да за про је кат рекон струкцијe ло ка ци је РБС „ПА-

Же ле знич ка ста ни ца” - PА39/PАU39/PАО39 на ка та -

стар ској пар це ли 8106/18 к. о. Пан че во, на те ри то ри -

ји Гра да Пан че ва, ни је по треб на про це на ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну.

      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот -

не сре ди не Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Пан че во,

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617,  рад ним да ном од

10 до 14 са ти.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -

ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку

од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња, а пре ко овог

ор га на.  

У скла ду са чла ном 45a. За ко на о пла ни ра њу и из град -

њи („Сл. гла сник РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не по сло ве 

и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ  НА  РА НИ ЈАВ НИ УВИД  

Из ме не и до пу не Пла на  де таљ не  ре гу ла ци је

„Град ски ста ди он” у Пан че ву

Из ла жу се на ра ни јав ни увид  Из ме не и до пу не

Пла на  де таљ не  ре гу ла ци је „Град ски ста ди он” у Пан -

че ву (у да љем тек сту: План).

       Ра ни јав ни увид Пла на одр жа ће се у тра ја њу од 15

да на и то по чев од 08. 06. 2018.  до  22. 06. 2018. го ди не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра ни

јав ни увид,  у згра ди Град ске  упра ве Гра да Пан че ва,

Ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4,  у  хо лу на ше стом

спра ту,  као  и у кан це ла ри ји 610, сва ког рад ног да на

од 9 до 15 са ти.  Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом

мо гу се до би ти  пу тем те ле фо на 013/353-304

План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном об ли -

ку, у тра ја њу  ра ног јав ног уви да, на зва нич ној  ин тер -

нет стра ни ци Гра да Пан че ва.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти

при мед бе  у  то ку  тра ја ња ра ног  јав ног  уви да, ис кљу -

чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви Гра да Пан че -

ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам -

бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це Град ске

упра ве  Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4,

Пан че во.  Еви ден ти ра не  при мед бе  и  су ге сти је  мо гу

ути ца ти  на  план ска  ре ше ња.

Imanje „Stari Tamiš” najveće je poljoprivredno gazdin-

stvo u sistemu Almex. Prostire se na 1100 ha. Imanje je

osnovano kao poljoprivredno dobro sredinom prošlog

veka a Almex postaje vlasnik imanja 2009. godine.

Na Starom Tamišu nalazi se farma krava. Imanju pripa-

da i farma svinja Nadel. Pored farmi krava i svinja, na ga-

zdinstvu „Stari Tamiš” nalazi se i ergela konja, koja je pr-

vobitno izgrađena 1978. godine na poljoprivrednom do-

bru i kasnije ugašena, a dolaskom kompanije Almex

2009. godine ponovo je probuđena tradicija konjarstva.

Potvrda kvaliteta je i zlatna medalja na Međunarodnom

sajmu poljoprivrede u Novom Sadu.

Od dolaska Almexa, objekti i samo imanje su renovirani

i pored investicija u unapredjivanje farme, u savremenu

mehanizaciju i automatizaciju farme, ambijent je tako-

dje uredjen. Tu se nalaze ribnjak, baštenski vrt, mini zo-

ološki vrt, muzej konjskih zaprega i bebi farma što ovo

gazdinstvo čini veoma privlačnim za posetioce.

Rad u našoj kompaniji zahteva predanost, pouzdanost,

tačnost, stručnost ali takođe i šansu za one koji još nema-

ju radnog iskustva, pružajući tako mogućnost za zajed-

nički razvoj i napredak. Almex ima širok spektar oblasti

poslovanja u kojima zapošljava oko 1300 radnika različi-

tih strukovnih profila i obrazovanja.

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo 

raspisuje konkurs za radna mesta:

VODOINSTALATER;

BRAVAR;

TRAKTORISTA

Mail adresa na koju možete slati biografiju je:

zaposlenje@staritamis.rs

Ili poštom na adresu:

Stari Tamiš a. d. Pančevo

Kestenova 004

26 000 Pančevo

sa naznakom:

ZAPOSLENjE

Konkurs je otvoren do 07. 06. 2018.  godine

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

ЈАР КО
По чи вај у ми ру.

Стри на 

ЗУ ЗА ИВА ЊИ ЧО ВА

(103/260890)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу и оцу

ПЕ ТРУ ШОР ГИ ЋУ
28. I 1951 – 29. V 2018.

од су пру ге ЉИ ЉА НЕ, си но ва ЖЕЉ КА 

и МИ ЛО ША, сна је МА ЈЕ, уну ка АН ЂЕ ЛЕ

и МА ШЕ

(110/260900)

По след њи по здрав 

ПЕ ТРУ ШОР ГИ ЋУ

1951–2018.

од се сре МИ ЛЕ ВЕ с по ро ди цом
(111/2609019

ПЕ ТРА ШЉИ ВО ВАЦ

1936–2018.

По след њи по здрав од по ро ди це СФЕ РА
(124/260952)

С не из мер ном ту гом у

ср цу вас оба ве шта ва мо

да нас је 24. ма ја, у 76.

го ди ни, на пу стио наш

дра ги

БО РИС 
ТРАЈ КОВ СКИ

1942–2018.
Оста ће успо ме не и траг
чо ве ка ко ји је за у век
обе ле жио на ше  жи во те.
За у век ће мо те се се ћа ти
с љу ба вљу и по што ва њем.

Ожа ло шће ни:  син 
МИ ХА ИЛ, сна ја

НА ТА ША, унук ПЕ РА 
и уну ка АНА

(85/1260846)

22. ма ја 2018. го ди не пре ми нуо је наш

ТО МО ПО ПО ВИЋ

1927–2018.
Не из мер но хва ла за све што си учи нио за нас.

С по што ва њем и ту гом су пру га ДА НИ ЦА, си но ви ЗО РАН 

и РА ДО СЛАВ с по ро ди ца ма

(12/260265)

28. ма ја 2018. на пу стио нас је наш во ље ни су пруг, отац, де да и пра де да

РА ДИ САВ ЈАН КО ВИЋ
1938–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји

(36/200711)

По след њи по здрав дра гом бра ту

МЛА ЂИ ПЈЕ ВИ ЋУ

1950–2018.
од бра та МИ О ДРА ГА с по ро ди цом

(27/2606809)

НЕ ДЕЉ КО МИ ШЉЕ НО ВИЋ
Пр ва го ди на је про шла. За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

НА ТА ША, МИ ЉАН, МИ ЛОШ и НЕ БОЈ ША

(126/260957)

19. ма ја 2018. го ди не пре -

ми ну ла је на ша дра га

ЕМИ ЛИ ЈА 

АДА МО ВИЋ

1933–2018.

Са хра на је оба вље на 22.

ма ја 2018. го ди не у Ба -

нат ском Бре стов цу.

За у век ће мо чу ва ти

успо ме ну на тво ју пле -

ме ни тост и до бро ту.

Син ДРА ГАН, сна ја 

БУ БА и уну ци 

РА ДО ВАН, НА ТА ША

и НИ КО ЛА

(23/260666)

По след њи по здрав при ји

ЕМИ ЛИ ЈИ 
АДА МО ВИЋ

При ја те љи СНЕ ЖА НА 
и СА ВА ВОЈ НОВ

(24/260667)

По след њи по здрав дра -

гој ба ки

ЕМИ ЛИ ЈИ

АДА МО ВИЋ

Унук РА ДО ВАН 

с по ро ди цом

(130/260969)

ПОНЕДЕЉАК

И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

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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28. ма ја 2018. пре ми ну ла је на ша

РУ ЖИ ЦА ЏАМ ТО СКИ

Хва ла за сву не се бич ну љу бав и по др шкук ко ју си нам сви -

ма да ва ла.

Са да не ка те ана ђе ли чу ва ју.

Тво ји: су пруг ЂОР ЂЕ, син НЕ НАД, кћи НА ТА ША, 

сна ја НЕ ДА, зет БО ЈАН и тво ји уну ци

(71/260803)

По след њи по здрав

РУ ЖИ ЦИ ЏАМ ТОСКИ

од ЦАР КЕ, ЦЕ ЦЕ и ЈА СНЕ

(72/260804)

По след њи по здрав

РУ ЖИ ЦИ ЏАМ ТО СКИ

Ко лек тив Ре сто ра на „Ве тре ња ча”

(74/260808)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 23. ма ја 2018, пре ми нуо је наш

ЂУ РО ЛО ВРИЋ

1932–2018.

Са хра на је оба вље на 24. ма ја на Но вом гро бљу у Пан че ву. 

Ве чи то ожа ло шће ни: су пру га МА РИ ЈА, ћер ка СНЕ ЖА НА, уну ка

ЈЕ ЛЕ НА, унук МАР КО и зет ЈО ВАН

(79/260835)

По след њи по здрав дра гој

РУ ЖИ ЦИ ЏАМ ТО СКИ

од по ро ди ца НИ КО ЛИЋ и ПЛА ТИ ША

(90/260857)

С по што ва њем

РУ ЖИ ЦИ

По ро ди ца 

АВ ЧИ НИ КОВ

(113/260908)

По след њи по здрав дра гој ку ми

РУ ЖИ ЦИ ЏАМ ТОВСКИ

од по ро ди ца ОСТО ЈИЋ и ЈО ВА НО ВИЋ

(40/260715)

По след њи по здрав 

РУ ЖИ ЦИ 

ЏАМ ТО СКИ

од по ро ди це 

ПРЕ РА ДО ВИЋ

(109/260988)

РУ ШКА

По след њи по здрав од

ком ши ја ЦИ ЦЕ, ПЕ РЕ,

МИ О МИ РЕ и ЗЛАТ КА

(121/260930)

По след њи по здрв

РУ ЖИ ЦИ

од по ро ди це БУ СИЋ

(122/260931)

По след њи по здрав

ЂУ РИ ЛО ВРИ ЋУ
Стри че, с љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Си но вац СЛАВ КО с по ро ди цом

(114/260909)

По след њи по здрав

ЂУ РИ ЛО ВРИ ЋУ
Стри че, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Си но ви ца МИ РА с по ро ди цом

(115/260910)

По след њи по здрав на шем дра гом

ДЕ ЈА НУ БА РА ШЕ ВИ ЋУ БА РА ШУ

од ње го вих при ја те ља: СА ШЕ БЛА ЖЕ КО ВИ ЋА, РА ДЕ ТА 

КРИ ВО КУ ЋЕ, ЈО СИ ПА ВЕ БЕ РА, МИ ШЕ ШЕ РЕ МЕ ТО ВИ ЋА, 

ДО МЕ ТА, ВЛА ДЕ МИ ТРО ВИ ЋА и МИ ЋЕ ИНИ ЋА

(131/и)

По след њи по здрав ку му

ДЕ ЈА НУ БА РА ШЕ ВИ ЋУ

од по ро ди це КРИ ВО КУ ЋА

(129/260963)

По след њи по здрав 

ДЕ КИ ЈУ

Хва ла ти што си по сто јао.

Хва ла ти за све ре чи ко -

је си на ма упу тио, као и

све тре нут ке по све ће не

на ма. По сто је љу ба ви ко -

је смрт не пре ки да.

Ба ка РО СКА, СНЕ ЖА 

и ПЕ ТАР СТАН КОВ СКИ

(125/260566)

ДЕ КИ

Жа ли мо за јед ном мла до -

шћу, за пре ки ну тим жи -

во том...

Ку ма СА ЊА са сво јом

по ро ди цом

(127/260957)

По след њи по здрав дра гој уј ни

РУ ЖИ ЦИ

од по ро ди це СКАН ДО СКИ
(96/260885)

28. ма ја 2018. пре ми ну ла

је на ша

ЛЕ ПО СА ВА

ЂОР ЂЕВ

1945–2018.

Са хра на је 31. ма ја 2018,

на Ста ром пра во слав ном

гро бљу.

Ожа ло шће ни: ћер ке

ДРА ГА НА и ЗО РИ ЦА,

уну ка ВИК ТО РИ ЈА, зет

АЛЕК САН ДАР, се стре

ЖИ ВА НА и ДУ ШИ ЦА 

и оста ла род би на

(107/260896)

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.

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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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ДЕ ЈАН БА РА ШЕ ВИЋ

1968–2018.

Не мо же мо да из ра зи мо бол, ту гу и жал на ше по ро ди це за гу бит -

ком во ље ног си на, бра та, оца и парт не ра

30. ма ја 2018, у 15 са ти, Де ја на ће мо ис пра ти ти на веч ни по чи нак

на Ка то лич ком гро бљу у Пан че ву.

Тво ји нај ми ли ји

(57/260764)

ДЕ ЈАН БА РА ШЕ ВИЋ

Спре ма ли су нас за твој од ла зак, али смо ми сли ли да ће пут да бу -

де ду жи.

Тво ји: УНА и ЛУ КА са ма мом

(58/260764)

Пре ми нуо је наш дра ги бра тић, брат, ујак

и при ја тељ

ДЕ ЈАН БА РА ШЕ ВИЋ
3. VIII 1968 – 28. V 2018.

Оста је у ср цу, ми сли ма и се ћа њи ма сво је

по ро ди це.

МА РИ ЈЕ, ИВАН КЕ, ДА НИ ЈЕ ЛЕ, МА РИ ЈЕ

и СТЕ ВИ ЦЕ

(60/260780)

По след њи по здрав

ДЕ ЈА НУ БА РА ШЕ ВИ ЋУ

од Са њи них дру га ри ца.

ИВА НА, МИ ЛИ ЦА, ДРА ГА НА, ТИ ЈА НА, САН ДРА 

и СА ЊА с по ро ди ца ма

(63/260788)

ДЕ ЈАН БА РА ШЕ ВИЋ

По след њи по здрав и искре но са у че шће 

по ро ди ци Ба ра ше вић од ТА ТЈА НЕ БА ЛАЋ 

с по ро ди цом
(73/260805)

ДЕ ЈАН 

БА РА ШЕ ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди ца ТО ШИЋ

((75/260810)

По след њи по здрав 

ДЕ ЈА НУ 

БА РА ШЕ ВИ ЋУ

ДЕ КИ ЈУ

од МИЋ КА и тет ка

ЖИВ КЕ

(80/260832)

По след њи по здрав 

ДЕ ЈА НУ

БА РА ШЕ ВИ ЋУ

ДЕ КИ ЈУ

Жи ве ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

ЈЕ ЛЕ НА и ИГОР

(81/260837)

Де ко со…

Тво ја МА РИ НА

(82/260837)

По след њи по здрав бра ту

ДЕ ЈА НУ БА РА ШЕ ВИ ЋУ

од се стре СНЕ ЖЕ с по ро ди цом
(83/260845)

По след њи по здрав

ДЕ ЈА НУ БА РА ШЕ ВИ ЋУ

од тет ке ЛЕ ЛЕ с по ро ди цом
(84/260845)

6. ју на 2018, у 15 са ти, на гро бљу у До ло ву

обе ле жи ће мо дво го ди шњи по мен на шој

ГОР ДА НИ БОГ ДА НОВ

1974–2016.

На ша љу бав, на ша ду ша, на ше све.

Тво ји нај ми ли ји

(26/и)

По след њи по здрав 

БА РА ШУ

од ТО ШЕ, ТМУ ШИ ЋА, ЦО БЕ, ГА ГЕ, СА ЛЕ ТА, ДО ЛОВ ЦА, БЕ КЕ,

МИР ЧЕ ТА, ИВИ ЦЕ, ЈО ЦЕ, МИР КА, ЛА БУ ДА и ЦР НОГ

(106/260894)

ДЕ ЈАН 

БА РА ШЕ ВИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По чи вај у ми ру.

Искре но са у че шће по -

ро ди ци Ба ра ше вић.

По ро ди ца 

ИВАН КО ВИЋ

(112/260903)

Ку ме, по чи вај у ми ру Бож јем

ДЕ ЈАН БА РА ШЕ ВИЋ

МИ ЛАН ЕР ЦЕ ГО ВАЦ са сво ји ма

(32/260693)
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23. ма ја на пу стио нас је наш во ље ни су пруг, отац

и де да

МИ ТРО ВИЋ ЂУР ЂЕ ЂУ РА

1954–2018.
С љу ба вљу и по што ва њем су пру га МА РИ ЈА,

ћер ке СЛА ЂА НА и ИВА НА, зе то ви ЈО ЛЕ 

и МИ РО, уну ци ЂИ НА, ДУ ШАН, ЛА ЗАР, 

ПА ВЛЕ и ДУ ЊА
(7/260609)

По след њи по здрав

МИ ТРО ВИЋ

ЂУР ЂЕ ЂУ РА

1954–2018.

од при је и при ја те ља

ДРА ГА, АСИ МЕ 

и ЗЛА ТА НА

(8/260609)

По след њи по здрав

СУ ЗА НИ УРС

Ку мо ви: ЈУ ГА, 

МА РИ ЈА НА, ВА ЊА 

и ЈЕ ЛЕ НА

(13/260631)

По сле кра ће и те шке бо ле сти умро је мој

брат

ДРА ГАН КУ ЗМА НО ВИЋ

По чи вај у ми ру. 

Во ли те тво ја се стра ЗОР КА с по ро ди цом

(34/260699)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо да је

28. ма ја 2018, пре ми нуо наш дра ги

СТЕ ВАН ВУ КО ВИЋ

1933–2018.
Са хра на ће се оба ви ти 31. ма ја 2018, у 15

са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: син ЖЕЉ КО, сна ја 

ЗО РИ ЦА, уну ка МИ ЛИ ЦА 

и зет НЕ БОЈ ША

(44/260725)

По след њи по здрав та ти

ЕМИ ЛУ ХАН ЗЛИ ЋУ

Син СТЕ ВА и ћер ка АНИ ЦА с по ро ди ца ма

(45/260729)

Пре ра но је оти шла на ша

СУ ЗА НА УРС

1967–2018.

Во ље на на ша за у век ће мо те чу ва ти у на шим се ћа њи ма.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка КА ТА РИ НА, отац МИ ХАЈ ЛО, 

ћер ке НЕ ВЕ НА и ЈО ВА НА с по ро ди ца ма 

и се стра СВЕ ТЛА НА с по ро ди цом

(46/260734)

По след њи по здрав на шој при ји

СУ ЗА НИ УРС
По чи вај у ми ру.

Тво ји при ја те љи СНЕ ЖА НА и ЛА ЗАР

(47/260734)

СУ ЗА НА УРС

По след њи по здрав од

дру га ра из Ба шке 

и тво јих ку мо ва МИ ЦЕ,

ДРА ГА НЕ и ДРА ГА НА

(48/260738)

СУ ЗА НА УРС

По след њи по здрав од

СТЕ ВЕ, ВИ ДЕ и УРО ША

(49/260738)

Дра гој се стри по след њи

по здрав

СУ ЗА НА УРС

од КАР ЛА и МИ МИ ЦЕ 

с по ро ди ца ма

(50/260739)

По след њи по здрав на шем дра гом ку му

ДРА ГА НУ КУ ЗМА НО ВИ ЋУ

од СТАН КА, СМИ ЉА НЕ, ЈА СНЕ и МАР КА

(53/260749)

Дра гој

ТА МА РИ 

МИ МИ

С по но сом ће мо те спо -

ми ња ти и у ср цу но си ти.

По ро ди це БО КА НИЋ 

и ПЕ ШИЋ

(55/260756)

23. ма ја 2018. пре ми ну ла је на ша во ље на

ДРА ГИ ЦА ПЕ ТРО ВИЋ
1931–2018.

Дра гој мај ци по след њи по здрав. 
Ожа ло шће ни: син ЗО РАН и ћер ка ЗО РА НА 

с по ро ди ца ма
(88/260853)

По след њи по здрав дра гој

МИ МИ

од по ро ди ца 

ЗА МА ХА ЈЕВ 

и ГА БО РО ВИЋ

(93/260860)

ТА МА РА ЖИ ВА НО ВИЋ

1949–2018.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Твоја ЗО КА, ДО РА и МИ ЛАН
(64/260790)

По след њи по здрав дра гој

ТА МА РИ 

ЖИ ВА НО ВИЋ

Тво ја при ја те љи ца 

ЉУ БИ ЦА с по ро ди цом

(76/260813)

СУ ЗИ

По сто ји љу бав ко ју смрт

не пре ки да.

Тво ји: ЈО ЦА, ГА ГА, 

ДЕ КИ и ВА ЊА

(95/260874)

Дра гој 

ТА МА РИ 

ЖИ ВА НО ВИЋ

По след ње збо гом од

ком ши ја МЛА ЂЕ, 

ТИ ЈА НЕ 

и МИ ЦЕ УЉА РЕ ВИЋ

(117/260920)

По след њи по здрав др гој ку ми

ТА МА РИ
Оти шла си из не на да и не при мет но. Хва ла на до бр о ти и
искре ном при ја тељ ству.

Успо ме не на те бе чу ва ће ку ма ЈА ДРАН КА 
с по ро ди цом

(108/260897)

По след њи по здрав дра гој

СУ ЗА НИ

Јо ва ни не дру га ри це:

НА ТА ША, АН ЂЕ ЛА 

и ЈЕ ЛЕ НА

(128/260960)

По след њи по здрав нај -

во ље ни јој ма ми

ДО БРИ ЦИ 

СТЕ ВА НО ВИЋ

1931–2018.

од си на ДРА ГА НА

(69/260798)

По след њи по здрав тет -

ки и ба би

ДО БРИ ЦИ 

СТЕ ВА НО ВИЋ

1931–2018.

од ИВА НА и ње го ве 

по ро ди це 

(68/260797)

По след њи по здрав тет -

ки и ба би

ДО БРИ ЦИ 

СТЕ ВА НО ВИЋ

1931–2018.

од МИР ЈА НЕ и ње не 

по ро ди це

(67/260796)
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ЗО РАН Рад ми ло ВУ КО ТИЋ

4. XI 1953 – 26. V 2018.

Са ве ли ком ту гом опра шта мо се од на шег ди рек то ра, див ног чо ве ка и ко ле ге.

Не из мер но за хвал ни за сву до бро ту и по што ва ње.

Ко лек тив „FEROMONT OPREMA” A. D.
(42/ф)

По след њи по здрав при ја те љу

ЗО РАН Рад ми ло ВУ КО ТИЋ

4. XI 1953 – 26. V 2018.

Ак ци о на ри  „FEROMONT OPREMA” A. D.
(43/ф)
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Про шло је шест ме се ци од смр ти на ше 

МИР ЈА НЕ ЈУ КИЋ

Вре ме про ла зи, а ту га и бол оста ју.

Мно го нам не до ста јеш. Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти и пре жа ли ти.

Су пруг МИ ЛАН и ћер ке СНЕ ЖА НА и БРАН КА 

с по ро ди ца ма
(41/260716)

НА КО 

ТРАЈ КО ВИЋ
6. X 1939 – 31. V 2011.

Про шло је се дам го ди на

от ка ко са на ма ни је наш

муж и отац.

Се ћа мо га се са по но сом.

Су пру га ОЛИ ВЕ РА 

и си но ви НИ КО ЛА 

и СИ НИ ША

(66/260796)

Ту жна го ди на про ђе без

на шег во ље ног

ЛА СЛА 

БА РО ША

Про ла зе да ни, ме се ци,

али љу бав, по што ва ње и

за хвал ност ни ка да.

Су пру га РО ЖИ КА, 

ћер ка ЈУ ЛИ ЈА НА и син

ЛА СЛО с по ро ди ца ма

(86/260849)

2. ју на 2018. го ди не је

шест го ди на од смр ти

дра гог и во ље ног си на ,

бра та, стри ца и де ве ра

ДРА ГА НА 

ТО МИ ЋА

Дра ги Дра га не, во ље ни

ни кад не уми ру док жи -

ве они ко ји их во ле.

Веч но ожа ло шће ни:

СТО ЈА, МИ ЋА, 

КА ТА РИ НА и МА ЈА

(87/260850)

СЕ ЋА ЊЕ

ТА НА СИ ЈЕ 

БУ КУР

6. ју на 2018. го ди не на вр -

ша ва се пет на ест го ди на

от ка ко ни си с на ма.

Не до ста јеш још увек.

ДРА ГИ ЦА

(77/260830)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

НИ КО ЛА МАР ЈА НО ВИЋ
5. VI 2017 – 5. VI 2018.

На вр ша ва се го ди на да на пу на бо ла и ту ге от ка -
да си нас из не на да за у век на пу стио, во ље ни наш
Ни ко ла. Сва ко днев но си са на ма у ми сли ма и
пам ти ће мо тво ју не се бич ну љу бав и до бро ту док
смо жи ви. Све ви ше нам не до ста јеш.

Су пру га АНА, кћер ка ВЕ СНА, син ДЕ ЈАН 
и сна ја ЖЕЉ КА

(19/260652)

Го ди на ту ге и бо ла за на -

шим бра том

НИ КО ЛА 

МАР ЈА НО ВИЋ

2017–2018.

Бра те наш, сре ћо на ша,

сва ки дан је све те жи,

све ви ше бо ли. Ни ка да те

не ће мо за бо ра ви ти.

За у век по но сни на те бе:

се стре МА РИ ЈА 

и ЉУ БИ ЦА и се стрић

ГО РАН са сво јом 

по ро ди цом

(21/260652)

У пе так, 8. ју на 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

у Пан че ву, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

на шој дра гој

СНЕ ЖА НИ ТО МА ШЕ ВИЋ

По ро ди ца ТО МА ШЕ ВИЋ
(37/260712)

3. ју на на вр ша ва се три де сет го ди на ка ко је пре ста ло да

ку ца пле ме ни то ср це на шег во ље ног су пру га и оца

ВЕЉ КА ПР СТО ЈЕ ВИ ЋА
1988–2018.

Ње го ви нај ми ли ји: су пру га ЕВА и син ЗЛАТ КО
(15/260634)

СЕ ЋА ЊЕ

МАР ЈА НО ВИЋ

ПАН ТЕ ЛИ ЈА МИ ЛЕ НА
1930–2001. 1930–2010.

По ро ди ца
(123/112561)

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.

28. ма ја 2018. го ди не на пу стио нас је во ље ни отац, су пруг,

син и брат

ЈА РО СЛАВ ИВА НИЋ
19. VIII 1959 – 28. V 2018.

Ожа ло шће ни: мај ка МА РИ ЈА, су пру га СА ШКА, кће ри

ЛЕА и ИВА НА, зет ОГ ЊЕН, се стра ВЈЕ РА и зет СТИ ВЕН

као и оста ла род би на и при ја те љи
(98/260890)

ЈА РО СЛАВ ИВА НИЋ

Та јо, во ли мо те.

ИВА НА, ЛЕА и СА ШКА
(99/260890)

ЈА РО СЛАВ ИВА НИЋ

Та та, за у век ћеш би ти с на ма.

Тво ја ИВА НА и зет ОГ ЊЕН
(100/260890)

ЈА РО СЛАВ

ИВА НИЋ

У ми ру по чи вај  дра ги

при ја те љу.

УГЉЕ ША и СНЕ ЖА НА

(101/260890)

По след њи по здрав

ЈА РО СЛА ВУ

Та шта ЉИ ЉА НА 

МИР КО ВИЋ

(102/260890)

ЈА РО СЛАВ ИВА НИЋ

Во ље ном си ну по след њи по здрав од не у те шне

мај ке МА РИ ЈЕ
(104/260890)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ЈА РУ

ДУ ДА и ДРА ГАН 

с по ро ди ца ма

(117/960919)

По след њи по здрав

ЈА РО СЛА ВУ

ИВА НИ ЋУ

од Ле и ног VIII-1  

са оде љен ским 

ста ре ши на ма

(119/260991)

ЈАР КО

Мој нај дра жи бра те, мој bruderherz, ка ко ћу на -

у чи ти да жи вим жи вот у ко ме те бе не ма?

Не у те шна се стра ВЈЕ РА КА ИР
(105/260890)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Осам го ди на ту ге и бо ла

за во ље ним си ном и бра -

том

ЗО РАН 

МИЛ КО ВИЋ

Го ди не про ла зе, ту га и

бол за то бом оста ју. На -

ша ту га се не мо же опи -

са ти, наш бол ни веч ност

не мо же из ле чи ти.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка

ЉУ БИ ЦА, отац 

РА ДО СЛАВ и брат 

ГО РАН са по ро ди цом

(20/260653)

КО СТА 

ТЕ ШО ВИЋ

4. VI 1988 – 4. VI 2018.

Ни смо те за бо ра ви ли.

ДО БРИ ЛА и БА НЕ

(2/260484)
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1. ју на на вр ша ва се де сет

го ди на от ка ко ни је с на ма

МА РИ ЦА 

СТО ЈА НОВ СКИ

Жи виш у на ма упр кос

вре ме ну ко је је про шло.

Не до ста јеш!

Тво ји нај ми ли ји

(9/260611)

Две го ди не от ка да те не -

ма...

МАР КО ИЛИЋ

Зна мо, чу ваш нас не где,

иза вра та од ду ге. Зна мо

ка ко осе ћаш све на ше

сре ће и ту ге.

Тво је: МА ЈА и ЕМА

(1/260585)

5. VI 2016 – 5. VI 2018.

МАР КО ИЛИЋ

Во ле те тво ји: 

та та ДРА ГАН, 

брат ЦО ЛЕ, 

су пру га МА ЈА, 

ба ба СА РА, ћер ка ЕМА,

по ро ди ца ИЛИЋ.

Си не, на ћи ћу те.

(4/260600)

СЕ ЋА ЊЕ

СНЕ ЖА НА 
МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

2008–2018.
Ње ни нај ми ли ји

(22/260658)

6. ју на 2018. да ва ће мо

че тр де се то днев ни по мен

СМИ ЉА НИ
ЈАК ШИЋ

Сва ким да ном све ви ше
нам не до ста јеш.

Ожа ло шће ни: су пруг
ВЕ ЛИ МИР, ћер ка 

МИ ЛИ ЦА, зет МИ ЋА 
и уну ке СА ЊА и ТА ЊА

с по ро ди ца ма

(30/

2. ју на 2018. на вр ши ће се

че тр де сет го ди на од смр -

ти на шег

БРАН КА 

ЛУ КИ ЋА 

ШИ ЉЕ

За у век по но сни на те бе.

По ро ди ца ЛУ КИЋ

(31/260690)

У не де љу, 3. ју на 2018, у

11 са ти, одр жа ће мо го ди -

шњи по мен

НЕ БОЈ ШИ
МАР КО ВИ ЋУ

1973–2017.
Бол и ту га не ме ре се ре -
чи ма ни вре ме ном ко је
про ла зи, већ пра зни ном
ко ја је оста ла по сле те бе.

Тво ја по ро ди ца
(38/260714)

3. ју на на вр ши ће се го ди -

на от ка ко ни си с на ма

НЕ БОЈ ША
МАР КО ВИЋ

3. VI 2017 – 3. VI 2018.
По сто ји љу бав ко ју смрт
не пре ки да, ту га ко ју вре -
ме не ле чи.
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Во ли те тво ја се стра
НА ТА ША с по ро ди цом

(39/260714)

КР ЧА ДИ НАЦ

ЛЕ ПА                            ЖИ ВА
2001–2018. 2016–2018.

Док има нас, жи ве ће и се ћа ње на вас.
По ро ди ца КО СТИЋ

(59/260772)

Бол и ту га не ме ре се ре чи ма, ни вре ме -

ном ко је про ла зи, већ пра зни ном ко ја је

оста ла по сле те бе

МАР КО ИЛИЋ
5. VI 2016 – 5. VI 2018.

Дво го ди шњи по мен да ва ће мо у су бо ту, 2.

ју на 2018, у 11 са ти, на гро бљу у Омо љи ци.

Не по сто ји вре ме ко је мо же ума њи ти бол

и ту гу.

Не у те шни: ма ма БИ ЉА, брат ЦО ЛЕ 

и де да НИ КО ЛА

(61/260781)

Нај бол ни је две го ди не

си не мој

МАР КО ИЛИЋ

Са мо ми зна мо ка ко је

жи ве ти без те бе, без твог

гла са, без твог осме ха.

Са мо ми зна мо, ду шо мај -

ки на ко ли ко не до ста јеш.

Тво ја ма ма

(62/260781)

Ку ме, на род не по сло ви це ве ле „Гром уда ра у ви -

со ке је ле, а у ко ров не ће и ко при ве, већ у оне

што до ве ка жи ве”

МАР КО ИЛИЋ
5. VI 2016 – 5. VI 2018.

Успо ме не и се ћа ња на ле по дру же ње кру ни са но

кум ством жи ве ће док и ја жи вим.

Кум МЛА ДЕН ОЖЕ ГО ВИЋ
(70/260799)

У по не де љак, 4. ју на 2018, у 11 са ти, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо че тр -

де се то днев ни по мен наш ој дра гој мај ци,

све кр ви и ба ки

АУ РЕ ЛИ ЈИ ЧА ВИЋ
1951–2018.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.
Тво ји нај ми ли ји: си но ви ИВАН и СЛО БО ДАН,

ћер ка ИВА НА, сна ја ИН ГРИД и уну ке 
АН ТО НЕ ЛА и АЛЕК САН ДРА

(94/260866)

У не де љу, 3. ју на 2018.

би ће два де сет шест го ди -

на от ка ко нас је на пу -

стио наш во ље ни

МИ О ДРАГ

КУН ДА КО ВИЋ

МИ ЛЕ

Про шле су го ди не, а се -

ћа ње на тво ју љу бав и

бри гу за нас ни ка да не ће -

мо за бо ра ви ти. 

Хва ла ти.

Тво ји нај ми ли ји

(97/260886)

Бол но се ћа ње на мог си на пр вен ца

4. ју на 2018. на Но вом гро бљу, да ва ће мо че тво -

ро го ди шњи по мен

ДЕ ЈА НУ МА ЈЕ РУ
1976–2014.

То га да на ре као си ми: „Вра ћам се за по ла са та”. Про -

шле су се кун де, ми ну ти, да ни, ме се ци, па и че твр та

го ди на, а те бе не ма.

Бо ли сва ка се кун да, ми нут, дан, ме сец и го ди на.

Бо ли пра зни на ко ја ни ка да не ће би ти по пу ње на,

ре чи ко је ни смо ре кли а мо гли смо. Бо ле се ћа -

ња, сли ке и све што се де ша ва ло. Не мо гућ нсот

да још не што ура дим за те бе, по мог нем, по при -

ча мо, да се до го во ри мо шта да ље. А нај ви ше бо -

ли што знам да ни ка да ви ше не ће мо би ти за јед -

но. Да те ви дим, чу јем, при чам, по љу бим. И увек

ћеш би ти ти тај ко ји ми фа ли и ко ми не до ста је. 

Жи вот ко ји је мо гао још да тра је, а уга сио се.

Знао си ко ли ко сам те во ле ла и да ље во лим, али

ни ка да не ћеш са зна ти ко ли ко ми не до ста јеш, то

са мо ја знам. 

Све ви ше и ви ше бо ли, бо ли, си не мој што те не ма!

Тво ја веч но ожа ло шће на мај ка МИ РА, 

отац БА ТА, син ДЕ НИС, се стра ИВА НА, 

ИВАН и АЊА
(28/260685)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

ДЕ ЈАН МА ЈЕР
2014–2018.

Пре ле па ду шо тет ки на, ко ли ко не до ста -

јеш, ко ли ко ду ша бо ли још ви ше, ко ли ко

је пат ња још ве ћа, ко ли ко је ту га сва ки

дан при сут на. То ни јед на реч не мо же да

опи ше и ис ка же. Веч но си у мом ср цу и

ми сли ма. Во ли те тво ја тет ка, и не ка те ан -

ђе ли чу ва ју.

Тет ка АН КИ ЦА, брат РА ДО ВАН и се стра

ЈЕ ЛЕ НА са сво јим по ро ди ца ма

(78/260834)

1. ју на 2018. го ди не на вр ша ва се го ди ну

да на от ка ко са на ма ни је на ша дра га

МИЛ КА РАЗ ДО ЉАЦ

ДА ДА, ДАР КО, НО ВАК, АЛЕК СА и ТА ЊА

(54/260749)

6. ју на 2018. у 11 са ти, одр жа ће се че тр де -

се то днев ни по мен на шем во ље ном

НИ КО ЛИ ДО МА ЗЕ ТУ

1936–2018.

Ду шо на ша, жи ве ћеш веч но у на шим ср -

ци ма во љен и ни ка да не за бо ра вљен.

Тво је бо гат ство:  су пру га СО ФИ ЈА, 

си но ви ТО МА и МИ ЛЕ, ћер ка СЕ КА, 

уну ци и пра у ну ци, зе то ви и сна је

(91/260858)

Нај бо љем де ди

НИ КО ЛИ ДО МА ЗЕ ТУ
Де ши це мој, увек си био, је си и оста јеш мој Хе рој.
Чу вам Те од за бо ра ва и во лим за у век.

Тво ја уну ка МА ЈА

(92/260858)

3. ју на 2018. на вр ша ва се пет го ди на от кад ни је с

на ма наш дра ги

ИЛИ ЈА РА ДИ ВОЈ ША

1937–2013.
Хва ла ти за све.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га МИЛ КА, син НЕ БОЈ ША, унук ИЛИ ЈА 

и сна ја ЗО РА
(52/260745

У уто рак, 5. ју на, у 10 са -

ти, да ва ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на шем

во ље ном си ну 

СА ШИ 

ВЕ ЧАН СКОМ

ВЕ ЧИ

Знао си ко ли ко те не из -

мер но во ли мо, али ни ка -

да не ћеш са зна ти ко ли ко

је су за и бо ла у на шим

ср ци ма. 

Тво ји ма ма и та та

(5/260608)
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Про шло је ту жних годину дана от ка ко ни је с на ма на ша

нај дра жа

ЗО РИ ЦА ЉЕ ШЊАК АВРА МО ВИЋ

Веч но ожа ло шће ни: су пруг МИ ЛАН, син ПЕ ТАР ВУК,

ћер ка ЈЕ ЛЕ НА и зет НА БИЛ
(18/220641)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

31. ма ја 2018. го ди не на вр ша ва се де вет на ест ду -

гих и те шких го ди на от кад ни је с на ма наш дра ги

БРА НИ СЛАВ МИ ЛО ШЕВ СКИ
БА НЕ

Сва ког да на смо у ми сли ма с то бом. Гле да ју ћи
дру гу де цу ми ви ди мо те бе.
По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју!

Ни ка да те не ће пре жа ли ти тво ји нај ми ли ји
(6/260608)

1. ју на 2018. на вр ша ва ју се две го ди не от ка да

ни је с на ма наш во ље ни

ЖИ ВО ЈИН ГЕ РА ТО ВИЋ

2016–2018.
Са мо је вре ме про шло, љу бав, бол и пра зни на

оста ју, а ти нам та ко не до ста јеш. 

Тво ји нај ми ли ји: су пру га НА ДА, си но ви ДЕ ЈАН

и ДУ ШАН, сна је ЗО РА и ТА ЊА  и уну ци ВУК,

ЈО ВАН и ЛУ КА
(10/260614)

1. ју на 2018. го ди не на вр -

ша ва се два де сет го ди на

от ка да ни је с на ма наш

дра ги

ПЕ ТАР 

ПЕ ТРО ВИЋ

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га ГРО ЗДА 

и син МИ ШО

(17/260636)

Пре го ди ну да на нас је на пу сти ла на ша

ЗО РИ ЦА ЉЕ ШЊАК 

АВРА МО ВИЋ

Брат ЗВОН КО с по ро ди цом
(25/2606749

У су бо ту, 2. ју на 2018.

да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем во -

ље ном

МИР КУ 
КО ВА ЧЕ ВИ ЋУ

Ни кад те не ће мо за бо ра -
ви ти.

Се стра ЗО РА и зет 
ЗО РАН МЛА ДЕ НО ВИЋ

(11/  )

31. ма ја 2018. је че твр та го -

ди на от ка ко ни си с на ма

РА ДО И ЦА 

МУ НИЋ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Су пру га РА ДОЈ КА и син

БРАН КО с по ро ди цом

(14/260632)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЋИЋ

РА ДО МИР      ВЕ РА        РА ДО ВАН   ВИН КА

ПУ ЉА     МИ ШКО ВИЋ    РА ДЕ        2011–2018.

1990–2018. рођ. Ми ћић   2008–2018. 

2007–2018.

Успо ме ну на њих чу ва ју с љу ба вљу и по што ва њем њи хо ви нај ми ли ји

(65/260791)

РАЈ НА КО ВА ЧЕ ВИЋ

5. ју на 2018. се на вр ша ва шест ме се ци од упо ко -

је ња на ше мај ке.

2. ју на 2018, у 11 са ти, ће мо је оби ћи на Ста ром

пра во слав ном гро бљу.

Си но ви МИ ЛЕ и ДРА ГАН с по ро ди ца ма
(29/260684)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛИ ЦА МА НА СИ ЈЕ ВИЋ
2003–2018.

Пре ра но си оти шла, а ми смо оста ли жељ ни тво је љу ба -
ви и до бро те. 

Тво ји: су пруг МИ ЛО ЈЕ, син ЗО РАН и ћер ка ЗО РИ ЦА 
с по ро ди ца ма

(33/260698)

МИ ХАЉ СА ДАК

6. VI 1944 – 6. VI 2008.

Про шло је де сет го ди на

от ка да ни си с на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(35/260709)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ О ДРАГ БРАЈ КО ВИЋ
4. VI 2016 – 4. VI 2018.

Но си мо те у ср цу и чу ва мо од за бо ра ва. 
По ро ди ца БРАЈ КО ВИЋ

(56/260757)

ПО МЕН

БОГ ДА НО ВИЋ

МИ ЛЕН КО              ДА НИ ЦА
2006.                                      1999. 

За у век у ср цу њи хо вих нај ми ли јих
(89/260855)

У су бо ту, 9. ју на, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен мо јој не пре жа ље ној су пру зи

АНИ ЦИ ЖИВ КО ВИЋ
1943–2017.

До ђи те да јој се по кло ни мо, за слу жи ла је то.
Мно го ми не до ста јеш ан ђе ле мој, да ме и да ље
во диш кроз жи вот. 

Твој уса мље ни су пруг МИ КИ ЦА
(3/259714)

3. ју на на вр ша ва се је да на ест го ди на от ка ко ни -

је с на ма наш дра ги

ДИ МИ ТРИ ЈЕ МИ ТА РОК СИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем  су пру га 

СЛО БО ДАН КА, ћер ка МИ РА, син МО ША, сна ја

МА РИ НА и уну ци ЕМИЛ, МО МИР и МАР КО
(16/260635)

НЕ ДЕЉ КО МИ ШЉЕ НО ВИЋ

НЕ ЂА
1950–2017.

Про шло је го ди ну да на от ка да си нас на -

пу стио. Још увек је оста ла ве ли ка пра зни -

на у на шим ср ци ма.

Знам да ће тре ба ти ду го вре ме на да нам се

ра не за це ле.

Во ле те тво ји уну ци АН ДРЕЈ и ЂОР ЂЕ,

ћер ка СУН ЧИ ЦА и зет ПЕ ТАР

(116/260916)

СЕ ЋА ЊЕ

На вр ша ва се де вет го ди -

на от ка да смо оста ли без

сво је дра ге

ДЕ САН КЕ

СТАМ БО ЛИЋ

1922–2009.

Увек у на шим ср ци ма,

во ље на и по што ва на.

Ћер ка МИР ЈА НА, унук

ДАР КО и зет АДАМ

(120/960922)

РАЈ НА 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

3. XII 2017 – 3. VI 2018.

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Се стра БОР КА 

и се стри чи на ОЉА

с по ро ди цом

(51/260741)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ва ша им пул сив ност и ис хи тре -
ност у ко му ни ка ци ји во ђе не су
сна жном же љом да оства ри те не -
ку за ми сао, али бу ди те опре зни
да све не оде у по гре шном сме ру.
Про бај те да пу сти те да се све по -
ла ко од ви ја. Не за по сле ни ће
има ти мо гућ ност за по сле ња.

Пред ва ма је од ли чан пе ри од за
по сао, до би ја ње при зна ња за
уло же ни рад, али и мо гућ ност на -
пре до ва ња. Не ке Ва ге ће про ме -
ни ти рад но ме сто, а мо жда чак и
град. Ор га ни зуј те се нај бо ље што
зна те и не про пу сти те при ли ку да
ис пу ни те свој жи вот ни сан.

Отва ра вам се мо гућ ност до бре са -
рад ње са стран ци ма, лак шег и бр жег
ре ша ва ња про бле ма, али и на пре до -
ва ња у ка ри је ри. Труд и рад, у че му
се ни сте ште де ли, ко нач но ће вам се
ис пла ти ти. Ма њи про бле ми са са рад -
ни ци ма. Ако вам ис кр сне при ли ка за
са рад њу са стран ци ма, не од би јај те. 

Не жу ри те. Не ки већ до го во ре -
ни по сло ви ће вам ис кли зну ти из
ру ку у по след њем тре нут ку, без
об зи ра на то ко ли ко сте сна ге
уло жи ли у све. То мо же иза зва ти
ма ње су ко бе са са рад ни ци ма и
ко ле га ма. По себ но ста ви те под
лу пу са рад њу са стран ци ма.

Пред ва ма је пе ри од с мно го ви ше
мо гућ но сти за на пре до ва ње на по -
слов ном по љу, са мо усред сре ди те
сву сво ју сна гу да пра вил но и без
нер во зе од ре а гу је те у за вр шном
тре нут ку. Не ма ме ста стра ху и тен -
зи ји. Не ки до го во ри ће пре тр пе ти
из ме не у по след њем тре нут ку.

У на ред ном пе ри о ду зве зде ће вас
по гу ра ти да мно ге ства ри про ме ни -
те и до не се те од лу ке ве о ма бит не за
бу дућ ност. Пре и спи ти ва ће те свој
до са да шњи жи вот, сво је гре шке,
же ље и пла но ве. На до бром сте пу -
ту да све до ве де те у ред. Не од би јај -
те по моћ при ја те ља и парт не ра.

По чет ком сед ми це ра сту шан се
да ко нач но сре ди те сво ју љу бав -
но-по слов ну си ту а ци ју. Ис ко ри -
сти те по вољ но сти аспе ка та да ко -
нач но раш чи сти те сво је љу бав не
ди ле ме и за вр зла ме. У по слу је
пред ва ма пе ри од с мно го на пе -
то сти, али и до брих до го во ра.

На сту па ју ћи пе ри од ће вам до не ти
до бре кон так те и вр ло за ни мљи ве
по слов не по ну де. Не ке од лу ке мо ра -
те до не ти од мах, без од ла га ња. По -
моћ ста рих са рад ни ка, али и љу ди
из ино стран ства, про ши ри ће ва ше
по слов но де ло ва ње и до не ће ма те -
ри јал ну си гур ност на ду жи пе ри од. 

Твр до гла во се тру ди те да оства -
ри те пла но ве ко је сте за цр та ли.
Ства ри се не од ви ја ју она ко ка ко
сте хте ли, из о ста је по др шка по је ди -
них са рад ни ка. Не нер ви рај те се,
не кад је бо ље са че ка ти да се пра -
ши на слег не. Не за по сле ни ће до би -
ти при ли ку за хо но рар ни по сао.

Пе ри од с ве ли ким шан са ма за на -
пре до ва ње и за вр ше так за о ста лих
оба ве за. Не од ла жи те оно што не
мо ра те. Све у све му, пред ва ма су
по вољ ни да ни – не бр зај те, кон тро -
ли ши те нер во зу и не ула зи те у не по -
треб не рас пра ве. Нај бит ни је је да
пу сти те да ства ри иду сво јим то ком.

Ста ри не раз ја шње ни про бле ми
по но во ће би ти ак ту ел ни. Бу ди те
флек си бил ни и спрем ни на ком -
про ми се. Пред ва ма је мно го по -
сла. Же ље не фи нан си је ће из о -
ста ти, али ус пе ће те да све до ве де -
те у ред. Ве ли ка ула га ња оста ви те
за је сен, би ће по вољ ни ји пе ри од.

Пе ри од је по го дан за про ши ре ње
по сло ва, на пре до ва ње и учвр шћи -
ва ње на по сто је ћим по ло жа ји ма.
Ко ли ко год то из гле да ло јед но став -
но, не ће све про ћи без тр за ви ца.
Не ула зи те у су ко бе с над ре ђе ни -
ма да се не би све из ја ло ви ло. Са -
чу вај те свој уну тра шњи мир.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
19. апри ла: Ау ро ру – Ани та Кал мар и Мир ко Во де ни чар; 9. ма ја: Да ри ју –

Кри сти на и Вла дан Пе тро вић; 11. ма ја: Ај шу – Јо ва на Ко стић и Ја смин Ку -

че вић; 14. ма ја: Не ве ну – Бо ја на Бо жо вић и Не над Ко фи лов ски; 15. ма ја:

Ану – Дра га на Гри го ре; 17. ма ја: Бо ја ну – Алек сан дра и Не над Сто шић, Јо -

ва ну – Де ја на и Де јан Ло врић, Лен ку – Ви шња Ма рин и Ср ђан Ца ран; 18.

ма ја: Та ру – Мар ти на и Че до мир Ере мић; 19. ма ја: Ири ну – Мир ја на и Де -

јан То ма ше вић, Ја ну – Гор да на Ко јић и Бо јан Ни ко лић; 21. ма ја: Да ни цу –

Сан дра и Бра ни слав Де бе љач ки, Еле ну – Ма ри ја на и Бран ко Ра дић. 

До би ли си на
6. ма ја: Алек су – Са не ла и Си ни ша Ер деи; 12. ма ја: Ти бо ра – Маг да ле на

и Ти бор Ка на лаш, Вик то ра – Ре бе ка Ана ма ри ја Ђу риш и Да вид Сто ја но вић;

13. ма ја: Иг ња та – Са ња Ко дран и Ми лош Вуј чић; 14. ма ја: Ни ко ла ја – На -

та ша Џам то ска и Бо јан Га ће ша; 15. ма ја: Сте фа на – Дра га на и Ми ро слав

Ба ра ше вић; 17. ма ја: Ду ша на – Ја сми на и Мир ко Ма цак; 20. ма ја: Па вла

– Ка та ри на и Игор Ђор ђе вић.

ВЕН ЧА НИ

19. ма ја: На та ша Бо жић и Угље ша Ђу рић, Алек сан дра Тај дић и Ду шан Ра -

до и чић, Је ле на Шко рић и Иван Ма то вић, Ива на Чи змаш и Бо рис Та вић; 20.

ма ја: Ма ри ја Здрав ко вић и Бра ни слав Ива но вић, Гор да на Пе тро вић и Ми -

ло рад Бо жић, Дра га на Са мар џић и Бо јан Ту ца ков; 24. ма ја: Ти ја на Ву клиш

и Зо ран Са вић, Је ле на Жар ко вић и Ми лош Дам ња но вић, Ан ђел ка Јо кић и

Иван До бро са вље вић.

УМР ЛИ

18. ма ја: Ми ли ца Ле ко вић (1951), Ста на Ри стић (1963), Ми ло мир ка Ђор -

ђе вић (1945), Нов ка Ба бин (1944), Дра го љуб Ста но је вић (1929), Иван Син -

гер (1952), Или ја Де спи нић (1934), Бо сиљ ка Ву чи ће вић (1933); 19. ма ја:

Жи ва на Ву кај ло вић (1923), Стев ка Ша шић (1933), Еми ли ја Ада мо вић

(1933); 20. ма ја: Јо са Га сен бер гер (1953), Ви то мир Кр стић (1931); 21. ма -

ја: Па вле Чи жик (1947), На де жда Влај нић (1931); 22. ма ја: То мо По по вић

(1927); 23. ма ја: Ђу ро Ло врић (1932), Дра ги ца Пе тро вић (1931); 24. ма ја:

Ми ла Ди мов (1938).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: икро вац, кра ва та, ра ке тар, ове ли ки, Ва -

ти кан, Ата ка ма, ца ри нар. Ана грам: Ед мунд Хи ла ри. Ме њаљ ка: Ко

те има – тај те не ма.Скан ди нав ка: Мон ро ви ја, е, са ла, Уб, ту, ја ру -

га, еста ка да, олу пи на, с, Вас ко По па, тр ка, ис ко па ва ти, цар, ста ре ти -

нар ни ца, Ти ја на, Икар, Ач. Ко њи ћев скок: Бог ни је мо гао да бу де

сву где, па је за то ство рио мај ку.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

АНАГРАМ

ПР ВИ НА „КРО ВУ СВЕ ТА”

ЛУД ИДЕМ И НA (В)РХ!

Сло го ви: А, ВА, ВА, ВАЦ, ВЕ, И, КА, КАН, КЕ, КИ, КРА, КРО, ЛИ,

МА, НАР, О, РА, РИ, ТА, ТА, ТАР, ТИ, ЦА.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. вр ста ми не ра ла, оо лит, 2. му шки

одев ни де таљ, ма шна, 3. из ра ђи вач и ба цач ра ке та, 4. при лич но ве -

ли ки, 5. пап ска др жа ва у Ри му, 6. пу сти ња у Ју жној Аме ри ци, 7. ца -

рин ски слу жбе ник.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

РОЂЕН У

ГРЕБЕНЦУ

Човек 
осетљив на
промену 
времена

Симбол
кисеоника

Ауто-ознака
Новог Сада

Личност из
Дизнијевог

филма

Прилично
лаки

Заложница
(стр.)

Саставни
везник

Мушко име
од милоште
(Југослав)

Грубо 
сукно

Главни
град

Либерије

Други

вокал

Свечана
дворана

Оно што тре-
ба испунити

Варош у
Тамнави

Шутеви,
удари

На том
месту

Провалија

Велики
бубњеви

Брана од
побијених
шипова
(стр.)

Један 
занатлија

ПЕСНИК И

АКАДЕМИК

Једна 
карташка

игра

Град у
Италији

Вештачка
кожа

ЊЕГОВА
ЗБИРКА
ПЕСАМА

Дотрајала
ствар

Отворени
турнир (енг.)

Предлог

Отворени
дрвени суд

ЛИЧНОСТ

СА СЛИКЕ

Такмичење
у брзини

Уштављена
кожа

Копајући
вадити

Император

Народна
република

(скр.)

Антиквар-
ница

Име 
глумице

Печенчић

Први летач
(мит.)

Војвођански
писац

(Карољ)

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те јед ну

му дру је вреј ску по сло ви цу по све ће ну мај ци.

БОГ ЗА- -ДЕ -О -ГА-

БУ- МАЈ- МО- ЈЕ СВУ-

-ТО НИ- -ГДЕ, -О -РИ-

-КУ. ДА СТВО- -ЈЕ ПА

МЕЊАЉКА

У сва кој ре чи да те по став ке тре ба да за ме ни те по јед но сло во,

та ко да до би је те на слов јед не хит пе сме Ба не та Кр сти ћа.

TO ЋE EMA – РAJ JE TEMA



Већ годинама ивановачка шко-
ла „Моша Пијаде” приређује
„Дан кућних љубимаца”, a ма-
нифестација која од прошле
године носи такав назив, у су-
боту, 26. маја, одржана је ше-
сти пут.

Своју наклоност према жи-
вотињама на делу су показали

многобројни ђаци, тако што су
довели или донели своје љу-
бимце. Било је ту расних куца,

али и мешанаца, као и маца,
папагаја, зека, па чак и једно
теленце.

Ветеринар Бранислав Ран-
гелов био је, као и прошле го-
дине, задужен за стручни над-
зор, а друштво му је правила
змија по имену Бели, кукуру-
зни смук, иначе његов кућни
љубимац.

Сви ученици који су дошли
у друштву својих омиљених
живуљки, за њих су добили хра-
ну, коју је као и досад обезбе-
дио СТР „Хрчак”, а награде су
припале и ученицима побед-
ницима на ликовном и лите-
рарном конкурсу на тему љу-
бимаца.

Вла ди мир с Но вог Бе о гра да
(43), ко ји се из да је за нај ве ћег
ко лек ци о на ра ра зних де ла у
ве зи с Ти том – од књи га до
сли ка ве ли ког фор ма та – што
је по чео да ску пља с два на ест
го ди на. Он се сма тра искон -
ским ко му ни стом; ка же да је
био и на Ти то вој и на Јо ван ки -
ној са хра ни, као и на ви ше сле -
то ва, и до да је да се то вре ме
бла го ста ња ни кад ви ше не ће
по но ви ти. Ми ло рад из Кра ље -
ва (37), ин ва лид без јед не но -
ге, сто ји на шта ка ма и про да је
бе џе ве с Ти то вим ли ком за сто
ди на ра или три за две ста. Иа -
ко ис ти че да је на род та да до -
бро жи вео, је дан је од оних ко -
ји сма тра ју да мар шал ни је био
без гре шан, већ да је нај ви ше

да га он за ме њу је. Ра ди ца из
Бе о гра да (67) ода ни је по кло -
ник На род но о сло бо ди лач ке
бор бе, али јој је ту жно што су
та ле па вре ме на про ху ја ла, док
је са да све го ре и го ре. С тим
се сла же и пу ков ник у пен зи ји
Ба кић из Ан дри је ви це, ко ји је
на Дан мла до сти до шао ка ко
до ли ку је – оде вен у уни фор му
ЈНА.

Не да ле ко ода тле је гру па из
Ко ва чи це, а пред во ди је Он -
дреј (60), ко ји ис ти че да са мо
они ко ји ни су жи ве ли у Ти то во
вре ме, мо гу да ве ру ју да је са -
да бо ље. На то се на до ве зу је
Па вел (59), на во де ћи да је не -
кад би ло су пер, док се да нас
са мо пре жи вља ва.

бо ра ца Вој во ди не, а ка ко је као
ско је вац и ко му ни ста био у са -
ста ву Пр ве и Осме вој во ђан ске
бри га де, гру ди му кра се број на
ор де ња – ар миј ско, ру ско, укра -
јин ско... Он из пр ве ру ке не ги ра
сва ку иде ју о пре кра ја њу исто -
ри је и твр ди да је по сто јао са мо
је дан ан ти фа ши стич ки по крет,
што пот кре пљу је при чом да је у
Бо сни ра то вао про тив за јед нич -
ких сна га са чи ње них од Ке ро -
ви ће вих чет ни ка, три на е сте му -
сли ман ске хан џар-ди ви зи је и
не мач ких СС је ди ни ца.

С њим у гру пи је и Пер ка Ћур -
чи јан ски (92), но си лац пар ти -
зан ске спо ме ни це, ро дом из Ко -
ре ни це, ко ја се пар ти за ни ма
при кљу чи ла још 1941. го ди не и

ским цр ве ним ма ра ма ма, тро -
бој ка ма с пе то кра ком...

На су прот то ме има и мла -
ђих љу ди, као и стра на ца, по -
пут Ки не за, али и та квих ко ји
овај до га ђај не гле да ју (са мо)
иде о ло шки, већ и кроз тр го -
вач ку при зму. Они већ на при -
ла зи ма ну де раз не соц ре а ли -
стич ке про дук те, пре све га ин -
спи ри са не Ти том, на рав но.

Је дан од њих је Дра ган (40)
с Пе тло вог бр да, ко ји би ов де
да за ра ди не ки ди нар за ци га -
ре те, па ну ди оче ве књи ге с
Бро зо вим ли ком, за ко ји га по -
нај ви ше ве зу је се ћа ње на си -
ре не ко је су зу ја ле на дан ње -
го ве смр ти. Не да ле ко ода тле је

од по чет ка, па до да нас, би ла
на чи сто да је на пра вој стра ни.
Ова креп ка ста ри ца и да ље је
ак тив на у бо рач ким ор га ни за -
ци ја ма и ве о ма јој је дра го што
ње ни по том ци то по шту ју.

А шта тек ре ћи за пу ков ни ка
у пен зи ји Ва си ља Ра ди но ви ћа
(94), по ре клом из Кни на, ко ји
и да ље пу ца од здра вља и би -
стро ће ума. Овај пр во бо рац је
од 1942. го ди не, ка ко ка же,
про шао све што је мо гло, пре -
жи вео мно го су ко ба пр са у пр -
са и уче ство вао у број ним офан -
зи ва ма, па и у чу ве ној би ци на
Не ре тви, ка да је био ко ман дир
че те ко ја је уни шти ла ита ли -
јан ске и чет нич ке фор ма ци је,
а од њих „за успо ме ну” но си
ожи љак ис под де сне ми шке.

Нај по се ће ни ји му зеј у Ср би ји
Све у све му, се ћа ње на „нај ве -
ћег си на свих на ро да и на род -

Петак, 1. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ретриверчица
Овај псић је бу квал но отет од осо -
бе за ко ју се сум ња да се пре ма
ње му ни је од но си ла у скла ду са
за ко ном, па му је са да хит но по -
тре бан дом, јер за ње га не по сто ји
сме штај или при вре ме ни дом.

Реч је о мла дој жен ки ци, ста -
рој око че ти ри ме се ца, ко ја у се -
би има кр ви ре три ве ра.

Ку ца је из у зет но уми ља та и раз -
и гра на, па ко же ли вер ног дру га
и но вог чла на по ро ди це, не ка се
ја ви на те ле фон 065/22-11-354.

Бели
Сне жно бе ли ма чор ко тра жи
но ви дом, јер до сад ни је ус пео
да се сна ђе, ни ти да про на ђе
чо ве ка ко ји би бри нуо о ње му.

А не тре ба му мно го – ма ло
па жње, про сто ра и основ не бри -
ге усре ћи ће га за цео жи вот.

Бе ли је стар око три ме се -
ца, дла ка му је ма ло ду жа не -
го код оста лих ма ца и ве о ма
је ма зан. Оста ле ин фор ма ци -
је мо гу се до би ти на 063/130-
73-91.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

До пре ви ше од три де це ни је
се зна ло – сва ког 25. ма ја уз
сву (не)мо гу ћу пом пу сла вио
се Дан мла до сти, чи ји су пре -
по зна тљи ви чи ни о ци би ли шта -
фе та, слет, брат ство и је дин -
ство, и мно го на сме ја них ли ца
из свих ре пу бли ка и по кра ји -
на. На рав но, све то чи ње но је
по во дом ро ђен да на „нај ве ћег
си на свих на ро да и на род но -
сти СФР Ју го сла ви је” – Јо си па
Бро за Ти та.

На кон ње го ве смр ти, јед ног,
та ко ђе, ма ја, пре три де сет осам
го ди на, на ве де ни дан је и да ље
обе ле жа ван, све до кр ва вог рас -
па да та да шње фе де ра тив не за -
јед ни це.

Иа ко су ота да по ли тич ке при -
ли ке дра стич но из ме ње не, мно -
ги из пи је те та пре ма том, за
ве ћи ну срећ ном вре ме ну и са -
да на тај да тум по се ћу ју Ти тов
гроб.

И чи ни се да их је све ви ше,
у шта се уве ри ла и еки па на -
шег ли ста.

Сва ко ко се ин те ре су је за исто -
ри ју ових про сто ра, по себ но
ону но ви ју, не из о став но тре ба
да по се ти Му зеј Ју го сла ви је на
Де ди њу, у чи јем скло пу је и
чу ве на Ку ћа цве ћа, не кад дом
Јо си па Бро за Ти та, а на кон
1980. го ди не и са хра не ко јој је
при су ство ва ло нај ви ше свет -
ских ли де ра – ме ста на ко јем
се на ла зи ње го ва гроб ни ца.

Овај ком плекс, пре ма ре чи -
ма за по сле них у ње му, го ди -
шње по се ти пре ко сто два де -
сет хи ља да љу ди из свих кра је -
ва зе мље и све та. Ипак, ов де је
нај жи вље у ма ју, и то че твр тог

„ПАН ЧЕ ВАЦ” У ПО СЕ ТИ КУ ЋИ ЦВЕ ЋА

ДАН МЛА ДО СТИ, ФЕ НО МЕН КО ЈИ НЕ БЛЕ ДИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

оште тио Ср бе, јер је фа во ри зо -
вао дру ге на ро де и до зво лио
фор ми ра ње по кра ји на, као и
иле гал на до се ља ва ња из Ал ба -
ни је, али ипак за кљу чу је да ни -
је тре ба ло до пу сти ти „бу да ла -
ма да рас ту ре Ју го сла ви ју, јер
је то за све ње не на ро де би ло
нај бо ље ре ше ње”.

Ка ко се иде ка Ку ћи цве ћа,
све је ви ше љу ди. И до бро су
рас по ло же ни, а нај ви ше у очи
(бо ље ре ћи у уши) упа да Ми -
ло рад из Кр ње ва (75), пре све -
га сна гом сво јих гла сних жи -
ца, али и ти ме што, по ред бе џа
с Ти то вим ли ком, на ко шу љи
др жи још је дан, на ко јем је ак -
ту ел ни пред сед ник, јер ка же

Бе о гра ђа нин Феј за је до шао
би ци клом с ти тов ком на гла -
ви; у њу је уде нуо цр ве ни па -
сош, за ко ји на во ди да је на
цр но вре део пет хи ља да до ла -
ра, јер га је би ло до вољ но по -
ка за ти на би ло ко јој гра ни ци.
Он до да је да је слу жио ар ми ју
1980. и да је та да у мен зи би ло
ше сна ест вр ста хра не, а да нас
вој ска не ма шта да је де, док за
Ти та ка же да је над му дрио и
Ру се и Аме ре и не свр ста не и
узео им но вац, али не за се бе,
већ да из гра ди на шу зе мљу.

Креп ки пр во бор ци
Ту су и још увек до бро др же ћи
бор ци, по пут Све те Ата нац ко -
ви ћа (89), пред сед ни ка Са ве за

упи шу се у спо мен-књи гу, а и
да ље се одр жа ва ју ри ту а ли из
вре ме на бив ше Ју го сла ви је, па
не ке гру пе до но се шта фе те,
што се све ка сни је бри жљи во
чу ва у Му зе ју. Као што ре ко -
смо, уве ћа ва се број по се ти ла -
ца и док су нам не кад до ла зи -
ли са мо бор ци и Ти то ви са вре -
ме ни ци, да нас је све ви ше мла -
дих – на по ми ње пи-ар Му зе ја
Ју го сла ви је.

Та ко, по ред још увек број -
ни јих се дих гла ва, у око ли ни
Ку ће цве ћа мо гу се ви де ти и
ти неј џер ска ли ца, по пут де -
вет на е сто го ди шњих Алек сан -
дре, Ане и Иво не, ко је су, у
дру штву сво је раз ред не Не ве -
не, ова мо до шле без ика квих
пред ра су да и да не што на у че.

И док су оне по зи ра ле за
наш лист, иза њих се од јед ном
све за цр ве не ло од уни фор ми -

но сти” и зе мљу ко ју је во дио
без сум ње и да ље жи ви као не -
ки фе но мен, че му у при лог иде
из ја ва Ане Ра дић, пи-ара Му -
зе ја Ју го сла ви је, пре ма ко јој је
ова уста но ва нај по се ће ни ја од
свих срод них у Ср би ји и сва ке
го ди не бе ле жи раст од де сет
хи ља да.

– На рав но, нај ви ше их до ђе
25. ма ја, ка да ме ђу три хи ља -
де љу ди бу де и на ја вље них де -
ле га ци ја, ко је по ло же цве ће,

са них „ско је ва ца” из бо сан -
ског Ва ре ша, ода кле их је до -
шао пун ау то бус, а исто вре -
ме но је окол на при ро да тре -
пе ри ла од де ци бе ла иза зва них
пе смом „Дру же Ти то, ми ти
се ку не мо...”.

Спа зив ши на шу еки пу, њи -
хов „ко ман дант” Зе ха рид
дру го ви ма је „стро го на ре -
дио” да спе ци јал но за „Пан -
че вац” от пе ва ју „Са Ов ча ра
и Ка бла ра”...

да на по ме ну тог ме се ца, на го -
ди шњи цу мар ша ло ве смр ти, и
на ро чи то два де сет пе тог, ка да
му је био ро ђен дан, што се ду -
го про сла вља ло и као Дан мла -
до сти.

Та да је би ло бо ље...
И ове го ди не 25. ма ја мно го је
љу ди из ра зних де ло ва бив ше
СФР Ју го сла ви је, што се већ на
ула зу при ме ћу је и по ре ги стра -
ци ја ма – од сло ве нач ког Ве ле -
ња до ма ке дон ских Ка ва да ра -
ца, а ни су из о ста ле ни пан че -
вач ке. По што ва о ци ле ген дар -
ног бра ва ра кре ћу се у ма њим
или ве ћим гру па ма, углав ном
су ста ри ји и за ки ће ни пре по -
зна тљи вим сим бо ли ма оног
вре ме на – ти тов ка ма, пи о нир -

ШЕСТА ИЗЛОЖБА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У ИВАНОВУ

Нема дилеме – деца обожавају животиње

Друже Тито, ми ти се кунемо...

Поклоњење сенима...

И Кинези... ... првоборци... ... и омладинке



У дер би ју Б гру пе Пр вен ства
Ср би је у раг би ју, ко ји је од и -
гран у не де љу, 27. ма ја, на ста -
ди о ну у Вој ло ви ци, Ди на мо и
Вој во ди на из Но вог Са да игра -
ли су не ре ше но 24:24.

Би ла је то не из ве сна утак -
ми ца, с мно го ле пих по те за,
али и ве о ма ва жна за оба ти -
ма. Меч је по чео у ја ком рит -
му упр кос ве ли кој вру ћи ни.
По сле од лич не ак ци је есеј за
Вој во ди ну у осмом ми ну ту по -
сти гао је Жив ков, а ис ку сни
Ми ли ће вић је био си гу ран у
пре тва ра њу за вођ ство го сти ју
од 7:0. У тим тре ну ци ма се рас -
плам са ла бор ба, а обе еки пе су
би ле у при ли ци да по ен ти ра ју.
Ипак, за вр шни ца пр вог по лу -
вре ме на при па ла је го сти ма из
Но вог Са да, па су ус пе ли да
по ве ду са 19:0. И ка да су гле -

да о ци по ми сли ли да је на по -
мо лу ви сок три јумф го сти ју,
пан че вач ки „ди вљи ве про ви”
су до да ли гас... Су ди ја Шти -
глић је до су дио ка зне ни есеј
про тив Вој во ди не, па је Ди на -
мо сма њио на 7:19, што је био
и ре зул тат на по лу вре ме ну.

На ста вак ме ча до нео је од -
ли чан раг би, али по е на ни је
би ло све до 50. ми ну та, ка да је

ис ку сни Ћо сић по сле до бро
осми шље ног, али и са мо у ве ре -
ног про до ра по сти гао есеј и
сма њио пред ност Вој во ди не на
12:19. До бра игра „ве про ва” на -
гра ђе на је још јед ним есе јом
ка да је Ра ше та по ен ти рао за
17:19. У тим тре ну ци ма све је
пр шта ло на те ре ну. Го сти су
по ве ли са 17:24, а он да је Цвет -
ко вић у 74. ми ну ту по сти гао

есеј за до ма ћи тим, док је Та -
тић пре ци зном тран сфор ма ци -
јом из јед на чио на 24:24.

Пу бли ка у Пан че ву је још
јед ном има ла при ли ку да ужи -
ва у из ван ред ном ме чу и да
по здра ви РК Ди на мо 1954, ко -
ји је играо у са ста ву: Мла де -
но вић, Рах Дан, Пе јо вић, Мар -
ја но вић, Ђу ри чић, Кри шан,
То ма шић, Адви гов, Ра ше та,
Та тић, Цве та но вић, Хи нић,
Ше баљ, Да бић, Цвет ко вић, Ам -
бруш, Де чер мић, Миљ ко вић,
Вла хо вић, Ста мен ков, Ћо сић
и Ди ми три је вић.

Тр ка за ти ту лу ру ко мет ног шам -
пи о на Ср би је још ни је окон ча -
на. Иа ко су мно ги про гла си ли
Ни шли је за но ве пр ва ке, пре о -
ста ла је још јед на рун да плеј-
-офа Су пер ли ге у ко јој се тре ба
по ка за ти и до ка за ти.

Игром слу ча ја и не срећ них
окол но сти (по вре де игра ча)
Ди на мо се и пре по след њег
ко ла опро стио од бор бе за
шам пи он ски ло вор, али је нај -
ва жни је да се ча сно бо рио и
до ка зао да за слу жу је ме сто у
са мом вр ху срп ског ру ко ме -
та. Уо ста лом, мом ци ко је
пред во ди тре нер Иван Пет -
ко вић ус пе ли су у плеј-офу
да са вла да ју и Же ле зни чар и
Вој во ди ну, две тре нут но пр -
во пла си ра не еки пе.

Пан че вач ки „жу то-цр ни” су
у прет по след њем ко лу плеј-офа
го сто ва ли у Бе о гра ду, где су
пре тр пе ли ми ни ма лан по раз
од Пар ти за на – 33:32 (16:14).

Баш као што и ре зул тат по -
ка зу је, био је то уз бу дљив и
не из ве стан ду ел до са мог кра -

ја. Пан чев ци су има ли и по -
след њи на пад за из јед на че ње,
али јед но став но – ни је ишло.
Цр но-бе ли су за слу же но по -
бе ди ли, па им у по след њем
ко лу пред сто ји же сто ка бор ба
у Но вом Са ду за пла сман у
СЕ ХА ли гу, или мо жда и ти -
ту лу, у за ви сно сти од ис хо да
у Шап цу из ме ђу Ме та ло пла -
сти ке и Же ле зни ча ра.

Би ло ка ко би ло, пред ру -
ко ме та ши ма Ди на ма је још
јед но ко ло ак ту ел ног шам пи -
о на та, а за де таљ ни ју ана ли -
зу све га ура ђе ног има вре ме -
на. У пе так, 1. ју на, у Ха лу
спор то ва на Стре ли шту до -
ла зи Цр ве на зве зда, па ће то
би ти до бра при ли ка за све
љу би те ље ру ко ме та да до ђу у
што ве ћем бро ју и по след њи
пут у овој так ми чар ској го -
ди ни по здра ве сво је ми ље ни -
ке, ко ји су, без об зи ра на све,
има ли успе шну се зо ну. Утак -
ми ца про тив Цр ве не зве зде
по чи ње у 18 са ти.

Те ми швар је про шлог ви кен -
да уго стио не у стра ши ве тр -
ка че с це лог Ста рог кон ти -
нен та. У нај ве ћем ба нат ском
гра ду одр жа но је Пр вен ство
Евро пе у ул тра ма ра то ну, у тр -
ча њу на 24 са та, на ко јем је
уче ство ва ло сто так ми ча ра из
три де сет др жа ва, што је би ло
нај ви ше до са да, а одр жа на
су два де сет два шам пи о на та.

На шу зе мљу, ко ја је пр ви
пут има ла уче сни ке на Европ -
ском пр вен ству у ул тра ма ра -
то ну, пред ста вља ли су Жељ -
ко Зељ ко вић и Са ша Га цик.
Вре мен ски усло ви баш и ни -
су по го до ва ли так ми ча ри ма,
јер је на по чет ку тр ке би ло
пре то пло, по том је па да ла
ки ша, а на све то и ста за је
би ла вр ло зах тев на, с мно го
кри ви на.

Оно што су пла ни ра ли пре
по чет ка над ме та ња, на ши так -
ми ча ри су оства ри ли. Жељ -
ко Зељ ко вић је обо рио лич ни
ре корд, јер је овог пу та пре -
тр чао 212 ки ло ме та ра и 480
ме та ра. Са ша Га цик је ис тр -
чао 210 ки ло ме та ра и 740 ме -
та ра, али ни је ус пео да обо ри
свој, али и др жав ни ре корд,
ко ји из но си 232 ки ло ме тра.

Све у све му, би ло је то од -
лич но из да ње на ших ре пре -
зен та ти ва ца, ко ји су хе рој ски
од ра ди ли цео ул тра ма ра тон и
на нај бо љи на чин пред ста вља -
ли Ср би ју. Жељ ко је на кра ју
за у зео 38, а Са ша 39. ме сто.

Но ви пр вак Евро пе у ул -
тра ма ра то ну у тр ча њу на 24
са та по стао је По љак Рад жи -
ков ски, ко ји је пре тр чао 265
ки ло ме та ра и 410 ме та ра.

Од лич на ор га ни за ци ја

Да ме – шам пи он ке

На про сла ви ју би ле ја – че тр -
де сет го ди на од по чет ка па у -
ер лиф тин га у Пан че ву, КДТ-у
Ди на мо при па ла је част да ор -
га ни зу је Пр вен ство Ср би је у
том спор ту, ко је је одр жа но
26. и 27. ма ја у на шем гра ду.
Уче ство ва ло је пре ко 100 так -
ми ча ра из го то во свих клу бо -
ва у зе мљи, а ор га ни за ци ја је
би ла на вр хун ском ни воу.

КДТ Ди на мо, ко ји се пред -
ста вио с пет на ест так ми ча ра,
био је нај тро феј ни ји клуб на
том над ме та њу.

Кри сти на Цвје ти ћа нин је
осво ји ла злат ну ме да љу у ка -
те го ри ји се ни ор ки до 63 кг те -
ле сне те жи не. У чуч њу је по -
ди гла 115 кг, у бенч-пре су 60,
а у мр твом ди за њу 120 кг.
Шам пи он ка Ср би је по ста ла је
и Та ма ра Ћа ћић, ко ја је три -
јум фо ва ла у ка те го ри ји се ни -
ор ки до 84 кг, а про гла ше на је
и за нај бо љу так ми чар ку на
пр вен ству. Ње ни ре зул та ти су:
чу чањ – 155 кг, бенч-прес –
80 кг и мр тво ди за ње – 180 кг.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ДИ НА МО НАЈ ТРО ФЕЈ НИ ЈИ КЛУБ

СПОРТ
Петак, 1. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЕВРОП СКО ПР ВЕН СТВО У УЛ ТРА МА РА ТО НУ

ЖЕЉ КО ОБО РИО ЛИЧ НИ РЕ КОРД

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

У ПЕ ТАК С ЦР ВЕ НОМ ЗВЕ ЗДОМ

Ма ја Куч је три јум фо ва ла у
ка те го ри ји ју ни ор ки пре ко 84
кг. У чуч њу је по ди гла 90 кг, у
бенч-пре су 50, а у мр твом ди -
за њу 125 кг.

Од лич ни су би ли и мла ђи
так ми ча ри. Ка дет Алек са Јо -
вић, ко ји се над ме тао у гру пи
так ми ча ра до 59 кг, за ра дио
је брон зу (чу чањ 90 кг, бенч-
прес 80 кг и ву че ње 112,5 кг).
Сја јан ка дет, али већ тро феј -
ни так ми чар Иван Се ку лић
по стао је ви це шам пи он Ср би -
је у кон ку рен ци ји так ми ча ра
до 74 кг. Он је у чуч њу са вла -
дао 110 кг, у бенч-пре су је по -
ди гао 90, а у мр твом ди за њу
чак 150 кг.

– Из у зет но сам по но сан и
сре ћан што је Пр вен ство Ср -
би је одр жа но у на шем гра ду.
Ди на мо је то за слу жио. Хва -
ла сви ма на по мо ћи око ор -
га ни за ци је так ми че ња, хва ла
уче сни ци ма, спон зо ри ма и
при ја те љи ма клу ба. Ми ће -
мо се по тру ди ти да бу де мо
још бо љи – ре као је пред сед -
ник КДТ-а Ди на мо Фи лип
Вла јић.

Ди за ње те го ва се на ве ли ка
вра та вра ти ло у Пан че во...

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СТРЕ ЛИ ЧА РИ НИ ЖУ УСПЕ ХЕ

ТРО ФЕ ЈИ СТИ ЖУ СА СВИХ СТРА НА
Чла но ви Стре ли чар ског клу ба
Пан че во има ли су мно го успе -
ха у ма ју. Уче ство ва ли су на
не ко ли ко зна чај них над ме та -
ња, на ко ји ма су са мо по твр -
ди ли због че га за у зи ма ју сам
врх овог спор та у на шој зе мљи.

На тур ни ру под на зи вом
„Но во сад ска стре ла 2018” уче -
ство ва ло је је да на ест так ми -
ча ра из на шег гра да.

Нај мла ђи стре ли ча ри Ла -
зар Ан дре ев и Бар ба ра Бе кић
осво ји ли су нај сјај ни ја од лич -
ја. Сре бр ним ме да ља ма су се
оки ти ли ка дет Сте фан Кља -
јић и се ни ор ска еки па СК-а
Пан че во, ко ју су чи ни ли Де -
јан Фор го, Пре драг Бе кић и
Дра ги ша Јев тић. Брон зе су
за ра ди ли се ни ор ка Је ле на Ба -
лаћ и ве те ран Ду шан Гр бић.
Да то ком так ми че ња Јо ван
Шпе хар ни је имао про бле ма
са опре мом, број ме да ља си -
гур но би био и ве ћи.

У спорт ском кам пу Ка ра -
таш код Кла до ва, од 8. до
13. ма ја, одр жа не су при пре -
ме стре ли чар ске ре пре зен -

та ци је Ср би је. На њи ма су
би ли и чла но ви СК-а Пан че -
во Ма ри ја Љу бин ко вић и Сте -
фан Жи кић, ко ји ће има ти
при ли ку да пред ста вља ју на -
шу зе мљу на не ком од пред -
сто је ћих ме ђу на род них так -
ми че ња.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

СЈА ЈАН РАГ БИ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

АКТИВНОСТИ ТК-а ТАМИШ

СВЕ СПРЕМНО ЗА ПАНЧЕВАЧКИ ТРИАТЛОН
Бројни трофеји са
Аде Циганлије

Ања Давидовић 
најуспешнија

У организацији Триатлон саве-
за нашег главног града, у неде-
љу, 27. маја, на Ади Циганлији
је одржана трка под називом
„Трофеј Београда”, која се са-
стојала од 750 метара пливања,
20 километара вожње бицикла
и пет километара трчања.

ТК Тамиш се на том такми-
чењу представио с 37 чланова
у свим узрасним категоријама.
У изузетно јакој конкуренцији,
јер је трка имала међународни
карактер, наши суграђани су
остварили добре резултате и
освојили седам медаља.

Стефан Бирка је тријумфо-
вао у надметању почетника.
Војин Давидовић је био најбр-
жи у конкуренцији младих на-
да, а Алекса Кежић је зарадио

сребрно одличје. Најуспешни-
ја је била Ања Давидовић, која
је освојила најсјајнија одличја
и у јуниорској и у апсолутној

конкуренцији. Јуниор Влади-
мир Коканов је други стигао
на циљ у својој групи, а Игор
Вуковић је победио у трци так-
мичара од четрдесет једне до
педесет година.

Била је то сјајна увертира
пред трку СТУ купа, која ће
бити одржана 3. јуна у нашем
граду, у организацији ТК-а Та-
миш. Двадесет пети пут заре-
дом на програму је „Панчевач-
ки триатлон”, који ће бити одр-
жан на Тамишу, на Кеју Радоја
Дакића. Почетак прве трке за-
казан је за 10 сати, када ће на-
ступити најмлађи триатлонци,
а главно надметање стартује у
12.45. Организатори очекују да
ће на овогодишњем „Панче-
вачком триатлону” учествова-
ти преко сто такмичара из свих
клубова у Србији.

ИЗ МЕ ЊЕН РЕ ЖИМ СА О БРА ЋА ЈА

Због одр жа ва ња „Пан че вач ког три а тло на”, у не де љу, 3. ју -

на, биће измењен ре жи м са о бра ћа ја у гра ду.

У пе ри о ду так ми че ња, од 10 до 14 са ти, за са о бра ћај ће

пот пу но би ти за тво рен Кеј Ра до ја Да ки ћа, од рас кр сни це са

Ули цом Ни ко ле Те сле до „Бро до ре мон та”.

Ор га ни за то ри мо ле су гра ђа не за раз у ме ва ње и стр пље ње.



га ши ма. Мо ти ви са ни ји го сти су
ис ко ри сти ли све гре шке до ма -
ћег ти ма, па су по бе ди ли са 2:1.

Бо је Же ле зни ча ра бра ни ли
су: Ни ко лов ски, Агић, Па вло -
вић, Сав ков, Це лин, Спа сков -
ски, Стај чић, Ђор ђе вић, Трип -
ко вић, Ша ли пу ро вић и Ста ној -
ко вић, а игра ли су и Ра до ји -
чић, Са рић и Ву кај ло вић.

Гол за до ма ћи тим по сти гао
је Жељ ко Стај чић у са мом фи -
ни шу пр вог по лу вре ме на.

До кра ја шам пи о на та у Срп -
ској ли ги „Вој во ди на” оста ло

је још јед но ко ло. Же ле зни чар
ће го сто ва ти у Зре ња ни ну, где
ће од ме ри ти сна гу с Рад нич -
ким, док ће Ди на мо 1945 на
Град ском ста ди о ну у Пан че ву
уго сти ти Мла дост из Бач ког
Јар ка.

Част пан че вач ког фуд ба ла
и про шлог ви кен да спа сли су
фуд ба ле ри Мла до сти из Омо -
љи це. Они су у прет по след -
њем ко лу Вој во ђан ске ли ге
гру па „Ис ток” на свом те ре -
ну са вла да ли По лет са 8:0
(5:0).

По след ње пла си ра ни го сти
ни су има ли баш ни ка кву шан -
су у овом ду е лу, јер су их мом -
ци ко је пред во ди тре нер Ду -
шан Ђо кић над и гра ли у свим
еле мен ти ма фуд бал ске игре.

Цен трал на фи гу ра су сре та
био је че тво ро стру ки стре лац
Сла вен Ју ри ша, а го ло ве за
Мла дост по сти гли су и Пе ште -
рац (два), Ги го вић и Па вло вић.

Омољ ча ни ће у по след њем ко -
лу го сто ва ти у Вр шцу, где ће се
са ста ти са исто и ме ним до ма -
ћим ти мом, ли де ром на та бе ли.

СПОРТ
Петак, 1. јун 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Пан че во: ДИ НА МО – Ц. ЗВЕ ЗДА

пе так, 18 са ти

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Зре ња нин: РАД НИЧ КИ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

Пан че во: ДИ НА МО 1945 – МЛА ДОСТ

су бо та, 17 са ти

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Вр шац: ВР ШАЦ –МЛА ДОСТ

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Стар че во: БО РАЦ – ВОЈ ВО ДИ НА (С)

Б. Н. Се ло: СЛО ГА –ДУ НАВ

Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –СТРЕ ЛА

Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА – ВОЈ ВО ДИ НА (ЦЦ)

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Бе о град: ПАР ТИ ЗАН –ДИ НА МО 33:32

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

До ло во: ДО ЛО ВО –ЈА БУ КА 24:30

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Фу тог: МЕ ТА ЛАЦ – ОРК ПАН ЧЕ ВО 33:33

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Но ви Сад: Ц. ЗВЕ ЗДА – ДИ НА МО 1945 2:1

Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – БАЧ КА 1901 1:2

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Омо љи ца: МЛА ДОСТ –ПО ЛЕТ 8:0

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Ива но во: СТРЕ ЛА –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 4:1

Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ –ЈЕ ДИН СТВО 6:5

Цре па ја: ВОЈ ВО ДИ НА –СЛО ГА 0:2

Уљ ма: ПАР ТИ ЗАН –БО РАЦ 4:0
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Lipton

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тб8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ди на мо 1945 
и Же ле зни чар ни жу
по ра зе

Још јед на рун да до
кра ја

Нај ва жни ја спо ред на ствар на
све ту у на шем гра ду по но во је
на низ бр ди ци, јер се пред став -
ни ци Пан че ва у тре ћем ран гу
так ми че ња не мо гу баш по хва -
ли ти до брим ре зул та ти ма у фи -
ни шу пр вен стве не тр ке за бо -
до ве. По тре ћи уза стоп ни по раз
про шлог ви кен да су убе ле жи ли
и Ди на мо 1945 и Же ле зни чар
и по но во су те рен на пу сти ли
по гну тих гла ва по сле ду е ла са
еки па ма из „до њег до ма” Срп -
ске ли ге гру па „Вој во ди на”.

По пу лар ни „бр зи воз” је го -
сто вао у Но вом Са ду, где га је
до ма ћа Цр ве на зве зда по бе ди -
ла са 2:1 и та ко осво ји ла но ва
три бо да, ко ји су јој обез бе ди -
ли оп ста нак у срп ско ли га шком
дру штву.

Пан чев ци су игра ли у са ста -
ву: То мић, Мар ко вић, Да шић,
Ве лич ко вић, Ра шић, Јо ва но -
вић, Ву ко вић, Бра јо вић, Мир -
ко вић, Ар бу ти на и Тер зић, а
при ли ку су до би ли и Ла зи ни -
ца, Мар ја но вић и Ја њо вић.

Је ди ни по го дак за Ди на мо
1945 по сти гао је Не бој ша Ар -
бу ти на у 78. ми ну ту.

И пан че вач ка „ди зел ка” је ста -
ла пред „да вље ни ком”. Фуд ба -
ле ри Же ле зни ча ра су на СЦ-у
„Мла дост” уго сти ли Бач ку 1901
из Су бо ти це, ко ја се гр че ви то бо -
ри за о(п)ста нак ме ђу срп ско ли -

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ВО ЗО ВИ” ЗРЕ ЛИ ЗА РЕ МОНТСТЕ ФАН ЛА ЗИЋ
ШАМ ПИ ОН

На ста ди о ну Вој не ака де ми је
у Бе о гра ду про шлог ви кен да је
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
атле ти ци за так ми ча ре до ше -

сна ест го ди на. Кон ку рен ци ја је
би ла ве о ма ја ка, јер се над ме -
та ло око 500 уче сни ка из 59
клу бо ва, а за па жен успех оства -
ри ли су и чла но ви АК-а Та -
миш, ко је је пред во дио тре нер
Зо ран Ко цић.

Сте фан Ла зић је осво јио шам -
пи он ску ти ту лу у бр зом хо да -
њу на дис тан ци од 1.000 ме та -
ра. Он је од по чет ка до кра ја

тр ке имао ве ли ку пред ност над
ри ва ли ма, па је су пер и ор но до -
пу нио сво ју ри зни цу ме да ља с
др жав них пр вен ста ва.

Је ле на Ва си ље вић је би ла пе -
та на 1.000 ме та ра, а Лај чи Штр -
каљ је за у зе ла че твр то ме сто у
ба ца њу ди ска, баш као и Са ња
Ма рић у тр ци на 600 ме та ра.

На ред ног ви кен да атле ти ча -
ри Та ми ша на сту пи ће на Пр вен -
ству Ср би је за мла ђе ју ни о ре.

Так ми ча ри тог клу ба би ли
су ве о ма успе шни и на „Кро су
Спар та ка”, одр жа ном не дав но
у Опо ву. Пет атле ти ча ра осво -
ји ло је пет ме да ља.

У ка те го ри ји атлет ских шко -
ла злат не ме да ље су осво ји ли
Ни на Штр каљ и Ву ка шин Тра -
и ло вић. Пи о нир Сте фан Ма -
рић за ра дио је сре бро у тр ци
на 400 м, док је пи о нир ка Са -
ња Ма рић три јум фо ва ла у над -
ме та њу на 500 ме та ра. Те о до -
ра Ду бо њац је за слу жи ла сре -
бр но од лич је.

ЏУ ДО У РА КО ВИ ЦИ
Тре ћи ме ђу на род ни тур нир „Ра -
до мир Ко ва че вић Џи ги” одр -
жан је про шлог ви кен да у Ра -
ко ви ци, а на ње му је уче ство -
ва ло 450 мла дих џу ди ста из 47
клу бо ва из: БиХ, Бу гар ске, Цр -
не Го ре, Хр ват ске, Ма ке до ни -
је, Сло ве ни је и Ср би је.

ЏК Ди на мо се пред ста вио са
12 бо ра ца, ко ји су осво ји ли
осам ме да ља. Нај вред ни ји тро -
феј за ра дио је Ми лош Сто ја -
но вић. Сре бром су се оки ти ли
Ми ле на Се ку ло вић и Ђор ђе Ја -
ки мов ски, а брон зе су за слу -
жи ли: Ни ко ла Ми тић, Урош
Ђу ри шић, Ни ко ла Мир ко вић,
Ми ли ца Се ку ло вић и Алек са
Ђу ро вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ КА РА ТИ СТА

КЛИН ЦИ ОЧА РА ЛИ И ЗРЕ ЊА НИН
У Зре ња ни ну је про шлог ви -
кен да одр жан тра ди ци о на лан
ка ра те тур нир под на зи вом „Куп
за дру га ра 2018”, ко ји је ор га -
ни зо вао је дан од нај тро феј ни -
јих клу бо ва у Ср би ји – КК За -
дру гар из Ла за ре ва. У кон ку -
рен ци ји пре ко 300 мла дих бо -
ра ца из 25 клу бо ва за па же не
ре зул та те оства ри ли су ка ра ти -
сти из на шег гра да.

Нај мла ђи так ми ча ри КК-а
Ди на мо осво ји ли су чак че -
тр на ест тро фе ја. Злат ну ме -
да љу је за слу жио Ан то ни је
Ћу ли брк, а сре бром су се оки -
ти ли: Јо ва на Сто ил ков ски, Вук
Вор ка пић, Ма те ја Сте па нов и
Де јан Кр кљуш. Брон за на од -
лич ја су за слу жи ли: Те о до ра
Ра ки та, Ти ја на Сто ја но вић,
Лу ка До бро та, Ла зар Ни ко -
лић, Па вле Ми ло шев, Ми хај -
ло Ди мов ски, Алек сан дар Зде -
шић, Бо ри сав Је вре мо вић и
Бо ри во је Ве син. Иа ко ни су
осво ји ли ме да ље, од лич но су
ра ди ли и Па вле Ми хај ло вић
и Ни ко ла Мар че та.

Већ на ред ног ви кен да нај -
бо љи ка де ти, ју ни о ри, мла ђи
се ни о ри и се ни о ри над ме та -
ће се на Ку пу Ср би је, док ће
по ле тар ци, пи о ни ри и на де
уче ство ва ти на тур ни ру у Бе -
о чи ну.

За па жен на ступ на так ми че -
њу у Зре ња ни ну има ли су и
чла но ви КК-а Мла дост из на -
шег гра да. Ше сна ест мла дих
бо ра ца за ра ди ло је је да на ест
ме да ља.

Сре бр на од лич ја су осво ји -
ли Ди ми три је Ема ну ел, Ми -
ља на То до ро вић и Хе ле на Ва -
со вић, а брон зе су за слу жи ли:
Ми ља на То до ро вић, Ка та ри -
на Пе тро вић, Ђор ђе Ста ме но -
вић, Ни ко ле та Јо ва но вић, Ми -
о на Ви дић, Ду ња Јо ва но вић,
Алек са Ја нић и Фи лип Ву ји -
но вић. Иа ко су оста ли без тро -
фе ја, од лич ни су би ли и: Јо -
ва на Та та ров, Де ја на Ра до вић,
Ан дреа Ко чо вић, Ни ко ла Бра -
ца но вић, Ни ко ла Ја во рац и
Ог њен Дам ња но вић.

ВЕ СТИ С АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

АЛЕК СА ЖИ ВА НОВ ПР ВАК СР БИ ЈЕ
На пи о нир ском Пр вен ству Ср -
би је у атле ти ци, одр жа ном про -
шлог ви кен да у Бе о гра ду, АК
Ди на мо је на ста вио тра ди ци ју
осва ја ња ме да ља на др жав ним
пр вен стви ма.

Алек са Жи ва нов је на сту пио
у ба ца њу ко пља и оства рио убе -
дљив три јумф, с ре зул та том од
50,77 ме та ра. Над ма шио је свој
лич ни ре корд, а ујед но и дру -
го пла си ра ног так ми ча ра, за ви -
ше од пет ме та ра.

Успе шан на ступ има ле су и
мла де сприн тер ке Ана ста си ја
Мр ке ла, Ни на Кр сма но вић и
Ан ђе ла Бро шћанц, ко је су по -
ста ви ле сво је лич не ре кор де у
свим ди сци пли на ма. Нај пер -
спек тив ни ја мла да атле ти чар -
ка Ма ри ја Мр ке ла ни је уче -
ство ва ла, јер је на тре нин гу на

СЦ-у „Мла дост” по вре ди ла ми -
шић ка да је по ку ша ла да из -
бег не су дар с јед ном ста ри јом
су гра ђан ком ко ја је из ле те ла
на ста зу.

Но во при зна ње је за слу жи -
ла и Зо ра на Бар јак та ро вић,
ко ја је увр ште на у атлет ску ре -
пре зен та ци ју Бал ка на за на -
ступ у тр ка ма на 100 м и шта -
фе ти 4 x 100 м за Пр вен ство
Евро пе по ре ги о ни ма, ко је тре -
ба да се одр жи у Бе ло ру си ји
од 22. до 25. ју на. Ипак, Зо ра -
на је мо ра ла да от ка же овај
по зив, јер јој је по че ла се зо на
так ми че ња и пу то ва ња с јед -
ног на дру ги крај Евро пе, а
об но ви ла је и по вре ду од про -
шле го ди не. Она мо же да тре -
ни ра, али уз не пре ста ни над -
зор фи зи о те ра пе у та.  

На међународном пливачком
митингу у Бањалуци, у конку-
ренцији са преко 420 такми-
чара, надметали су се и члано-
ви ПК-а Спарта из нашег гра-
да, које је предводио тренер
Ненад Јовић.

Јована Богдановић је уче-
ствовала у апсолутној катего-

рији и окитила се са два од-
личја. Тријумфовала је у трци
на 200 м прсно, док је на ду-
пло краћој деоници истим сти-
лом друга стигла на циљ.

МЕДАЉЕ ЗА ЈОВАНУ



лић”), Ан дреа Нађ (ОШ „Бран ко Ра -
ди че вић”), Ка та ри на Бе лић (ОШ „Сте -
ви ца Јо ва но вић”), Ан дреа По љак (ОШ
„Вук Ка ра џић”), Те о до ра Но гу ло вић
(ОШ „Ми ка Ан тић”) и Ми лош Ми хај -
ло вић (ЕТШ „Па ја Мар га но вић”).

Уче ни це ОШ „Ми ка Ан тић”, пред -
во ђе не про фе со ром Дра га ном Ра до -
са вље ви ћем, осво ји ле су пр во ме сто у
фут са лу, а иста еки па је за слу жи ла и
ти ту лу пр ва ка Ср би је на др жав ном
пр вен ству у Пи ро ту.

Сјај ни су би ли и ко шар ка ши ОШ
„Иси до ра Се ку лић”, ко је је пред во -
дио про фе сор Вла ди мир Илић, баш
као и уче ни ци сред њих шко ла с про -
фе сор ком Алек сан дром Рад ма но вић
на че лу. Обе еки пе су осво ји ле сре бр -
не ме да ље.

Ру ко ме та ши ОШ „Го це Дел чев” из
Ја бу ке оки ти ли су се брон за ним ме -
да ља ма, а еки пу је пред во дио на став -
ник Дра ган Ву лин.

Од лич ни су би ли и ка ра ти сти. Зла -
то је за слу жио Урош Пе тро вач ки (Гим -
на зи ја „Урош Пре дић”), а сре бром су
се оки ти ли Алек сан дар Зде шић (ОШ
„Вук Ка ра џић”), Јо ва на Но ва ков (ОШ
„Брат ство –је дин ство”), Ја на Кој чић
(Гим на зи ја „Урош Пре дић”), Срђан
Јокић (ЕТШ „Никола Тесла”) и Да -
мјан Сто ја но вић (Тех нич ка шко ла „23.
мај”). Брон зе су осво ји ле Ми ли ца Га -
гић (ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”) и Са -
ра Жу нић (ОШ „Све ти Са ва”).

Пред сед ник Са ве за за школ ски
спорт Пан че ва Ду шан Лу кић при су -
ство вао је све ча ном отва ра њу као пред -
став ник гра да и пру жио по др шку так -
ми ча ри ма с три би на.

А. Живковић

(ОШ „Све ти Са ва”), Кри сти јан Ба лог,
Ми лош Сто ја но вић, Ми ли ца Се ку ло -
вић (ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”) и Ан -
ђе ла Ран ђе ло вић (Ме ди цин ска шко -
ла „Сте ви ца Јо ва но вић”). Сре бром су
се оки ти ли: Кри сти јан Лех ни (ОШ
„Брат ство –је дин ство”), Вла ди мир Ми -
хај лов, Са ра Ђур ђев (ОШ „Бран ко Ра -
ди че вић”), Ми ка и на Јо ва но вић (ОШ
„Вук Ка ра џић”), Пе тар Но ва ко вић,
Ђор ђе Ја ки мов ски (ОШ „Сте ви ца Јо -
ва но вић”), Ма ри ја Па нев ски, Раст ко
Ан ђе ло вић, Мар та Пе шић (ОШ „Жар -
ко Зре ња нин”), Не ма ња Ни шић, Урош
Ћу ћа (ОШ „Све ти Са ва”), Фи лип Фран -
цуз (ОШ „Ва са Жив ко вић”) и Ма ти ја
Зу бо вић (ОШ „Ми ка Ан тић”). Брон зе
су за ра ди ли: Не ма ња Ђу ри шић (ОШ
„Ми ка Ан тић”), Бог дан Ма тић (ОШ
„Вук Ка ра џић”), Ни на Ал би ја нић (ОШ
„Ва са Жив ко вић”), Ни ко ли на То шић,
Те о до ра Јо ви чић, Кри сти на Бјел че -
вић (ОШ „Жар ко Зре ња нин”) и Ла зар
Ал би ја нић (ЕТШ „Па ја Мар га но вић”).

У по је ди нач ној кон ку рен ци ји у стре -
ља штву Алек са Ра ко њац из ОШ „Ми -
ка Ан тић” осво јио је злат ну ме да љу. У
кон ку рен ци ји сред њих шко ла, уче ни -
ца ЕТШ „Па ја Мар га но вић” Бо ја на
Ни ко лић оки ти ла се сре бром, док је
Ђор ђе Јов че вић из Ма шин ске шко ле
за ра дио брон зу. У екип ном над ме та -
њу злат не ме да ље осво ји ле су Ма шин -
ска шко ла и ЕТШ „Па ја Мар га но вић”.

Злат не ме да ље у пли ва њу осво ји ли
су Стра хи ња Шон дић (ОШ „Брат ство –
је дин ство”) и Ду ња Ни шић (ОШ „Ми -
ка Ан тић”), а сре бр на од лич ја су за -
слу жи ли: Не ма ња Ми лић, Сте фан Мил -
те но вић (ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”),
Пе тар Ран ко вић (ОШ „Иси до ра Се ку -
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Ва ња Исев ски,
гим на зи јал ка:
– У пе так ми до ла зи
се стра из Аме ри ке,
па ће мо ве ро ват но
иза ћи у Бе о гра ду, а
у су бо ту ћу се по -
све ти ти уче њу.

Иван Со ло мун,
гим на зи ја лац:
– Углав ном ћу игра ти
ко шар ку и учи ти, јер
мо рам да по пра вим
оце не. Та ко ђе, при пре -
мам се за пут у Бер -
лин.

Ва ња Ста нић,
гим на зи јал ка:
– Ма ту ра је у че твр -
так, па ћу у пе так
оти ћи у Бе о град код
се стре. Она се не -
дав но вра ти ла из
Ду ба и ја, па ће мо
иза ћи и про ве сти
не ко вре ме за јед но.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

За при ро ду
Не ко би ре као: др во.

    Не ко дру ги: ве тар.

    Тре ћи: деч ји осмех.

    Че твр ти: за љу бље ност.

    Пе ти: ми сао.

    Ен ти: жи вот.

    Има то га уне до глед.

    За при ро ду по сто ји мно го де фи ни ци ја.

Увек вре ме
Вре ме: про ла зи, пу ту је, од ла зи.

    При род но је да про ла зи, то га де фи ни ше.

    На рав но и да пу ту је, јер је не при род но да сто ји.

    Те две по ја ве су у ре ду.

    Не ва ља ка да вре ме про ла зи, пу ту је ми мо чо ве ка.

    Тре ба сва ко за се бе да га об ли ку је ка ко му од го ва ра.

    Кад оде – ка сно је.

    Та да га обла чи не ко дру ги.

И бо жан ски нек тар
Упи ја ти у хла ду сам ства: вре ме, при ро ду, зна ње.

    Увек је вре ме за при ро ду и зна ње.

    Ни кад ни је ка сно за за љу бље ност.

    Ду бо ке ми сли.

    Бо гат жи вот.

    Све то је бо жан ски нек тар.

    Ис пи ја ти га као во ду.

    Под хит но, од мах!

Ве ли ки број од лич ја за
уче ни ке из на шег гра да

Над ме та ло се пре ко 
4.500 ђа ка

Спорт ска олим пи ја да школ ске омла -
ди не Вој во ди не, ма ни фе ста ци ја мно -
го по зна ти ја као СО ШОВ, одр жа на је
од 17. до 20. ма ја у Но вом Са ду. Уче -
ни ци и уче ни це основ них и сред њих
шко ла над ме та ли су се у 14 спор то ва
(атле ти ка, ба скет, гим на сти ка, ка ра -
те, ко шар ка, ма ле олим пиј ске игре,
од бој ка, пли ва ње, рит мич ка гим на -
сти ка, ру ко мет, сто ни те нис, стре ља -
штво, фут сал и џу до), а уче ство ва ло
је пре ко 4.500 ђа ка. Из пан че вач ких
шко ла пла сман на ово так ми че ње
оства ри ло је 360 уче ни ка.

Пр вог да на СО ШОВ-а одр жа на су
над ме та ња у ма лим олим пиј ским
игра ма, атле ти ци, џу ду, ба ске ту и стре -
ља штву, у че му су на ши су гра ђа ни
има ли мно го успе ха.

На так ми че њу у по ли го ни ма у кон -
ку рен ци ји пр вих раз ре да на сту пи ли
су уче ни ци основ них шко ла „Бран ко
Ра ди че вић”, „До си теј Об ра до вић” и
„Жар ко Зре ња нин” и сви су осво ји ли
злат не ме да ље.

Од лич ни су би ли и атле ти ча ри. У
екип ном над ме та њу је Основ на шко -
ла „Ми ка Ан тић”, ко ју је пред во дио
Дра ган Ра до са вље вић, осво ји ла сре бр -
но од лич је. Ма ри ја Мр ке ла (ОШ „Све -
ти Са ва”) би ла је нај бр жа на 600 м,
Ана Дра го је вић (ОШ „Ђу ра Јак шић”)
за слу жи ла је брон зу на 300 м, баш као
и Да мјан Чи кић (ОШ „Ми ка Ан тић”)
у тр ци на 100 ме та ра. У кон ку рен ци ји
сред њо шко ла ца тим Гим на зи је „Урош
Пре дић”, ко ји је пред во ди ла Алек сан -
дра Рад ма но вић, осво јио је сре бро у
екип ном над ме та њу. Иван Бо жа нић,
уче ник те шко ле, осво јио је злат ну ме -
да љу на 400 м, а ње го ве дру га ри це Ан -
ђе ла Та сић и Ми о на Бр кић оки ти ле су
се сре бр ним од лич ји ма.

Сте фан Ми хај лов (ЕТШ „Ни ко ла Те -
сла”) дру ги је сти гао на циљ у тр ци на
100 м, као и Урош Осто јин (ЕТШ „Па -
ја Мар га но вић”) у над ме та њу на 1.000
м. Уче ни ца те шко ле Зо ри ца Ста нић
три јум фо ва ла је у ба ца њу ку гле.

Нај ве ћи број так ми ча ра из на шег
гра да ко ји су се пла си ра ли за СО -
ШОВ би ло је у џу ду. Осво је не су укуп -
но 33 ме да ље.

Нај вред ни је тро фе је су за слу жи ли:
Или ја Ан ђе ло вић, Мак сим Сто ја нов -
ски, Ка та ри на Бјел че вић, Ана Ве лич -
ков ски, Ти ја на Ла за ре вић (сви из ОШ
„Жар ко Зре ња нин”), Го луб и На та ли -
ја Стри гић (ОШ „Вук Ка ра џић”), Алек -
са Ђу ро вић, Вла ди мир Бог да нов ски

СПОРТ СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА ШКОЛ СКЕ ОМЛА ДИ НЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ (СО ШОВ)

ПАН ЧЕ ВО – ГРАД СПОР ТА

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ У БАЊАЛУЦИ

ЈОШ ЈЕДНА „ЖЕТВА” ПЛИВАЧА
Преко четири стотине пливачица и
пливача из: БиХ, Канаде, Колумбије,
Италије, Летоније, Мексика, Македо-
није, Словеније, Србије и Турске оку-
пило се прошлог викенда у Бањалуци,
где је ПК Олимп организовао свој тра-
диционалан митинг. Чланови ПК-а
Динамо остварили су одличне резул-
тате и на том великом надметању.

Ања Цревар је освојила златне ме-
даље у тркама на 200 и 400 м слобод-
ним стилом, па је проглашена и за
најуспешнију такмичарку у апсолут-
ној категорији. Петар Петровић се оки-
тио сребром после надметања на 100

м леђно, Вања Грујић је зарадила брон-
зе на 50 и 100 м леђно, а Јелена Врхо-
вац је друга стигла на циљ у трци на
200 м делфин. Катарина Белић је за-
служила сребрне медаље на 200 и 400
м мешовито, али и бронзу на 100 м
прсно. Трећа је била и Теодора Ногу-
ловић, и то на 200 м прсно.

Дуња Стоев и Петар Ранковић на-
ступили су за селекцију Пливачког са-
веза Војводине. Дуња је тријумфовала
на 50 м краул, сребро јој је припало у
трци на 100 м, а бронза на 200 м истим
стилом. Петар је освојио сребрно од-
личје у трци на 200 м прсно. А. Ж.


