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Овај не за о би ла зан део 
ко му нал не ин фра струк ту ре
по сто ји са мо на три де сет
про це на та град ске
те ри то ри је

Шта ће би ти ако се оства ре
прог но зе да ће и да ље 
че сто па да ти ја ке ки ше?

Про шло не дељ но не вре ме и ба ре ко је
су се ство ри ле на ви ше ме ста у гра ду
по сле пљу ска и гра да по но во су под -
се ти ли на то да у Пан че ву, у 21. ве ку,
још увек ни је ре шен про блем ки шне
ка на ли за ци је.

Она по сто ји са мо на 30 од сто
град ске те ри то ри је, због че га на ши
су гра ђа ни ко ји жи ве у ве ћем де лу
Вој ло ви це, на Стре ли шту, Ка ра у ли,
као и они у де ло ви ма цен тра гра да и
у Гор њем гра ду, има ју про бле ме по -
сле сва ке, па и нај ма ње ки ше.

Са слич ним те шко ћа ма се су о ча ва -
ју и они ко ји жи ве на ћо шку ули ца Др
Жар ка Фо га ра ша и Ца ра Ла за ра. На -
жа лост, мо ра ће да са че ка ју не ка бо ља
вре ме на, за то што ни на том ме сту не
по сто ји ки шна ка на ли за ци ја. 

Алек сан дар Ра ду ло вић, ди рек тор
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”, из -
ја вио је да по сто је са мо два об ја шње -
ња за те шко ће у од ре ђе ним де ло ви -
ма гра да по сле ја ких ки ша.

– Та мо где има ки шне ка на ли за -
ци је, че сто се де ша ва да се слив ни ци
за пу ше тра вом, ке са ма и зе ле ни лом
и због то га во да не ма ку да да оти че.
У оним де ло ви ма гра да где не по сто -
ји ки шна ка на ли за ци ја, во да јед но -
став но не ма ку да да оти че – ре као је
Ра ду ло вић.

Он је до дао да је рас пи са на јав на
на бав ка за из бор фир ме ко ја ће из -

ти че ква ли те та во де, он је на ви со -
ком ни воу. Не ма мо ви ше про бле ма с
тим. Ку пи ли смо но ву опре му, по -
бољ ша ли смо рад и ди сци пли ну, и
са ми смо до ста то га ура ди ли и пред у -
зе ли пре вен тив не ме ре да се про -
шло го ди шњи про бле ми ви ше ни кад
не по но ве – до дао је Ра ду ло вић.

До кра ја го ди не ва жне ин ве сти ци је
На кон ре ба лан са град ског бу џе та
ство ре ни су пред у сло ви да „Во до вод
и ка на ли за ци ја” до кра ја ове го ди не
за вр ши не ке ве о ма ва жне ин ве сти -
ци је.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра тог јав -
ног ко му нал ног пред у зе ћа, у пи та њу
су из град ња во до вод не мре же пре ма
се вер ним се ли ма Ја бу ци и Гло го њу,
као и за вр ше так фе кал не ка на ли за -
ци је на Ку де љар ском на си пу и Ба ва -
ни штан ском пу ту.

Ра ду ло вић је на гла сио да је 28. ју -
на у „По ли ти ци” рас пи са на јав на на -
бав ка за из бор нај по вољ ни јег из во -
ђа ча ра до ва за из град њу во до вод не
мре же до Ја бу ке и Гло го ња. Рок за
при ку пља ње по ну да је ме сец да на,
што зна чи да ра до ви тре ба да поч ну
у ав гу сту. По што бу ду за вр ше ни, из -
ве сно је да ће ста нов ни ци тих се ла
до кра ја ове го ди не има ти до бру и
чи сту во ду за пи ће.

Ка да је реч о из град њи ка на ли за -
ци о не мре же на Ба ва ни штан ском
пу ту, Ра ду ло вић је под се тио да ре а -
ли за ци ју тог по сла фи нан си ра Ре пу -
бли ка за то што се на том ме сту зи да
за твор.

Од тога ће ко ристи има ти и на ши
су гра ђа ни ко ји жи ве у том де лу гра -
да, јер ће и њи хов про блем би ти ре -
шен. Пре о ста ло је да се за вр ши про -
јек то ва ње и од мах на кон то га по че ће
из град ња ка на ли за ци је.

М. Гли го рић
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По ра жа ва ју ће: Пан че во још не ма ки шну ка на ли за ци ју
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ра ди ти оп се жну сту ди ју о по тре ба ма
на шег гра да за из град њом ки шне ка -
на ли за ци је.

– Та сту ди ја тре ба да нам да од го -
во ре на мно га пи та ња, а ка да бу де го -
то ва, тра жи ће мо да над ле жни у гра ду
на пра ве план и ди на ми ку из ра де
мре же ки шне ка на ли за ци је у на ред -
ном пе ри о ду. То мо ра да бу де јед на
од ка пи тал них ин ве сти ци ја у Пан че -
ву, да се већ јед ном ре ши про блем
од вод ња ва ња. Ту сту ди ју не ће ра ди ти
би ло ко, јер је у пи та њу ве ли ки и
озби љан по сао, већ фир ма ко ја је ме -
ри тор на за та ко не што – до дао је Ра -
ду ло вић. 

При ти сак во де ће се нор ма ли зо ва ти
Про те клих да на су се не ки на ши су -
гра ђа ни жа ли ли ре дак ци ји „Пан чев -

ца” на ису ви ше слаб при ти сак во де, а
би ло је и оних ко ји су про те сто ва ли
због то га што је уоп ште ни су има ли.
Ди рек тор „Во до во да” је на ја вио да ће
се си ту а ци ја са снаб де ва њем во дом у
пот пу но сти нор ма ли зо ва ти 30. ју на.

Ра ду ло вић је об ја снио да је при ти -
сак у во до вод ној мре жи био сма њен
због нео д ло жних ра до ва на са на ци ји
јед ног це во во да. Они су за вр ше ни и
мре жа се по сте пе но вра ћа у пр во бит -
но ста ње.

На пи та ње но ви на ра ка ква је си ту -
а ци ја с по тро шњом во де због вру ћи на
и по сто ји ли мо гућ ност да се по но ви
про шло го ди шње за га ђе ње, ди рек тор
„Во до во да” је дао од ре чан од го вор.

– По тро шња во де је нор мал на, уо -
би ча је на, ни је алар мант на и чак је
ма ња не го ра ни јих го ди на. Што се
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на Бран ко вом мо сту у Бе о гра ду
истог ју тра гу рао по ква ре ни „мо -
сквич”. 

Да све бу де стра шни је, Ми ли ћев
се ни је ни за у ста вио да пру жи по моћ
Јо ва но ви ћу, већ је по бе гао с ме ста
не сре ће и са крио ау то мо бил, ко ји ни
дан-да нас ни је про на ђен. Ни то му
ни је би ло до вољ но, па је, са же љом
да се из ву че од би ло ка кве од го вор -
но сти, по бе гао чак у Ки ну, али је, на
ње го ву жа лост, у тој зе мљи про на ђен
и ухап шен.

Због то га мо гу са мо да нас за чу де
не ки де ло ви из обра зло же ња од лу ке
ко ју су ових да на до не ле бе о град ске
су ди је. 

„Од олак ша ва ју ћих окол но сти у
ко рист окри вље ног суд је узео у об -
зир ње го ве по ро дич не при ли ке.”
Олак ша ва ју ће окол но сти за не ко га
ко је крив јер је по ги нуо је дан мла -
дић – и не са мо да се на кон то га ни -
је за у ста вио да му по мог не већ је по -
бе гао из зе мље.

Сле де ће ре че ни це у обра зло же њу
су диј ске од лу ке још су ви ше за згра -
жа ва ње: „Суд је по себ но це нио то
што су оште ће ни (по ги ну ли мла дић
и ње го ви дру го ви) са ми до при не ли
на стан ку са о бра ћај не не сре ће. Утвр -
ђе но је да је и то олак ша ва ју ћа окол -
ност по окри вље ног”. 

Да ли је мо гу ће да су су ди је сма -
тра ле да су по ги ну ли мла дић и ње -
го ви дру го ви са ми кри ви за удес? У
пр вим да ни ма по сле не сре ће при ча -
ло се да ће адво ка ти окри вље ног ис -
ко ри сти ти то што су по ги ну ли мла -
дић и ње го ви дру го ви гу ра ли „мо -
сквич” на Бран ко вом мо сту без све -
тле ћих пр слу ка. На жа лост, та ква
оче ки ва ња су се по ка за ла као пот пу -
но тач на. 

Не схва тљи во је да су ди је на ста -
вља ју прак су бла гог ка жња ва ња во -
за ча ко ји су кри ви за нај те же уде се.
Уме сто да ка зне за те слу ча је ве бу -
ду стро ге и ду го го ди шње, да има ју
пре вен тив ну функ ци ју и на те ра ју
на раз ми шља ње сва ког во за ча ко ји
ко ри сти ау то мо бил за ди вља ње, су -
ди је ша љу пот пу но дру га чи ју по ру -
ку. До кле год бу де та ко, на на шим
пу те ви ма и ули ца ма и да ље ће се
де ша ва ти тра гич не са о бра ћај не не -
сре ће. 

М. Г. 

Трг Са ше Бо жо ви ћа
Те шко је ко лум ни сти ма то ком ле та у Пан че ву да бу ду убо ји ти и ак ту ел -
ни ако кре не мо с пре ми сом да је ва жно оно што је јав но, од но сно оно
ка ко ди ше град. Јер, ап со лут но ни јед на јав на слу жба у гра ду не ра ди пу -
ним ка па ци те том, на про тив, све оне су на „ко лек тив ним од мо ри ма”.
До ду ше, то не из гле да као ита ли јан ски фе ра го сто, скуп но ав гу стов ско
ку ли ра ње по то ма ка ста рих Ла ти на, по што се у Ита ли ји зна уна пред да
све што вам је бит но, а ти че се јав ног сек то ра, мо ра те за вр ши ти пре
осмог ме се ца; то је, то ком де це ни ја, по ста ла тра ди ци ја.

Код нас се уко ре нио не што дру га чи ји оби чај: од 15. ју на до 15. сеп -
тем бра тра је тро ме сеч ни (пих, то је тек че тврт го ди не) ср би јан ски „фе -
ра го сто”, то ком ко јег вас са свим ле ги тим но, ако има те не ка ква „те шка”
пи та ња, на шал те ри ма од би ја ју уз оправ да ње да су ше фи ца или шеф на
од мо ру, а да су по моћ ни ца или по моћ ник пре за у зе ти. Не мој те се је ди -
ти, ни је то, да кле, ни шта нео бич но.

Му чи мо се ми но ви на ри ка ко би смо до шли до ин фор ма ци ја, ку ка мо
и, ето, тра жи мо оправ да ња за сво ју по гу бље ност. Их, оправ да ња, оп ште -
по зна та је при ча да су „слу жбе” и но ви на ри у до слу ху. Ево, на при мер,
ми ће мо овом при ли ком као из у зет ке што по твр ђу ју на ше фе ра го сто
пра ви ло да из дво ји мо Са ле та Ра ду ло ви ћа, ди рек то ра „Во до во да”, и Ћи -
му Ми ли ће ви ћа, на чел ни ка Град ске упра ве. Хва ла им што су ту за вас.

Не ма око све га овог не ке ве ли ке при че, та ко са мо мо жда зво не ре чи:
мо же мо кон ста то ва ти да све сто ји и ни шта не ра ди, али то ни је ни ти ак -
ту ел но, ни ти убо ји то, већ уо би ча је но. А не зна мо ни че му слу жи... Гле -
дај те цр та ће!

* * *
По што ва о ци „хе ви ху мо ра” си гур но су за па зи ли вест о од ла ску са жи -
вот не сце не ро до на чел ни ка тог ки не ма то граф ског ро да Ба да Спен се ра.
Де бе ли мр гуд је умео да нас на сме је и ша ма ра њем у са лу ну и кли за њем
о са пун. Јед но став ност ко ја је из би ја ла из ње го вих уло га го во ри ла нам
је да тре ба да смо баш та кви: спрем ни за ша ма ра ње и кли за ње.

Хва ла Италији, хва ла Ба ду.

* * *
О Спен се ру не ка раз ми шља Рим, а о деч јем пе сни ку Бо жо ви ћу, Са ши
Бо жо ви ћу, мо ра Град Пан че во. А ако ми сли да не тре ба да ми сли, об ја -
сни ће мо за што мо ра да ми сли.

Не у мр ли по чив ши Са ле јед ном при ли ком нам је ис при чао анег до ту
ко ју је про жи вео са уче ни ци ма шко ле у не ком за би том ме сту на ју гу Ср -
би је. Чи тао им је сво је пе сме, пу штао фе но ме нал не ком по зи ци је ко је су
на ста ле та ко што су вр хун ски срп ски ком по зи то ри, аран же ри и пе ва чи
об ра ди ли ње го ве сти хо ве; го во рио им је о пр вој љу ба ви, сре ћи и од ра -
ста њу. Де ца су би ла, као и увек ка да је Са ле Бо жо вић го во рио, у тран су,
тј. при род на, „на зуп че на”, жељ на од го во ра...

Де вој чи ца од осам-де вет го ди на, на вик ну та на „стру ча ре ње” из уџ бе -
ни ка, цр но-бе ле при че и би о гра фи је по чив ших пи са ца, при род но га је
упи та ла: „Пе сни че, ка да сте ви умр ли?”

И ко му ни ко ло шка ве ли чи на ка ква је Са ша био, по соп стве ном при -
зна њу, ни је зна ла ка ко да ре а гу је. Ре као јој је да је жив, да је сре ћан због
то га, те да је при су тан да баш ту сре ћу с де цом де ли. До био је апла уз.

И умро је, из не на да, ма ло по том. Млад, са че тр де сет и не што.
Ки кин да га сла ви. Та мо шњи деч ји хор ко ји во ди Це ца Ми лић ре дов -

но из во ди бо гат ре пер то ар Бо жо ви ће вих пе са ма, а ка да се са мо по ме не
Са ле то во име, цео тај град пла че; од ра сли су на ње го вим сти хо ви ма.
Чик пу сти те не ку ер-те-ве еми си ју у чи јем је опи су по сла деч је ства ра -
ла штво и, бу ди те си гур ни, ако бар три од де сет еми то ва них пе са ма ни -
су Са ле то во де ло – не ко је у ди лу с про ду цен ти ма, га ран то ва но.

Са ша Бо жо вић је Пан че вац, фи зич ки је умро пре три го ди не. Ко ми -
си ја ко ја се ба ви до де љи ва њем име на ули ца ма и тр го ви ма ово га гра да
то би мо ра ла да зна. Са ле ни је био ни „цр ве ни”, ни „жу ти”, био је за не -
бро је не клин це ду га на не бу. И још увек је...

То су чи ње ни це, не ће мо се око њих убе ђи ва ти. Али ако Ко ми си ја и
да ље има раз ло га за сум њу, пру жи ће мо јој вр ло ра до још пре гршт ар гу -
ме на та за то да Са ши на де ца, у Бо жо ви ће вом Пан че ву, до би ју трг Са ше
Бо жо ви ћа.

Ло ша кар ма или не ке мрач не си -
ле, у сва ком слу ча ју у тој на ме ри га
је, као и ла не (и то опет на кон пе на -
ла), у „сто го ди шњем” из да њу так ми -
че ња Ко па Аме ри ка осу је ти ла фан -
та стич на се лек ци ја Чи леа, до ју че
та ко ђе вр ли аут сај дер у свет ским и
ју жно а ме рич ким раз ме ра ма. Да зло
бу де ве ће, упра во ма гич ни Лео ни је
ис ко ри стио уда рац с бе ле тач ке и ти -
ме је ди рект но на у дио свом ти му.
Ње го ва ре ак ци ја на кон то га би ла је
за стра шу ју ће ср це па ра ју ћа. Де ло вао
је као да му је и по след њи ча мац за
спа са ва ње по то нуо, што га је та ко
емо ци о нал но ра стро је ног до ве ло до
од лу ке да ви ше не игра за сво ју Ар -
ген ти ну.

Ме ђу тим, истог мо мен та ско чи ла
је це ла ла ти но а ме рич ка зе мља, ра -
чу на ју ћи и пред сед ни ка др жа ве и
„бо га” Ди је га Ма ра до ну, са са мо
јед ном мол бом „Ме си ји” – оста ни и
по бе ди на свет ском пр вен ству у Ру -
си ји!

Ко зна – мо жда ће их и по слу ша ти
(за раз ли ку од не ких на ших уми шље -
них ве де та ко је, кад јед ном од у ста ну,
од то га не од у ста ју) и до сти ћи то што
му по свим ме ри ли ма при па да.

На рав но да је та ко не што мо гу ће у
игри у ко јој углав ном по бе ђу ју
Шпан ци, Бра зил ци, Енгл... упс
Ислан ђа ни, Вел ша ни, Чи ле ан ци...

Нем ци су, ипак, не што са свим, са -
свим дру го...

Ј. Ф.

Во за чи, сло бод но
ди вљај те

Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду по твр дио
је ових да на ка зну Мар ку Ми ли ће ву,
ак те ру слу ча ја „кан три мен”, због ко -
га је из гу бљен је дан млад жи вот. 

Том ба ха том во за чу, ко ји се 25.
ју ла 2014. у ра ним ју тар њим са ти -
ма за јед но с ку мом и три при ја те -
љи це вра ћао из ноћ ног про во да во -
зе ћи ау то мо бил, су ди је су из ре кле
ка зну за тво ра у тра ја њу од че ти ри
го ди не.

Про гле да ли су му кроз пр сте иа ко
је, во зе ћи бр зи ном ве ћом од 85 ки -
ло ме та ра на сат, јед но став но оду вао
два де се тјед но го ди шњег Лу ку Јо ва -
но ви ћа ко ји је са сво јим дру го ви ма

Пла не та у 
об ли ку лоп те

Чи ле, Велс, Исланд... Да ли би ико
ко је пре де се так го ди на пра тио нај -
ва жни ју спо ред ну ствар на све ту
имао и нај ма њу при ми сао да ова кво
на бра ја ње има и де лић ве зе с јур ца -
њем за по пу лар ном „бу ба ма ром”?
Пр ве сте евен ту ал но мо гли да по ве -
же те с дик та ту ром, дру ге с ти ту лом
пре сто ло на след ни ка бри тан ске кру -
не, а тре ће, са свим ло гич но, с ри ба -
ри ма и геј зи ри ма. Фуд бал и на ре че ни
– не, ни ка ко!

Али, ево, ле та го спод њег 2016. го ди не
– Вел ша ни и Ислан ђа ни уђо ше у че -
тврт фи на ле Европ ског пр вен ства. Ва -
жно је на по ме ну ти да су по ме ну ти Кел -
ти с Бри тан ског остр ва тек дру ги пут на
јед ном ве ли ком так ми че њу (још од
„плу сквам пер фект не” 1958. го ди не),
док је се вер но о стр вља ни ма ово ап со -
лут ни де би. При том су убе дљи во нај -
ма ња на ци ја на ова ко еми нен том так -
ми че њу (бу ду ћи да их је све га три ста
хи ља да). И ту је за бе ле жен је дан ку ри -
о зи тет: ис па да да је сва ки де се ти
Ислан ђа нин ужи во гле дао утак ми це
сво је ре пре зен та ци је. Чу до, зар не?!

Ипак, мо жда нај ве ћа сен за ци ја је
то што уни вер зум ски ча роб њак Ме си
с ре пре зен та ци јом ни че твр ти пут
(тре ћу го ди ну за ре дом) ни је ус пео да
се до мог не тро фе ја (иа ко је увек су -
ве ре но сти зао до фи на ла).

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Боља перспектива.

Током викенда, у граду

Снимио Владимир Ђурђевић

• Слобода нема цену, али уме да кошта.

• Наша свакодневица је сива да црња не може бити!

• Ми смо први дошли, а они су већ били тамо. 
То је разлика између нас и дођоша.

• Цела Србија је уз ТВ пријемнике. Власт нас апаратима 
одржава у животу.

• Моја жена уме да с мало речи много каже. Довољно је само 
да ме погледа!

• У нашој влади нема корупције. Тамо све функционише 
као подмазано.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЗНАМ ДА МЕ ЖЕНА ШПИЈУНИРА. ЈЕДИНО НЕ ЗНАМ ЗА КОГА РАДИ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 1. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Петак, 1. јул 2016.
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СВЕТ СКО ШКОЛ СКО ПР ВЕН СТВО У ОД БОЈ ЦИ

„ПО ЛА СВЕ ТА” У ПАН ЧЕ ВУ
Технички организатор
ОК „Одбојка 013”

Наши суграђани
добри домаћини

Два де сет че твр то Свет ско
школ ско пр вен ство у од бој ци
све ча но је отво ре но 26. ју на у
СЦ-у „Шу ми це” у на шем глав -
ном гра ду. По ред Бе о гра да,
су ор га ни за тор овог ве ли ког
ме ђу на род ног так ми че ња, ко је
оку пља де вој ке и мом ке из 35
др жа ва, је сте и Пан че во.

Утак ми це Д-гру пе игра не су у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту, а у
игри пре ко мре же над ме та ли су
се шко лар ци из Јер ме ни је, Дан -
ске, Не мач ке и Ира на. Нај у спе -
шни ји су би ли мом ци из Ази је,
ко ји су са вла да ли све сво је ри ва ле,
па су се као пр во пла си ра ни тим
из ове гру пе пла си ра ли у да љу
фа зу так ми че ња. Дру го ме сто је
за у зе ла Не мач ка, ко ја је та ко ђе
обез бе ди ла про лаз у за вр шни цу
Свет ског пр вен ства.

– Све про ла зи без про бле ма
и по вре да игра ча, што и је сте

од бој ка шка свет ска ве ле си ла –
ис та као је Иван Кр го вић, пр ви
чо век ОК-а Од бој ка 013, ко ји је
и тех нич ки ор га ни за тор тур ни -
ра у на шем гра ду.

Да на ши мла ди су гра ђа ни
ве о ма во ле од бој ку, по ка за ли
су и број ни во лон те ри ко ји су
се ода зва ли по зи ву Са ве за за
школ ски спо рт Ср би је, али и

нај ва жни је. Иа ко у сва ком ме -
чу све пр шти на те ре ну, ово је
так ми че ње ко је пре све га збли -
жа ва де цу из свих кра је ва све -
та. Ово је за и ста ве ли ки спорт -
ски до га ђај за Ср би ју и Пан че -
во. Мом ци из Ира на су убе дљи -
во три јум фо ва ли у свим ме че -
ви ма и та ко још јед ном по ка за -
ли да та азиј ска зе мља по ста је

КОН ЦЕРТ ИБРИ ЦЕ ЈУ СИ ЋА

Ча роб њак пе ва ног 
сти ха

На те ре ни ма с ве штач ком тра -
вом по ред Ха ле спор то ва на
Стре ли шту, по сле шест да на
игре, за вр шен је Пр ви лет њи
куп „Во ја Га чић”. На тур ни ру
је уче ство ва ло 90 еки па фуд ба -
ле ра уз ра ста од 2004. до 2009.
го ди шта из це ле Ср би је, као и
тим из Би је љи не. Нај мла ђим
по бед ни ци ма је ме да ље око
вра та ока чио глу мац Не над
Хе ра ко вић, чу ве ни Вам пир из
фил ма „Мон те ви део”, а нај -
ста ри ји ма је од лич ја по де лио
про сла вље ни гол ман пан че -
вач ког „Ди на ма” и бел гиј ског
„Сен Труј де на” Ду шан Бе лић.

Ми о драг Га чић, пред сед ник
клу ба ор га ни за то ра ФК „Во ја
Га чић”, за „Пан че вац” је ре као:

– Им пре си о ни ран сам ти ме
што се ода зва ло свих 90 при ја -
вље них еки па. На пра ви ли смо

ле пу при чу и по сла ли ле пу сли -
ку из на шег гра да. Де ца су ужи -
ва ла у про те клих шест да на. За -
хва љу јем уче сни ци ма, као и
свим до брим љу ди ма ко ји су по -
мо гли да овај тур нир бу де баш

она кав ка ко смо га за ми сли ли.
До би ли смо по хва ле са свих
стра на да смо би ли до бри до ма -
ћи ни. Искре но се на дам да ће
до го ди не би ти још ви ше уче сни -
ка и еки па из су сед них зе ма ља.

ПР ВИ ЛЕТ ЊИ КУП „ВО ЈА ГА ЧИЋ”

По бе да фуд ба ла и дру же ња

До лов ци ће уго сти ти од га ји -
ва че и љу би те ље па рад них
ко ња на сво јој два на е стој
„Фи ја ке ри ја ди”. Та ин те ре -
сант на ма ни фе ста ци ја би ће
одр жа на у не де љу, 3. ју ла, на
ло кал ном хи по дро му, по чев
од 13 са ти.

Ор га ни за то ри, чла но ви ко -
њич ког клу ба „До ло вац”,
обез бе ди ли су вред не на гра де
за уче сни ке, а оче ку ју још

ма сов ни ји скуп од про шло го -
ди шњег. Би ће упрег ну ти јед -
но пре зи, дво пре зи, тро пре зи,
че тво ро пре зи и, као атрак ци -
ја да на, фи ја ке ри са што ви -
ше ко ња. По се ти о ци ће мо ћи
да ужи ва ју и у кул тур но-
умет нич ком про гра му.

Би ће при ли ке за дру же ње
ван па рад не ста зе, као и за
та ко зва но тре ће по лу вре ме.

Ј. Ф.

ИДУ ЋЕГ ВИ КЕН ДА

„Фи ја ке ри ја да” у До ло ву

Кон церт Ибри це Ју си ћа, хр -
ват ског кан та у то ра и шан со -
ње ра, би ће одр жан у не де љу,
3. ју ла, на пла тоу ис пред
Кул тур ног цен тра Пан че ва.

Ње го ву ка ри је ру, ду гу по -
ла ве ка, обе ле жи ле су мно го -
број не пе сме ко је се ра до
слу ша ју и да нас, а ме ђу њи -
ма су: „Мач ка”, „До бро ју тро,
Мар га ре та”, „По ноћ”, „Ју би
сан ва шу ћер”, „Ша лом Са -
ра”, „У сва ком слу ча ју те во -
лим”, „На Стра ду ну”... Ком -
по но вао је на сти хо ве Ви ли -
ја ма Шек спи ра, Бер тол да
Брех та, Лу ке Па љет ка, Ми -
ро сла ва Ан ти ћа и дру гих.

„Осла ња ју ћи се на еле мен -
те фран цу ске шан со не, го ди -
на ма је ства рао пре по зна тљив
и ве о ма је дин ствен ау тор ски
из раз, ко ји се од ли ку је по е ти -

ком и ин те лек том, као и ком -
по но ва њем на сти хо ве по зна -
тих пе сни ка”, на во ди се у са -
оп ште њу за ме ди је.

Ибри ца Ју сић је де це ни ја -
ма за штит ни знак „Ду бро вач -
ких лет њих ига ра”, а ње го ви
на сту пи на ска ли на ма су по -
ста ли тра ди ци ја.

M. M.

Чланови турске и бугарске репрезентације са сјајним волонтеркама

Гра да Пан че ва, да уче ству ју у
ор га ни за ци ји овог тур ни ра.
Ме че ви ма у Д-гру пи ни је за вр -
шен од бој ка шки про грам у на -
шем гра ду. У че твр так и пе так,
30. ју на и 1. ју ла, игра ће се
утак ми це за пла сман, ко је по -
чи њу у 14 и у 16 са ти, а у су бо -
ту, 2. ју ла, у 9 са ти и у 10.30.

А. Живковић

На СЦ-у „Мла дост” ће у пе -
так, 1. ју ла, би ти од и гран
22. ме мо ри јал ни тур нир у
ма лом фуд ба лу под на зи -
вом „Бран ко Би сак Ро ки”.

Већ тра ди ци о нал ним
утак ми ца ма се ћа ње на јед -
ног од нај бо љих фуд бал -
ских су ди ја из на ше га гра -

да ожи ве ће ње го ве ко ле ге
из Бе о гра да, Зре ња ни на и
Пан че ва, а над ме та ће се и
еки па под на зи вом „Ро ки -
је ви при ја те љи”.

Утак ми це ће тра ја ти два
пу та по 15 ми ну та, а овај
тра ди ци о на лан тур нир по -
чи ње у 18 са ти. А. Ж.

У ПЕ ТАК, 1. ЈУ ЛА

Се ћа ње на Ро ки ја

„Пан че вач ко кул тур но ле то
2016”, јул ски и ав гу стов ски
про грам де ша ва ња, пред ста -
вље но је у сре ду, 29. ју на, на
кон фе рен ци ји за но ви на ре у
са ли Град ске упра ве гра да
Пан че ва. Ре пер то ар су из ло -
жи ли пред став ни ци град ских
кул тур них ин сти ту ци ја ко је

уче ству ју у про гра му – Дом
омла ди не, Кул тур ни цен тар,
На род ни му зеј и Град ска би -
бли о те ка.

Не ма ња Ро тар, град ски већ -
ник за кул ту ру и омла ди ну,
ре као је да је ове го ди не за
лет њи про грам из дво је но ми -
ли он и по ди на ра и до дао ка ко
се на да да ће сле де ће го ди не
та су ма би ти дво стру ко ве ћа.

– Сле де ће го ди не ће би ти
ра зно вр сни ји про грам и на
ви ше ло ка ци ја. Осим у цен -
тру, иде ја је да не ке про гра ме
ор га ни зу је мо и у дру гим де ло -
ви ма гра да – на Стре ли шту,

Ко те жу, Те сли... На се ље на ме -
ста су ове го ди не због не до -
стат ка сред ста ва оста ла ус кра -
ће на за лет њи про грам, али су
не ке од њи хо вих ин сти ту ци ја
до би ле но вац за ин фра струк -
тур на опре ма ња – ка же Ро тар. 

Кул тур ни цен тар Пан че ва
при пре мио је ра зно вр стан му -

зич ки про грам. Бо бан Та на си -
је вић, му зич ки уред ник, на ја -
вио је де се так кон це ра та раз -
ли чи тих му зич ких пра ва ца
ко ји ће се одр жа ва ти на пла -
тоу ис пред те кул тур не ин сти -
ту ци је. Лет њу се зо ну, ба рем
што се му зи ке ти че, отво ри ће
ду бро вач ки кан та у тор Ибри ца
Ју сић у не де љу, 3. ју ла. По -
след ња су бо та у ме се цу ре зер -
ви са на је за кон церт Европ -
ског омла дин ског там бу ра -
шког ор ке стра. За љу би те ље
кла сич не му зи ке пра ви из бор
би ће кон церт ка мер ног дуа –
хар фист ки ње Ане Бра те ље вић

и пи ја нист ки ње Га бри је ле Ди -
нић. Усле ди ће на ступ гру пе
„Amy’s House – tribute band to
Amy Winehouse”, Удру же ње
рок му зи ча ра Пан че ва пред -
ста ви ће „Ве че пан че вач ког ро -
кен ро ла”, а „Salsa y punto
band” до не ће ла ти но зву ке у
наш град. „Дел Ар но бенд”

сви ра ће ре ге, а кра јем ав гу ста
ће на сту пи ти там бу ра шки ор -
ке стар „Вој во ђан ски сан” и са -
став „The LVCS”, ко ји сви ра
аме ри ка на му зи ку. У ор га ни -
за ци ји Кул тур ног цен тра дру -
гог да на ју ла од и гра ће се и
пред ста ва Зо ра на Су бо тич ког
„Од ра ја до без ње ни це” у све -
ча ној са ли На род ног му зе ја
Пан че во.

Ра зно вр стан му зич ки про -
грам ко ји је ор га ни зо вао Дом
омла ди не Пан че во пред ста -
вио је му зич ки уред ник Сло -
бо дан До дић. Гру па „Who see”
одр жа ће кон церт у су бо ту, 9.

ју ла, у лет њој ба шти До ма
омла ди не . Не де љу да на ка -
сни је сле ди „Блуз ве че”, а до
кра ја ме се ца кон церт ре ге гру -
пе „ЗАА” и „Џез ве че”.

Пла ни ра но је да кул тур но
ле то поч не 30. ју на из ло жбом
„Са ла ши из ме ђу иде а ли зо ва -
ног и ствар ног”, у ор га ни за ци -
ји На род ног му зе ја Пан че во.
Ва ња Ра ден ко вић, ме на џер ка
за од но се с јав но шћу, ис та кла
је да ће се про грам ове се зо не
углав ном одр жа ва ти у дво ри -
шту му зе ја. По се ти о ци ће мо -
ћи да ви де по зо ри шне пред -
ста ве „Ли ли ка”, „Глум ци-пе -
сни ци”, „Она” и „Остр во”. У
дво ри шту На род ног му зе ја
кон цер том ће се пред ста ви ти
бенд „ГИ ТА РИ НЕТ”, по бед ник
так ми че ња „Нај бо љи ор ке стри
Ср би је”. Кра јем ав гу ста одр -
жа ће се ра ди о ни ца за де вој чи -
це „Обу ци лут ку” у окви ру пре -
зен та ци је нео лит ског ко сти ма.

Град ска би бли о те ка ор га ни -
зо ва ће у ка феу „Дво ри ште”
низ књи жев них ве че ри, на ко -
ји ма ће уче ство ва ти Вла ди -
мир Пи шта ло, Ва са Пав ко вић
с књи гом „Оке ан Ду нав”, Ја -
сми на То пић, пан че вач ке пе -
сни ки ње с „Кри ла тим пе сма -
ма” и Мир ја на Ђур ђе вић с но -
вом књи гом. Сво је афо ри зме
пред ста ви ће Зо ран Т. По по -
вић и Алек сан дар Ба љак.

Про гра ми су углав ном бес -
плат ни. М. М.

ПРЕД СТА ВЉЕН ЛЕТ ЊИ КУЛ ТУР НИ ПРО ГРАМ 

Разноврсност, много локација, добар провод у најави

Ге не ра ци ја 2004: Ге не ра ци ја 2005: Ге не ра ци ја 2006: Ге не ра ци ја 2007: Ге не ра ци ја 2008: Ге не ра ци ја 2009:

1. ФК „Во ја Га чић” Пан че во ШФ „Оле” Бор ча ФК „Пар ти зан” Бе о град ОФК „Ла во ви” Бор ча ФК „Фор ту на” Пан че во ШФ „Ла не” Бе о град

2. ФК „Рад нич ки” Ко вин ОФК „Вој во ди на –Стен ли” Гло гоњ ФК „Во ја Га чић” Пан че во ШФ „Сун це” Ру ма ФК „Ко ло ни ја 11421” С.Па лан ка ФК „Бо ле сни ков” Н. Сад

3. ШФ „Ли он” Бе о град ФК „Во ја Га чић” Пан че во ФК „Кам пи о не” Бе о град АФ „Бам би” Зре ња нин ШФ „Ви тез” Па дин ска Ске ла ШФ „Зма је ви” Бе о град

4. ФК „Сло бо да” Ужи це ШФ „Зма је ви” Вр шац ФК „Бам би” По жа ре вац ШФ „Вир тус” До ба нов ци ШФ „Зма је ви” Бе о град ФК „Арес” Ча чак

ПО КЛА ЊА МО УЛА ЗНИ ЦЕ

Кон церт 
Сер ге ја Ћет ко ви ћа

На Лет њој по зор ни ци Кул -
тур ног цен тра Пан че ва
(Ули ца ца ра Ду ша на) у пе -
так, 1. ју ла, од 21 сат, би ће
при ре ђен кон церт Сер ге ја
Ћет ко ви ћа. Он је тре нут но
на тур не ји по во дом про мо -
ци је свог но вог ал бу ма „Мој
сви јет”, а по ред пе са ма с тог
ал бу ма из во ди ће и не ке од
сво јих нај ве ћих хи то ва.

Ор га ни за то ри кон цер та
по кла ња ју че ти ри ула зни це.

Два нај бр жа чи та о ца ко ји у
пе так, 1. ју ла, у 11 са ти, по -
ша љу СМС на број 1201, до -
би ће по две ула зни це за кон -
церт Сер ге ја Ћет ко ви ћа.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)
КОН ЦЕРТ и то 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. Д. М.



На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре у уто рак, 28. ју на, Пе -
тар До шен, пред сед ник Но -
вог град ског удру же ња свих
пен зи о не ра, ка зао је ка ко је
на сед ни ци но вог управ ног
од бо ра, одр жа ној дан ра ни -
је, раз ма тран текст об ја вљен
у „Пан чев цу” број 4667 под
на сло вом „Не мо гу ће пре у -
зи ма ње на ше ор га ни за ци је”.

– Сла же мо се са свим што
је на ве де но да пи ше у Ста ту -
ту, али је исто тач но да он
ни је до нет на скуп шти ни
удру же ња пен зи о не ра. По -
што је та кав Ста тут при ме -
њи ван, сто га на осно ву ње га
из бор пред сед ни ка Управ -
ног од бо ра и пред сед ни ка
Удру же ња ни је био ле ги ти -
ман. Ме ђу тим, по зи ци ју ко ју
је за у зи мао го спо дин Ша ле -
тић, као пред сед ник Град -

ског од бо ра ПУПС-а, омо гу -
ћи ла му је да за у зме и ме сто
на че лу по ме ну те ор га ни за -
ци је. Та ко ђе, бит но је на по -
ме ну ти да је он пи сме но
оба ве штен о од лу ка ма за се -
да ња ван ред не скуп шти не –
из ја вио је До шен.

До дао је да но ви управ ни
од бор оче ку је да се у на ред -
ном пе ри о ду раз ре ше про -
бле ми ко ји су до ве ли до ова -
кве си ту а ци је, а не, ка ко на -
во ди, да се твр до гла во ра чу -
на с не сме њи во шћу и не за -
мен љи во шћу.

– Но ви управ ни од бор та -
ко ђе сма тра да при су ство
са стан ку и Ми ла на Не на ди -
ћа, пред сед ни ка Удру же ња
пен зи о не ра Вој во ди не, не
да је ле ги ти ми тет ра ни је до -
не тим по гре шним од лу ка -
ма, већ по др шку да се на ђе
пра ви пут за оп ште при хва -
тљи ве и њи хо во ре ша ва ње.
На пу ту ка оства ре њу тог ци ља
не ма ме ста лич ним ин те ре -
си ма, што ина че ка рак те ри ше
ру ко во ђе ње удру же њем –
ис та као је До шен.

По раст по сла нич ког
ути ца ја

На дру гој сед ни ци Скуп шти не
Ау то ном не По кра ји не Вој во -
ди не, одр жа ној у по не де љак,
20. ју на, из ме ђу оста лог, иза -
бра ни су пред сед ни ци и чла -
но ви од бо ра. На и ме, од укуп -
но 19 рад них те ла, Срп ска на -
пред на стран ка ру ко во ди са
шест, а од то га су два у ру ка ма
Пан че ва ца.

Са ша Лев на јић и Јо ван Ла -
за ров, по кра јин ски по сла ни ци
из ре до ва вла да ју ће пар ти је,
иза бра ни су за пред сед ни ке
Од бо ра за про пи се, од но сно
Од бо ра за бу џет и фи нан си је.

Лев на јић је ка зао да је Од -
бор за про пи се за ду жен за раз -
ма тра ње пред ло га од лу ка по -
кра јин ске скуп шти не, дру гих
про пи са и оп штих ака та са
ста но ви шта њи хо ве ускла ђе -
но сти са Ста ту том и прав ним
си сте мом и пред ло га за ко на,
дру гих про пи са и оп штих ака -
та ко је Скуп шти на Вој во ди не
пред ла же На род ној скуп шти -
ни Ср би је ра ди до но ше ња. За -
тим, пред ла же до но ше ње и из -
ме ну По слов ни ка, да је пред -
лог за ту ма че ње по је ди них ње -
го вих од ре да ба, као и пред лог
за ау тен тич но ту ма че ње од лу ка
и дру гих оп штих ака та ко је
до но си Скуп шти на АПВ. По -
ред то га, раз ма тра оба ве ште ње
Устав ног су да о по кре та њу по -
ступ ка за оце ну устав но сти и
за ко ни то сти про пи са ко је су
до не ли по кра јин ски ор га ни и
утвр ђу је од го вор Устав ном су -
ду. Та ко ђе, пред ла же Скуп -
шти ни по кре та ње по ступ ка
пред Устав ним су дом за оце ну
устав но сти и за ко ни то сти про -
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ПО ТЕ ШКО ЋЕ СА ИС ПЛА ТОМ ДНЕВ НИ ЦА

Непотпуна
до ку мен та ци ја

ИЗА БРА НИ ПРЕД СЕД НИ ЦИ РАД НИХ ТЕ ЛА СКУП ШТИ НЕ АПВ

Пан чев ци на че лу од бо ра за про пи се 
и бу џет и фи нан си је

(НЕ)ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ МЕ СНИХ ЗА ЈЕД НИ ЦА

МА ЛИ БУ ЏЕ ТИ ВЕ ЛИ КИ ПРО БЛЕМ
Ло ша ко му ни ка ци ја с
гра ђа ни ма

За Ста ри Та миш са мо
90.000 ди на ра

Ка ко функ ци о ни шу, чи ме се
ба ве и на ко ји на чин гра ђа ни -
ма мо гу да по мог ну нај ма ње
је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве? На те ри то ри ји Пан че ва
осам град ских ме сних за јед -
ни ца – Гор њи град, Мла дост,
Ко теж, Цен тар, Вој ло ви ца,
Стре ли ште, Те сла и Ста ри Та -
миш – тре ба да по ма жу ме -
шта ни ма у ре ша ва њу те ку ћих
спо р них пи та ња, ка ко би уна -
пре ди ли усло ве жи во та у свом
окру же њу.

Ма ли бу џе ти су нај ве ћи про -
блем ме сних за јед ни ца. С дру -
ге стра не, гра ђа ни те шко ус по -
ста вља ју кон такт с њи ма. Ка ко
би смо до шли до по је ди них ин -
фор ма ци ја, по ку ша ли смо у
то ку рад ног да на, из ме ђу 12 и
14 са ти, да те ле фо ном раз го ва -
ра мо са се кре та ри ма ме сних
за јед ни ца, али слу ша ли це су
по ди гли са мо Алек сан дра Ба -
бић из МЗ Гор њи град и Ра до -
ван Алек сић из МЗ Те сла.

Пре ма ре чи ма Алек сан дре
Ба бић, не ас фал ти ра не ули це,
ата р ски пу те ви, не по сто ја ње
во до вод не мре же и ка на ли за -
ци ја на Ка ра у ли и Скро ба ри
нај ве ће су пре пре ке жи те ља у
сва ко днев ном жи во ту.

То је мо жда је дан од раз ло га
што је Ме сна за јед ни ца Гор њи
град јед на од во де ћих по ак -
тив но сти ма, а де ша ва ло се да
одр жи чак 14 сед ни ца скуп -
шти не го ди шње. На и ме, чла -
но ви ових је ди ни ца су у оба ве -
зи да одр же ми ни мум че ти ри
за се да ња за го ди ну да на.

ла же озбиљ ни јом сво том нов ца
– 2.310.000, а Ко теж има нај ве -
ћи бу џет и он из но си око
2.440.000 ди на ра.

С об зи ром на број ста нов ни -
ка у свим овим на се љи ма, по -
ста вља се пи та ње ко ли ко је фи -
нан сиј ских сред ста ва за пра во
по треб но ка ко би се ре ши ли
основ ни, те ку ћи про бле ми.

Бу ду ћи да нам се ве ћи на се -
кре та ра ни је ја ви ла, у на ред -
ним бро је ви ма „Пан чев ца”
раз го ва ра ће мо с пред сед ни -
ци ма скуп шти на ме сних за -
јед ни ца, ка ко би смо из не ли
про бле ме с ко ји ма се су о ча ва -
ју они и са ми гра ђа ни, као и
да би смо још де таљ ни је од го -
во ри ли на пи та ња с по чет ка
тек ста.

спек ци ји да ре а гу је на ван пи -
јач ну про да ју ко ја се оба вља
на зе ле ној по вр ши ни, а ко ју
ста на ри јед не згра де уред но
одр жа ва ју.

Ве о ма ма ли бу џе ти пред ста -
вља ју ве ли ку пре пре ку у са мом
функ ци о ни са њу овог нај ни жег
ни воа вла сти. На и ме, нај у да ље -
ни је (ван)град ско на се ље, Ста -
ри Та миш, пре ма по след њим
по да ци ма, рас по ла же са са мо
90.000 ди на ра, што је ап со лут -
но не до вољ но за ре ша ва ње јед -
ног озбиљ ни јег про бле ма.
Стре ли ште има око 560.000,
Вој ло ви ца око 800.000, а Мла -
дост око 920.000 ди на ра. Не -
што ве ће при хо де има ју Те сла
(1.300.000) и Гор њи град
(1.400.000). МЗ Цен тар рас по -

Ба би ће ва је ре кла да се ме -
шта ни ја вља ју из ра зних раз -
ло га, као и да је Ме сна за јед -
ни ца ове и про шле го ди не пи -
са ла Ди рек ци ји за из град њу и
уре ђе ње Пан че ва и гра до на -
чел ни ку Са ши Па вло ву, ка ко
би им про сле ди ла нај ва жни је
зах те ве гра ђа на.

Алек сић је ка зао да МЗ Те -
сла има до бру ко му ни ка ци ју с
ме шта ни ма и да јој се они нај -
че шће обра ћа ју због ко му нал -
них про бле ма, као што су зах -
те ви за по ста вља ње сту би ћа
или сре ђи ва ње пе шач ких ста -
за, ко је је та ме сна за јед ни ца у
про те клом пе ри о ду фи нан си -
ра ла из соп стве них при хо да.
До дао је и да су не дав но упу -
ти ли зах тев ко му нал ној ин -

J. Лазаров

РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ „НЕ МО ГУ ЋЕ 
ПРЕ У ЗИ МА ЊЕ НА ШЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ”

Пронаћи прави пут

Иа ко је про шло ви ше од два
ме се ца од из бо ра, ис пла та
нов ча них на кна да за чла но -
ве би рач ких од бо ра још увек
ни је за вр ше на. Су гра ђа ни не
пре ста ју да нам се жа ле, твр -
де да су до би ли са мо део
нов ца, то јест са мо од По -
кра ји не, или са мо од Ре пу -
бли ке, а има и оних ко ји ка -
жу да ни су до би ли ни ди нар.
Та ко ђе, сум ња ју ка ко је то
уско по ве за но с пар ти ја ма

ко је су пред ста вља ли у би -
рач ким од бо ри ма.

И овог пу та кон так ти ра ли
смо с Ми ло ра дом Ми ли ће -
ви ћем, на чел ни ком Град ске
упра ве, ко ји је апе ло вао на
све ко ји ма још увек ни је ле -
гла ни јед на упла та, да се ја -
ве Се кре та ри ја ту за фи нан -
си је или Да ни је ли Ер де љан,
се кре та ру Се кре та ри ја та за
оп шту упра ву.

– Нај ве ро ват ни је је про -
блем у до ку мен та ци ји,
прет по ста вља мо да не што
не до ста је. Бит но је на по ме -
ну ти да је би ло нео п ход но
до ста ви ти ко пи ју лич не кар -
те и ко пи ју кар ти це те ку ћег
ра чу на – ре као је Ми ли ће -
вић.

Ка зао је да про блем пред -
ста вља и то што у

Град ску упра ву
до ла зе љу ди
ко ји су пре -

да ли до ку -
мен та ци ју,
али се не
на ла зе у за -
пи сни ку о

при сут но сти,
до дав ши да је у

та квој си ту а ци ји
је ди но ва лид на

по твр да пред сед ни -
ка би рач ког од бо ра да су
они за и ста ра ди ли.

Пре ма Ми ли ће ви ће вим ре -
чи ма, за ис пла ту од По кра ји -
не оста ло је ма ње од 200 гра -
ђа на, а но вац од Ре пу бли ке
че ка око 900 Пан че ва ца. Он је
на гла сио да ће то ком на ред не
не де ље би ти ис пла ћен но вац

сви ма ко ји су
за и ста до ста -

ви ли пот пу ну
до ку мен та ци ју.

пи са ко ји ма су по вре ђе на пра -
ва По кра ји не утвр ђе на Уста -
вом и Ста ту том и утвр ђу је
пре чи шћен текст од лу ка. Ка ко
је на вео, Од бор за про пи се у
свом из ве шта ју Скуп шти ни
да је ми шље ње о то ме да ли је
акт у скла ду с прав ним си сте -
мом Ре пу бли ке Ср би је и Ста -
ту том Ау то ном не По кра ји не
Вој во ди не.

– То у су шти ни зна чи да
сва ка од лу ка ко ју усва ја Скуп -
шти на АПВ мо ра про ћи кон -
тро лу за ко ни то сти, ко ју спро -
во ди од бор на чи јем сам са да
че лу. Сва ка ко ће мо у на ред -
ном пе ри о ду има ти мно го по -
сла и по све ти ће мо му се мак -
си мал но – из ја вио је Лев на -

јић, до дав ши да је он и члан
Од бо ра за пи та ња устав но-
прав ног по ло жа ја По кра ји не.

Ла за ров је ис та као да су ова
рад на те ла ва жна, јер у АПВ
не ма по де ле вла сти на за ко но -
дав ну, из вр шну и суд ску, већ
по сто ји та ко зва ни скуп штин -
ски си стем вла сти, у ко јем је
По кра јин ска вла да са мо из вр -
шни ор ган Скуп шти не Вој во -
ди не, то јест спро во ди од лу ке
ко је она до но си. Ис та као да ће
због ових функ ци ја њи хов
ути цај као по сла ни ка по ра сти.

– Кроз Од бор за фи нан си је
про ла зе нај ва жни је од лу ке о
бу џе ту, о ре ба лан су бу џе та, о
фор ми ра њу или рас фор ми ра -
њу ра зних јав них пред у зе ћа,

уста но ва, аген ци ја и све га
оста лог чи ји је осни вач АПВ.
По ме ну та рад на те ла мо гу по -
твр ди ти или оспо ри ти сва ки
пред лог од лу ке, а ми их раз -
ма тра мо из струч ног аспек та
и на осно ву то га до но си мо
крај њу од лу ку, ко ју Скуп шти -
на усва ја – ре као је Ла за ров.

Ка ко су обо ји ца на гла си ли,
у на ред ном пе ри о ду ће се по -
тру ди ти да ра дом оправ да ју
по ве ре ње ко је им је ука за но и
до ка за ти да су за слу жи ли да
се на ђу на тим по зи ци ја ма.
На ја ви ли су и да ће у сле де ћих
не ко ли ко да на одр жа ти пр ве
кон сти ту тив не сед ни це, на ко -
ји ма ће би ти иза бра ни за ме -
ни ци пред сед ни ка од бо ра.

С. Левнајић

У МЗ Горњи град се јављају на телефон



Из ме не пла на град ске
ка се ра ди по мо ћи АТП-у

На ред на сед ни ца Скуп шти не Пан -
че ва за ка за на је за по не де љак, 4.
јул. У по зи ву ко ји је од бор ни ци ма
по слао Ти гран Киш, пред сед ник
пар ла мен та, на ла зе се пред ло зи 25
од лу ка.

Нај ва жни ја од њих се од но си на
дру ги ово го ди шњи ре ба ланс бу џе та,
ко јим би при хо ди град ске ка се би ли
уве ћа ни за пре ко 50 ми ли о на ди на -
ра. Го то во це ло ку пан тај из нос би ће
дат Ау то тран спорт ном пред у зе ћу
Пан че во ра ди фи нан си ра ња по сло -
ва ња до кра ја ове го ди не. Уз ову од -
лу ку је пред ло же на и из ме на од лу ке
о за ду жи ва њу Гра да и фи нан си ра њу
ка пи тал них ин ве сти ци ја.

Би ће раз мо трен и низ ка дров -
ских пред ло га, а нај бит ни ји се од -
но си на рас пи си ва ње кон кур са за
из бор чел ни ка ко му нал них пред у -
зе ћа ко ја тре нут но има ју вр ши о це
ду жно сти ди рек то ра. То су „Во до -
вод и ка на ли за ци ја”, „Мла дост”,
АТП, „До ло ви”, „Омо љи ца”, БНС и
„Гло гоњ”. По ред то га, од бор ни ци
тре ба да иза бе ру се дам скуп штин -
ских са ве та и ко ми си ја.

Чла но ви ло кал ног пар ла мен та,
или бар они из опо зи ци о них ре до -
ва, би ће у при ли ци да се из ја сне о
пред ло зи ма про гра ма по сло ва ња,
од но сно из ме на ма тих ака та за је -
дан број јав них и јав них ко му нал -
них фир ми.

При пре ма ју ћи ма те ри јал за ово
за се да ње Скуп шти не, Град ско ве ће
је на сед ни ци у пе так, 24. ју на, из -
гла са ло пред ло ге над зор них од бо ра
не ко ли ко ко му нал них пред у зе ћа о

рас по де ли до би ти из 2015. го ди не.
По ло ви ну за ра ђе не су ме у град ски
бу џет ће упла ти ти јав на ко му нал на
пред у зе ћа из Ба нат ског Бре стов ца,
До ло ва и Ба нат ског Но вог Се ла, али
се ра ди о су ма ма од ко јих ни јед на
не пре ла зи 300.000 ди на ра. За раз -
ли ку од њих, „Зе ле ни ло” и „Хи ги је -
на” ће сво је до би ти ис ко ри сти ти за
по кри ва ње гу би та ка из прет ход них
го ди на. У слу ча ју „Зе ле ни ла” на тај
на чин ће од 26 ми ли о на „ми ну са”
би ти по кри ве но 16,6 ми ли о на, док
ће „Хи ги је на” гу би так од 36 ми ли о -
на ди на ра ума њи ти за не пу на два
ми ли о на, јер то ли ко из но си ње на
до бит из про шле го ди не.

Из ве штај о по сло ва њу Ди рек ци је
за из град њу и уре ђе ње Пан че ва за
2016. по ка зу је да су при хо ди тог
пред у зе ћа из раз ли чи тих из во ра ре -
а ли зо ва ни у го то во сто про цент ном
из но су, али су рас хо ди ис под 60
про це на та. Тач ни је, од 1,1 ми ли јар -
де ди на ра, ко ли ко је пла ни ра но да
Ди рек ци ја по тро ши на раз ли чи те
ин ве сти ци је, та фир ма је ус пе ла да
ре а ли зу је тек 625 ми ли о на. Да то је
об ја шње ње ка ко је та не е фи ка сност
по сле ди ца из ме на про пи са ко ји се
од но се на пла ни ра ње и из град њу и
на за шти ту од по жа ра, јер су ин ве -
сти то ри мо ра ли да ускла де до ку -
мен та ци ју, што је од ло жи ло пла ни -
ра не ра до ве.

Ве ће је од лу чи ло да Пан че во ис -
ту пи из Ре ги о нал ног цен тра за дру -
штве но е ко ном ски раз вој „Ба нат” са
се ди штем у Зре ња ни ну, због то га
што пла ни ра да уче ству је у осни ва -
њу ре ги о нал не раз вој не аген ци је за
под руч је ју жног Ба на та.

Д. В.

ХРОНИКА
Петак, 1. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Због ви со ких тем пе ра ту ра и из у зет -
но те шког, спар ног вре ме на, ове не -
де ље смо пи та ли на ше су гра ђа не ка -
ко се рас хла ђу ју, на ко јим ме сти ма
се ку па ју и где пла ни ра ју да про ве ду
од мор.

МИ ЛО РАД СТАР ЛИ ЧИЋ, слу жбе ник:
– С об зи ром на то да ра дим те рен -

ски по сао, сва ког да на сам из ло жен
сун цу не ко ли ко са ти и за и ста је већ
ја ко то пло. Рас хла ђу јем се је ди но ка -
да до ђем ку ћи. Због не чи сто ће не
идем го то во ни куд на ку па ње, али за -
то пла ни рам да одем у Грч ку на мо -
ре ка ко бих се од мо рио.

МА ЈА СЕ КУ ЛИЋ фри зер ка:
– Ја ко је то пло и те шко вре ме, па че -

сто про во дим по дне ва у Град ском пар -

ку у хла ду. Пла ни рам да идем на јед -
но днев ни из лет у ба њу Ждре ло да се
од мо рим и рас хла дим, а за тим ћу по -
се ти ти и ба њу Вруј ци из истог раз ло га.

ЖИ ВАН ПУ ЈИЋ, ме на џер:
– Не дав но сам имао здрав стве них

про бле ма, па ни сам че сто из ла зио из
ку ће, а због то га, на жа лост, не мо гу ни
на ку па ње да идем. С об зи ром на то да
жи вим у су те ре ну, не мам мно го про -
бле ма с вру ћи ном, до вољ но је да отво -
рим про зо ре и на пра вим про ма ју.

МА РИ ЈА СИ МИ О НИ ДИС, ку ва ри ца:
– Пла ни рам да одем на мо ре у Цр -

ну Го ру, а до та да вре ме про во дим на
град ском ба зе ну. С об зи ром на то да
сам ве ћи део да на на по љу, тру дим се
да увек бу дем у хла ду, али и за и ста

во лим то пло вре ме. Ка да сам код ку -
ће, по не кад укљу чим кли ма-уре ђај.

ЈЕ ЛЕ НА АДА МО ВИЋ, пен зи о нер ка:  
– С об зи ром на то да не мам кли -

ма-уре ђај код ку ће, че сто укљу чу јем
вен ти ла тор ка ко бих се рас хла ди ла, а
ка да сам на по љу, вре ме про во дим у
хла до ви ни. За и ста је ја ко то пло, не -
мам мо гућ но сти да одем ван гра да,
па се сна ла зим на све на чи не.

БОГ ДАН КАР ЛАШ, пен зи о нер:
– Вре ме про во дим у де ло ви ма гра -

да у ко ји ма ни је пре ви ше то пло, та ко
да сам че сто на ке ју и у Град ском
пар ку. Имам ку ћу у ба њу Вруј ци, па
ћу кра јем не де ље оти ћи та мо и нај -
ве ро ват ни је оста ти до кра ја ле та. 

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. СИМИОНИДИСЖ. ПУЈИЋ Ј. АДАМОВИЋ Б. КАРЛАШ

НАША АНКЕТА

КА КО СЕ РАС ХЛА ЂУ ЈЕ ТЕ ТО КОМ ЛЕ ТА?

Сна ла зи мо се на све на чи не

М. СЕКУЛИЋМ. СТАРЛИЧИЋ

Ди рек ци ја пре ра ста у 
аген ци ју, а ко му нал ни 
сек тор се об је ди њу је

Не ће би ти от пу шта ња 
„на па мет”

Јед на од про ме на у ло кал ној ад ми -
ни стра ци ји на кон по след њих из бо ра
је сте уво ђе ње функ ци је град ског ме -
на џе ра. На то ме сто је гра до на чел ник
Са ша Па влов по ста вио Алек сан дра
Фар ка ша, бив шег чла на Ве ћа за ду -
же ног за спо рт. Он је за др жао ре сор
спо р та, али ка же да је с но вом функ -
ци јом до био ве ли ки број дру гих за -
ду же ња, ко ја су у ве зи са ак тив но -
сти ма гра до на чел ни ка на по љу еко -
ном ског раз во ја гра да и ре фор ми
јав ног сек то ра. По зна то је да је Па -
влов у скло пу ре ор га ни за ци је из вр -
шне вла сти сво јој функ ци ји до дао

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА СЕД НИ ЦУ СКУП ШТИ НЕ

Ре ба ланс по чет ком ју ла
РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: АЛЕК САН ДАР ФАР КАШ, ГРАД СКИ МЕ НА ЏЕР

УСЛЕ ДИ ЋЕ КРУП НЕ ПРО МЕ НЕ 
У ЈАВ НОМ СЕК ТО РУ

ко ја тре ба да ра ди бр же и ефи ка сни -
је и да бу де бли жа гра ђа ни ма – ре као
је Фар каш.

На по ме нуо је ка ко се ових да на
оче ку је од лу ка ре сор ног Ми ни стар -
ства за др жав ну упра ву и ло кал ну са -
мо у пра ву о бро ју рад ни ка ко ји ће то -
ком 2016. мо ра ти да бу ду от пу ште ни
из јав ног сек то ра.

– Кад бу де мо до би ли тај број, кре -
ће мо у ре ор га ни за ци ју упра ве и ко -
му нал ног сек то ра. На пра ви ће мо хол -
динг пред у зе ће од свих ко му нал них
фир ми, а Ди рек ци ја за из град њу и
уре ђе ње Пан че ва ће до кра ја го ди не
по ста ти део Град ске упра ве, од но сно
пре тво ри ће се у Аген ци ју за ин ве сти -
ци је. Уз то, већ по ку ша ва мо да убр за -
мо рад ло кал не ад ми ни стра ци је, а
пре све га оне ње не де ло ве ко ји су до -
сад „тро ки ра ли”. То се од но си на ле -
га ли за ци ју од но сно оза ко ње ње обје -
ка та, где има мо око 12.000 не ре ше -
них пред ме та – ре као је Фар каш.

Овај члан ка би не та гра до на чел ни -
ка оце нио је ка ко на ша ад ми ни стра -
ци ја у по ре ђе њу с дру гим гра до ви ма
ни је ло ша, ма да има за по сле них чи ји
је рад ни учи нак не за до во ља ва ју ћи.
Због то га је на ја вио уво ђе ње нов ча -
ног ка жња ва ња и от пу шта ња за оне
ко ји из бе га ва ју да ра де свој по сао.

Об је ди ња ва ње ко му нал ног сек то ра
Фар каш је об ја снио на ме ром да се
ра ци о на ли зу је, уни фи ци ра и стан -
дар ди зу је рад тих пред у зе ћа. То ће
би ти учи ње но кроз за јед нич ке јав не
на бав ке за ро бу и услу ге нео п ход не
свим фир ма ма, по пут го ри ва, кан це -
ла риј ског ма те ри ја ла и слич ног, јер
се уз ве ћу ко ли чи ну увек по сти же ни -
жа це на. Осим то га, би ће уве де на об -
је ди ње на на пла та услу га и ство ре не и
за јед нич ке слу жбе за та пред у зе ћа,
па се по ста вља пи та ње шта ће би ти с
ви шком рад ни ка.

– У јав ном сек то ру увек има те ви -
шак у ад ми ни стра ци ји и ма њак рад -
ни ка на те ре ну, по пут ђу бре та ра, во -
за ча сме ћа ра и ау то бу са, или рад ни ка
на одр жа ва њу зе ле них по вр ши на, и
то мо ра мо ис пра ви ти у овом ман да ту.
Ми слим да сви тре ба да до би ју шан -
су та ко што ће се при ла го ди ти си сте -
му, ко ји ће би ти уре ђе ни ји, ефи ка -
сни ји и окре нут гра ђа ни ма. Ка да се
све те про ме не спро ве ду, си гур но ће мо
има ти ма њи број функ ци о не ра, а већ
смо Град ско ве ће сма њи ли за че ти ри
чла на, као и ви шак у ад ми ни стра ци -
ји, ко ји ми хте ли – не хте ли у на ред -
не две го ди не по за ко ну мо ра мо да
от пу шта мо кроз ра ци о на ли за ци ју ло -
кал не са мо у пра ве. Ако то већ ра ди -
мо, хај де да на пра ви мо да то има
сми сла. Да не от пу шта мо би ло ко га
са мо због бро ја, не го да на пра ви мо
си стем ко ји ће би ти ефи ка сан и ште -
де ти но вац – на вео је Фар каш.

Оце нио је ка ко у на ред них шест ме -
се ци до го ди ну да на се вер на ин ду -
стриј ска зо на тре ба да бу де пот пу но
спрем на за ин ве сти ра ње, јер нај ка -
сни је до та да тре ба да до би је ско ро
сву нео п ход ну ин фра струк ту ру. Фар -
каш је под се тио да је та мо по че ла из -
град ња при ступ не и ин тер не са о бра -
ћај ни це с пра те ћим во до во дом, стру ја
већ по сто ји, а ове го ди не ће мо ра ти да
поч не и из град ња нео п ход не ка на ли -
за ци је, или та ко зва ног по та ми шког
ко лек то ра. За кљу чио је да ће на кон
то га Пан че во на сај мо ви ма при вре де
ван зе мље има ти шта кон крет но да
по ну ди ула га чи ма ко ји ма је наш град
за ни мљи ва ло ка ци ја за би знис.

Д. Ву ка ши но вић

На пра ви ће мо хол динг пред у зе ће од свих ко му нал них фир ми – каже Фаркаш

бри гу о при вре ди и ин ве сти ци ја ма, а
Фар ка ша је иза брао да му бу де „де -
сна ру ка” у тим по сло ви ма. Уз то,
град ски ме на џер ра ди на круп ним
про ме на ма ко је ће ове го ди не до жи -
ве ти ло кал на ад ми ни стра ци ја и јав -
на пред у зе ћа.

– Уче ству јем у раз ли чи тим ак тив -
но сти ма, од раз го во ра са Ита ли ја ни -
ма ко ји би да уђу у јав но-при ват но
парт нер ство за де по но ва ње и ре ци -
кла жу от па да, пре ко ра да ти ма за ре -
а ли за ци ју ин ве сти ци ја, ре ша ва ње
пи та ња ре фи нан си ра ња ду го ва Апо -
те ке, па до ре фор ме Град ске упра ве,

Пре ци зи рао је да ће од че тво ро за -
по сле них ко ји ра де на овим по сло ви -
ма, њих тро је че ти ри да на у не де љи
мо ра ти да ре ша ва по де сет пред ме та
днев но, а по след њег рад ног да на ће
ра ди ти на нај ком плек сни јим пред ме -
ти ма. Че твр ти за по сле ни ће има ти за -
да так да кон так ти ра с под но си о ци ма
зах те ва и оба ве сти их шта је по треб но
ка ко би ком пле ти ра ли до ку мен та ци ју
пре не го што им стиг не пи са но ре ше -
ње о њи хо вом пред ме ту. Од овог но вог
на чи на ра да оче ку је се да по сао у ве зи
с ле га ли за ци јом учи ни ефи ка сни јим,
а од нос с гра ђа ни ма не по сред ни јим.

Из ве штај о по след њој сед ни ци Скуп -
шти не Пан че ва под на сло вом „Бу ра
због бив шег бу џе та” из прет ход ног
бро ја „Пан чев ца” са др жи ма те ри јал -
ну гре шку, јер су пред ло зи два ју
аманд ма на на Од лу ку о пар ки ра њу
чи ји је ау тор Ни ко ла Ћур чин, од бор -
ник ДС-а, при пи са ни Жар ку Је ли сав -
чи ћу, пред став ни ку по кре та „До ста је
би ло”. Уз ову ис прав ку и из ви ње ње
чи та о ци ма и од бор ни ку Ћур чи ну, да -
је мо и ње го во об ја шње ње раз ло га за
под но ше ње по ме ну тих аманд ма на.

– Мо ја же ља је би ла да се пар ки -
ра ње уре ди та ко да сви мо гу да при -
сту пе ин сти ту ци ја ма у цен тру гра -
да, а да се вре ме на пла те пар кин га
огра ни чи на рад но вре ме тих уста -
но ва. Не ма по тре бе да се пар кинг
пла ћа од се дам са ти ују тру кад рад -
но вре ме углав ном по чи ње у осам
или де вет и за вр ша ва се до 17 са ти.
За то сам пред ло жио да на пла та у
све три зо не поч не од осам ча со ва,
а да у пр вој зо ни тра је до 18 са ти, у
дру гој до 17, а у тре ћој до 16 – ре -
као је Ћур чин и до дао ка ко он као
жи тељ цен тра Пан че ва има при ви -
ле ги ју да за 300 ди на ра ме сеч но др -
жи ау то мо бил на пар кин гу без
огра ни че ња, али же ли да се омо гу -
ћи дру гим ста нов ни ци ма гра да и
окол них се ла да у по по днев ним са -
ти ма лак ше до ђу до кул тур них
уста но ва, тр го ви на и ре сто ра на у
цен тру гра да. 

Он је на гла сио да би кон тро ло ри
пар кинг сер ви са ко ји би због то га
оста ли без по сла мо гли да до би ју не -
ка дру га за ду же ња у ко му нал ним
слу жба ма. Ћур чин је ре као да не рас -
по ла же по да ци ма о то ме ко ли ка је
на пла та пар ки ра ња то ком по по днев -
них и ве чер њих са ти, али да је та да
очи глед но ма ње во зи ла на тро то а ри -
ма. На при мед бу да би то зна чи ло
сма ње ње при хо да бу џе та, овај од бор -
ник од го ва ра ка ко ни је си гу ран у то.

– Не знам ко ли ка је за ра да од пар -
ки ра ња, али нај ве ћи део тог нов ца
иде опе ра те ру си сте ма СМС на пла те.
Мој пред лог би по ве ћао по се ту тр го -
ви на ма и уго сти тељ ским објек ти ма,
па би смо мо жда на то ме оства ри ли
бо ље фи нан сиј ске ре зул та те – ка зао
је Ћур чин.

Вла да ју ћа ве ћи на ни је при хва ти ла
ни ње гов пред лог да из нос до плат не
кар те за пар ки ра ње, ко ја се ко ло кви -
јал но на зи ва ка зном, бу де пре по ло -
вљен. Овај од бор ник ДС-а је та ко ђе
тра жио да се од лу ка о про ме ни це на
и ре жи ма пар ки ра ња о ко ји ма са да
од лу чу је Град ско ве ће вра ти у над ле -
жност Скуп шти не. Он сма тра ка ко би
би ло бо ље да од бор ни ци рас пра вља ју
о овим пи та њи ма ва жним за гра ђа не
не го да то бу де дис кре ци о но пра во
из вр шне вла сти и на во ди да је на тај
на чин ти хо по ме ре но вре ме пар ки -
ра ња с не ка да шњих 19 са ти на 21. 

Д. В. 

ИС ПРАВ КА И ОБ ЈА ШЊЕ ЊЕ 

Дру га чи ји ре жим пар ки ра ња



Ових да на је за вр ше на де мон -
та жа тор ња по го на КАН у
„Азо та ри” и на ње го вом ме сту
ће би ти из гра ђен нов, са са -
вре ме ном опре мом за упра -
вља ње про це сом про из вод ње.
Ми љан Ђу ро вић, ди рек тор
пред у зе ћа, на ја вио је да ће по -
чет ком ок то бра тај део фа бри -
ке, у ко ме се пра ве ком плек -
сна ђу бри ва, по че ти да ра ди, а
кра јем истог ме се ца би ће об -
но вље на про из вод ња у чи та -
вом пред у зе ћу.

– Ова ре кон струк ци ја је
оба ве за ко ја про ис ти че из
Уна пред при пре мље ног про -
гра ма ре ор га ни за ци је и ко -
шта ће ви ше од де сет ми ли о на
евра. Ка да ра до ви бу ду за вр -
ше ни, без бед ност по го на
КАН ће би ти на нај ви шем
ни воу, про из вод ња ће би ти
пот пу но ау то ма ти зо ва на, а
за га ђе ње око ли не би ће до ве -
де но у окви ре ко је про пи су је
Европ ска уни ја – из ја вио је
Ђу ро вић.

Ди рек тор фа бри ке ми не -
рал них ђу бри ва је до дао ка ко
се ре мон ти и ин ве сти ци је од -
ви ја ју и у дру гим де ло ви ма
пред у зе ћа. Ђу ро вић је ре као
ка ко је ово го ди шњи план про -
из вод ње, због ше сто ме сеч них
ра до ва у фа бри ци, ре ду ко ван
на 250.000 то на, од че га је 60
од сто већ оства ре но пре за сто -
ја, а пре о ста лих 100.000 то на
ђу бри ва би ће про из ве де но на -
кон ре мон та.

Ђу ра Бо шко вић, тех нич ки
ди рек тор „Азо та ре”, об ја снио
је ка ко је ре кон струк ци ја тор -
ња КАН-а нај круп ни ја ин ве -
сти ци ја у по след њих три де сет
го ди на, тач ни је од из град ње

Амо ни ја ка 3. Пре ци зи рао је
да су ови ра до ви усло вље ни
ве о ма ло шим ста њем бе тон -
ске и че лич не кон струк ци је
тор ња и на ро чи то те ме ља,
због че га је до шло до на ги ња -
ња чи та ве кон струк ци је. Ка ко
„Пан че вац” са зна је, овај про -
блем је на стао вр ло бр зо на -
кон из град ње тор ња КАН-а,
јер су те ме љи због под вод ног
тла на ко ме се на ла зе по пу -
сти ли, па се чи та ва кон струк -
ци ја, ви со ка 75 ме та ра, још од
по чет ка ше зде се тих го ди на
про шлог ве ка др жа ла на под -
у пи ра чи ма.

Бо шко вић је из ја вио да ре -
кон струк ци ју из во ди пред у зе -
ће „КМ Монт” са по ди зво ђа -
чи ма, а сви ра до ви те ку пре ма
пла ну и уз строг над зор над ле -
жних у пред у зе ћу. То рањ је
де мон ти ран и тре нут но се ра -
ди на са на ци ји и об на вља њу
те ме ља. На кон то га ће би ти
мон ти ра на но се ћа кон струк -
ци ја тог објек та и угра ђе на
опре ма и но ва ге не ра ци ја
упра вљач ких си сте ма. Он је
по твр дио да се пре ма пла ну
из во ђе ња ра до ва старт КАН-а
оче ку је 10. ок то бра.

РА ДО ВИ У „АЗО ТА РИ” ПРЕ МА ПЛА НУ 

Ста рт у ок то бру

ЕКОНОМИЈА
Петак, 1. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

6

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Стојан Јевремовић, мастер инжењер за за шти ту би ља

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

Цен трал ни део ата ра
Ја бу ке го то во 
уни штен

Нај ма ње оште ће на
пше ни ца, нај ви ше
сун цо крет

Ко ми си ја за про це ну ште те
на ста ле у по љо при вре ди од
гра да ко ји је пао 20. ју на про -
це ни ла је да су нај го ре про -
шли усе ви на не што ма ње од
че твр ти не укуп них по вр ши на
у ата ру Ја бу ке, док је атар
Пан че ва пре тр пео знат но ма -
ња оште ће ња.

Пре ма по да ци ма до би је ним
од Ин сти ту та „Та миш”, чи ји су
струч ња ци ра ди ли про це ну
ште те, од 4.400 хек та ра по љо -
при вред ног зе мљи шта пре те -
жно под ра тар ским биљ ним
кул ту ра ма, нај ви ше је стра дао
цен трал ни део ја буч ког ата ра.
Ту су ле де ни це на око 1.000
хек та ра на пра ви ле ште те ко је
се у про се ку кре ћу од 50 до 70
од сто, а то ли ко из но си и ума -
ње ње при но са услед ове вре -
мен ске не по го де.

Про це ње но је да су нај ма ња
оште ће ња пре тр пе ла по ља под
пше ни цом, на ко ји ма је у про -
се ку град уни штио по ло ви ну
ро да, с тим да се то раз ли ку је
од пар це ле до пар це ле и кре ће
се од ми ни мал них 20 од сто до
пот пу не ште те. Не што го ре је
про шао ку ку руз, чи ји ће при -
нос би ти ума њен до 60 про це -
на та у про се ку, с тим да је по -
је ди нач но гле да но и тај усев
стра дао у ра спо ну од 20 до 100
од сто.

У цен трал ном де лу ја буч ког
ата ра ле де ни це су нај ве ће
про бле ме на пра ви ле на њи ва -
ма с јеч мом и сун цо кре том,
где је про сеч но ума ње ње ро да
око 70 про це на та.

На око 800 хек та ра у се ве -
ро за пад ном де лу под руч ја Ја -
бу ке ште те су ма ње и из но се
про сеч но око 20 про це на та
на пше ни ци, ку ку ру зу и сун -
цо кре ту, а род јеч ма је ума -
њен за око 30 од сто. Ис точ ни
део ата ра, у ко ме је око 60
хек та ра ора ни ца, има ће ма ње

ПРО ЦЕ ЊЕ НЕ ШТЕ ТЕ ОД ГРА ДА У ПО ЉИ МА

КА СНО ЗА „ПО ПРАВ НИ”

Удру же ње про из во ђа ча сред -
ста ва за за шти ту би ља у Ср би -
ји SECPA спро ве ло је ове не -
де ље ак ци ју при ку пља ња ам -
ба ла же од пе сти ци да, у са -
рад њи са Ин сти ту том „Та -
миш”, ло кал ним са мо у пра ва -
ма у Пан че ву, Али бу на ру,
Опо ву и Ко ва чи ци, и ор га ни -
за ци јом „Се ко пак”, ко ја се ба -
ви збри ња ва њем ам ба ла жног
от па да.

Тој ак тив но сти је прет хо -
ди ла се ри ја пре да ва ња на -
ме ње них про из во ђа чи ма на
ко ји ма им је скре та на па -
жња на нео п ход ност пра -
вил ног од ла га ња ам ба ла же
од хе миј ских за штит них
сред ста ва. До са да су се по -
љо при вред ни ци од овог
опа сног от па да пре те жно
„осло ба ђа ли” та ко што су га
од ла га ли са оста лим ђу бре -
том, оста вља ли га на њи ва -

ма или спа љи ва ли, што је
нај го ра оп ци ја.

Ка ми он за са ку пља ње ам -
ба ла жног от па да је од по не -
дељ ка до че тврт ка, 27–30. ју -
на, по на ја вље ном рас по ре ду
по се тио сва ме ста у по ме ну -
тим ло кал ним са мо у пра ва -
ма. Ор га ни за то ри су оце ни -
ли да је од зив по љо при вред -
ни ка био за до во ља ва јућ с об -
зи ром на то да је ова ква ак -
тив ност пр ви пут спро ве де на
и на ја ви ли мо гућ ност да она
бу де по но вље на на је сен.

Нај ви ше ам ба ла же је при -
ку пље но у До ло ву и Стар че -
ву, а сви про из во ђа чи ко ји су
пре да ли овај от пад до би ли су
при зна ни це о то ме. Оне за -
сад не до но се не ка кве ко ри -
сти про из во ђа чи ма, али у
окол ним зе мља ма по твр де су
основ за до би ја ње под сти ца ја
од др жа ве. Н. Р.

СА КУ ПЉА ЊЕ АМ БА ЛА ЖЕ ОД ПЕ СТИ ЦИ ДА

Еко ло шки тре нинг

Ја бу ке су у воћ ња ци ма на те -
ри то ри ји Пан че ва до сти гле
по ло ви ну сво је крај ње ве ли -
чи не (75 BBCH ска ле). На
ли сто ви ма овог во ћа се мо гу
за па зи ти ча ђа ве пе ге од гљи -
ве Venturia inaequalis, ко ја
узро ку је ча ђа ву пе га вост ли -
шћа и кра ста вост пло до ва ја -
бу ке и иза зи ва бо лест ко ја
на но си нај ве ће еко ном ске
ште те овим за са ди ма. Због
то га се пре по ру чу је оба вља -
ње фун ги цид ног трет ма на
ра ди за шти те пло до ва.

По ред ча ђа ве пе га во сти, у
ја буч ња ци ма су се по ја ви ли
и симп то ми пе пел ни це, ко ју
иза зи ва гљи ва Podosphaera
leucotricha. Она на па да лист,
мла да ре, цвет и пло до ве ја -
бу ке, а мо же се пре по зна ти
по ка рак те ри стич ној бра -
шна стој бе ло-си вој на вла ци
ко ју раз ви ја на свим зе ле ним
де ло ви ма биљ ке.

Уз на ве де не бо ле сти, у за са -
ди ма се мо гу при ме ти ти и
лар ве пр ве ге не ра ци ја ја бу ки -
ног смо тав ца. Он иза зи ва цр -
вљи вост и пре вре ме но опа да -
ње пло до ва, због че га пред ста -

вља нај зна чај ни ју ште то чи ну у
за са ди ма ја бу ке. У на шим
усло ви ма смо та вац раз ви ја две
до три ге не ра ци је го ди шње, а
уко ли ко се не спро ве ду ме ре
су зби ја ња, ште те на пло до ви -
ма мо гу би ти и сто про цент не.

За шти ту од ча ђа ве пе га во сти
и пе пел ни це тре ба оба ви ти
ком би на ци јом јед ног си сте -
мич ног и јед ног пре вен тив ног
фун ги ци да. Си сте мич ни су
„Topas 100 EC” и „Impact 25
SC”, а у пре вен тив не спа да ју
„Delan 700 WG”, „Merpan 80
WP” и „Mankogal”.

Трет ман про тив ја бу ки ног
смо тав ца мо же се оба ви ти
ин сек ти ци ди ма „Vantex 60
SC” и „Despot”.

Бо ле сти и ште то чи не 
ја бу ке

Поља под сунцокретом лед је „обрао” пре времена

при но се по ме ну тих усе ва за
15 до 20 од сто.

Под во ћем и ви но вом ло зом
у Ја бу ци је све га је дан про це -
нат по љо при вред них по вр ши -
на, а и на њи ма је град на пра -
вио раз ли чи та оште ће ња, ко ја
се кре ћу од 15 до 70 од сто.
Чла но ви Ко ми си је су за кљу -
чи ли да – ка ко се ра ди о ви ше -
го ди шњим за са ди ма – по ред
ди рект них ште та у ви ду сма -
ње ња при но са, тре ба ра чу на ти
и на ин ди рект не, ко је ће се од -
ра зи ти на на ред не про из вод не

го ди не. То зна чи да ће оште -
ће ња на ста ла од ле де ни ца ути -
ца ти на об на вља ње ста ба ла од -
но сно чо ко та, по нов но фор ми -
ра ње же ље них уз гој них фор ми
и до сти за ње оп ти мал не род -
но сти би ља ка. На по ме ну ли су
да ће у по је ди ним слу ча је ви ма
за то тре ба ти ви ше од јед не ве -
ге та ци о не се зо не.

Ра та ри ма чи ји су усе ви пре -
тр пе ли ве ће ште те пре по ру че -
но је да про це не да ли би има -
ли ра чу ни цу да пре се ју уни -
ште не њи ве или де ло ве тих
пар це ла, јер ће на тај на чин
ство ри ти но ве тро шко ве, а сви

ро ко ви за се тву су одав но про -
шли. За сни ва ње но ве про из -
вод ње би би ло ри зич но и због
то га што ула зи мо у су шни део
ле та, ка да од та квог по сла не
тре ба оче ки ва ти мно го. Про -
из во ђа чи ма ко ји се ипак од лу -
че на та кав по тез, пре по ру чу је
се да ода бир но ве биљ не вр сте
оба ве пре ма хер би ци ди ма
упо тре бље ним на пре ду се ву.
Сор та или хи брид тре ба да бу -
ду ра ни је гру пе зре ња, а зе -
мљи ште не тре ба до дат но об -
ра ђи ва ти, већ но ви усев тре ба

без об ра де за се ја ти из ме ђу ре -
до ва прет ход ног.

Во ћа ри ма и ви но гра да ри ма
је пре по ру че но да без об зи ра
на на ста ла оште ће ња про из -
вод њу на ста ве до кра ја уз
при ме ну свих агро тех нич ких
и по мо тех нич ких ме ра, што
ће по спе ши ти ре ге не ра ци ју
би ља ка. По себ ну па жњу тре ба
по све ти ти за шти ти во ћа, јер
се због по вре да од гра да по ве -
ћа ва опа сност од за ра зе би ља -
ка раз ли чи тим гљи вич ним
обо ље њи ма. Осим то га, са на -
ци ју ових оште ће ња тре ба
оба ви ти и ба кар ним пре па ра -

ти ма у два до три на вра та на
се дам да на.

От пор ност би ља ка на на па -
де гљи ви ца мо гу ће је по ве ћа ти
при ме ном пре па ра та на ба зи
фо се тил-алу ми ни ју ма, као што
су „Фо сто ник” и „Ми кал”, ко ји
ће воћ ка ма знат но по ве ћа ти
кон ди ци ју и ви тал ност. Пре -
по ру чу је се та ко ђе фо ли јар на
при хра на би ља ка сред стви ма
на ба зи ами но ки се ли на, и то у
ви ше на вра та до кра ја ве ге та -
ци о ног пе ри о да. Све пре ло -
мље не гра не тре ба укло ни ти

пра вил ним ре зо ви ма и из не ти
из воћ ња ка, а ве ће по вре де
тре ти ра ти па ра фин ским во -
ском.

Као што је већ на по ме ну то, у
пан че вач ком ата ру су уста но -
вље не знат но ма ње ште те, ко је
не пре ла зе 10 про це на та, јер је
ту пао кру пан град ма ле гу сти -
не, и то углав ном на ло ка ци ји
зва ној „Под ви ло во”. Воћ ња ци
на под руч ју Скро ба ре пре тр пе -
ли су још ма ња оште ће ња, али
је због спе ци фич но сти ове вр -
сте биљ не про из вод ње по треб -
но да во ћа ри пре ду зму већ по -
ме ну те ме ре.

Же тва у ата ри ма Пан че ва,
Ко ва чи це, Али бу на ра и Опо ва,
ко ја је у то ку, по че ла је де сет
да на ра ни је не го про шле го ди не,
а по вре ме но је пре ки да ки ша.
Бог дан Га ра ле јић, ко ор ди на -
тор Са ве то дав не слу жбе Ин -
сти ту та „Та миш”, на по ме нуо
је да те па да ви не мо гу ути ца ти
на сма ње ње хек то ли тар ске
ма се зр на. У од но су на при но -
се по стиг ну те пре ки ше, то
ума ње ње би мо гло би ти око
пет про це на та.

Уља на ре пи ца је по жње ве на
на 900 хек та ра, с тим да род
ни је ски нут на по вр ши на ма
ко је је за хва тио град. Про се -
чан при нос је око 3,5 то не по

хек та ру, ма да је на по је ди ним
пар це ла ма и ве ћи.

Ози ми је чам је по жње вен са
300 хек та ра, уз про се чан при -
нос од 5,6 то на. Пше ни ца је
би ла за се ја на на 25.600 хек та -
ра и до сад је по ко ше на на 25
до 30 од сто по вр ши на. При но -
си ва ри ра ју у за ви сно сти од
ти па зе мљи шта и при ме ње них
агро тех нич ких ме ра.

Га ра ле јић је ис та као да је
ова про из вод на го ди на ка рак -
те ри стич на по ве о ма по вољ -
ним усло ви ма за раз вој ози -
мих усе ва. Око 65 од сто по вр -
ши на под стр ним жи ти ма по -
се ја но је ка сно, то ком но вем -
бра про шле го ди не, али је из у -

зет но бла га зи ма омо гу ћи ла
раст би ља ка, а мраз по чет ком
ја ну а ра ни је им на нео на ро чи -
те ште те.

Ве ли ка ко ли чи на па да ви на
у апри лу омо гу ћи ла је усе ви -
ма да до бро ис ко ри сте при -
ме ње на азот на ђу бри ва, што
је са чу ва ло плит ко по се ја не
биљ ке од су ше ња. Уме рен пе -
ри од без тем пе ра тур них уда -
ра ко ји је усле дио по го до вао
је ка сни јим фа за ма раз во ја
ози мих усе ва.

На по чет ку же тве у ата ру
Омо љи це по сти жу се при но си
од шест то на по хек та ру, ма да
има пар це ла где пре ла зе де вет
то на. На те ре ну Идво ра, Ко ва -

чи це и Па ди не ро ди ло је из -
ме ђу шест и се дам то на по
хек та ру, а на не ким њи ва ма
при нос је и до де сет то на. До -
бро је ро ди ло и у Ба нат ском
Но вом Се лу и Но вом Ко зја ку.
Хек то ли тар ска ма са зр на је од
76 до 81, што зна чи да за до во -
ља ва СРПС стан дар де, а не ке
ана ли зе по ка зу ју да је пше ни -
ца до брог ква ли те та, јер са др -
жи око 12,5 од сто про те и на.

Га ра ле јић је за кљу чио да ће,
су де ћи пре ма по чет ку же тве,
ово го ди шњи при нос би ти ви -
сок, те да би у од но су на про -
шло го ди шњи ре корд ни род од
7,5 то на мо гао би ти ма њи за
све га де се так про це на та.

ЖЕ ТВА ПШЕ НИ ЦЕ СЕ ЗА ХУК ТА ВА

Тик ис под ре кор да



На основу уговора о праћењу
квалитета површинских вода
на подручју града Панчева
који је Завод за јавно здра-
вље Панчево склопио с Град-
ском управом, стручњаци из
Завода током лета редовно
испитују квалитет воде за ку-
пање. Стручњаци те здрав-
ствене установе ће у наред-
ним месецима редовно оба-
вљати микробиолошку ана-
лизу, која обухвата утврђивање
нивоа фекалних колиформ-
них бактерија, аеробних хе-
теротрофа, као и физичко-
-хемијску анализу (прису-
ство суспендованих материја,
нитрита, нитрата, хлорида
итд.).

Према Уредби о класи-
фикацији вода, све воде ко-
је не припадају првој, дру-
гој и трећој класи могу бити
ризичне по здравље купача.
Секретаријат за заштиту

животне средине и Завод за
јавно здравље, након анализе
резултата прве овогодишње
кампање за испитивање при-
суства опасних и загађујућих
материја у води (узорковање
обављено 15. јуна), закључио
је да Панчевци могу да се ку-
пају на реци Тамиш, Белој
стени и на купалиштима у
Омољици и Банатском Бре-
стовцу на Поњавици. Квали-
тет свих вода креће се у ран-
гу друге или треће класе.

Купалиште на качаревач-
ком језеру још није званично
отворено, тако да тамо није
урађена анализа квалитета
површинске воде.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 1. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Упи сна гро зни ца се за вр ша -
ва сле де ће не де ље. На кон
по ла га ња за вр шног ис пи та и
под но ше ња ли сте же ља сле -
ди упис у сред ње струч не
шко ле и гим на зи је. Рас по ред
уче ни ка по сред њим шко ла -
ма би ће об ја вљен 4. ју ла, а
на ред ног да на, 5. ју ла, по чи -
ње пр ви круг упи са. Они ко ји
не бу ду рас по ре ђе ни, мо ћи
ће 5. ју ла, с но вим ли ста ма
же ља, да кон ку ри шу за евен -
ту ал но упра жње на ме ста.

Дру ги упи сни круг је за ка -
зан за 8. јул, а при ја ве се под -
но се у ма тич ним основ ним
шко ла ма. Уче сни ци кон кур са
при ли ком упи са под но се
шко ли сле де ћа до ку мен та:

при ја ву за упис, уве ре ње о по -
ло же ном за вр шном ис пи ту и
ори ги нал но све до чан ство о
за вр ше ном основ ном обра зо -
ва њу и вас пи та њу (од но сно
ори ги нал но све до чан ство о
за вр ше ној основ ној шко ли),
из вод из ма тич не књи ге ро ђе -
них (мо же би ти ста ри ји од
шест ме се ци) и ле кар ско уве -
ре ње о ис пу ња ва њу здрав -
стве них усло ва ако су они
про пи са ни за обра зов ни про -
фил за ко ји кон ку ри шу. За
упис у гим на зи је и обра зов не
про фи ле за ко је то ни је пред -
ви ђе но овим кон кур сом ни је
по треб но под но си ти по твр ду
о ис пу ња ва њу здрав стве них
усло ва.

УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 2016/2017. ГО ДИ НЕ

Сле ди ран ги ра ње 
уче ни ка

До де ље ња при зна ња
нај у спе шни ји ма 

Про мо ци ја мла дих,
та лен то ва них и ху ма них
по је ди на ца

По бед ни ци ма кон кур са „Youth
Heroes”, ко ји су за јед нич ки по -
кре ну ле ком па ни ја НИС и
Фон да ци ја ЕXIT, до де ље не су
на гра де 22. ју на, на све ча но -
сти одр жа ној у хо лу Ра дио-те -
ле ви зи је Ср би је. Cтручни жи -
ри је иза брао 18 нај бо љих кан -
ди да та из це ле Ср би је, ко ји су
на гра ђе ни у ка те го ри ја ма:
обра зо ва ње/на у ка, кул ту ра/

ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НА КАМ ПА ЊА НИС-а

МЛА ДИ ХЕ РО ЈИ ДА НА ШЊИ ЦЕ
гра ђе ни су и Алек са Жив ко -
вић, пред сед ник Управ ног од -
бо ра удру же ња гра ђа на „Ле ка”
и осни вач и во лон тер про је ка -
та „Мла ди за ста ре”, „Со ли дар -
на оде ћа” и „Ма ли Шан гај”,
као и Ар сен Ар се но вић, пр ви
па ра ка ја каш у Ср би ји, ко ји се
за ла же за раз вој спо р та осо ба
са ин ва ли ди те том.

Кре а тив ни и успе шни
У обла сти кул ту ре и умет но сти
ис та кла се Га ла Ча ки, ви ше -
стру ко на гра ђи ва на сли кар ка
и сти пен дист ки ња фон да ци ја
и удру же ња из Аме ри ке, Ин -
ди је, Фин ске, Егип та и Ка та ра,
а до бит ни це при зна ња су и Јо -
ва на Бо бић, осни вач фе сти ва -
ла умет но сти ШУНД („Шта
умет ност ну ди дру штву”), и
Ти ја на Ко зар чић, мла да и
успе шна хар фист ки ња.

Јо ван Си мић, сту дент ко ји је
ор га ни зо вао ак ци ју у ко јој је
при ку пље но 300.000 евра за
успе шно ле че ње де вој чи це На -
ђе Но ва ко вић, до био је спе ци -
јал но при зна ње „Youth Heroes”.

Пр во ме сто из обла сти Кре -
а тив не ин ду стри је при па ло је
Ми ла ну Ини ћу за ве о ма за па -
же ни рад и ко му ни ка ци ју с
мла ди ма пу тем ње го вог „You-
Tube” ка на ла „Yasserstain”.
Дру го ме сто је за у зео Ра де
Јок си мо вић, мла ди про гра мер
ко ји је с 19 го ди на по кре нуо
свој пр ви би знис. На тре ћем
ме сту је Та ма ра Ја ко вље вић,
ау тор ка до ку мен тар ног се ри -
ја ла „Мој хе рој”, уз по моћ ко -
јег је екра ни зо ва но ви ше од 45
хе рој ских при ча о раз ли чи тим
вр ли на ма.

Жи ри је Јо ва ну Си ми ћу,
сту ден ту ко ји је ор га ни зо вао
про да ју сво је ко лек ци је дре со -
ва и ак ци ју „Спо рт ски ба зар”,
при ли ком ко је је, уз уче шће
по зна тих спо р ти ста и јав них
лич но сти, ску пље но 300.000
евра за успе шно ле че ње де вој -
чи це На ђе Но ва ко вић, до де -
лио спе ци јал но при зна ње
„Youth Heroes”.

Да под се ти мо, НИС је по др -
жао про је кат „Youth Heroes”
кроз про грам „За јед ни ци за -
јед но”, ко јим ком па ни ја пру -
жа по др шку раз во ју ло кал не
за јед ни це у ко јој по слу је.

ис та кла да ру ско-срп ски нафт -
ни ги гант, у окви ру сво је дру -
штве но од го вор не де лат но сти,
по себ ну па жњу по све ћу је мла -
дим љу ди ма, њи хо вом обра зо -
ва њу и уса вр ша ва њу:

– Ре зул тат та квог стра те шког
опре де ље ња ком па ни је су упра -
во про јек ти као што је „Youth
Heroes”, чи ји је циљ да про мо -
ви шу хе ро је Ср би је, и то је са мо
део свих на ших на по ра ко је
пред у зи ма мо у по др шци мла дој
ге не ра ци ји у на шој зе мљи. Ми у
НИС-у смо све сни да по др шком
овим та лен то ва ним љу ди ма на
нај бо љи на чин ула же мо у бо ље
су тра за јед ни це у ко јој по слу је -
мо, због че га се удру жу је мо с

до бит ник пре сти жних на гра да
на ме ђу на род ним олим пи ја да -
ма из ма те ма ти ке.

Ме ђу сту ден ти ма и ди плом -
ци ма по бед ни ци у обла сти
обра зо ва ња и на у ке су мла ди
ро бо ти чар Ко ста Јо ва но вић,
ко ји раз ви ја си му ла ци о не мо -
де ле на пред них ху ма но ид них
ро бо та, два де сет де ве то го ди -
шњи док тор ме ди ци не Ја смин
Нур ко вић, ко ји је из у мео ме -
то ду до би ја ња ма тич них ће ли -
ја из ла ко до ступ них ма те ри ја -
ла и на тај на чин ство рио
осно ву за ле че ње хр ска ви це и
не сра слих пре ло ма, као и Ни -
ко ла Те па вац, из у ми тељ ху ма -
но ид не ро бот ске ру ке.

Ово го ди шња све ча ност по -
во дом до де ле ди пло ма „Вук
Ка ра џић” и по хва ла „Уче ник
ге не ра ци је” за сред ње шко ле
у гра ду Пан че ву за школ ску
2015/2016. го ди ну одр жа на
је у пе так, 24. ју на, у кон -
церт ној са ли Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”. Ло кал на са -
мо у пра ва је, као и прет ход -
них го ди на, из бу џе та из дво -
ји ла но вац за на гра де за
успе шне ђа ке.

Пре ма ре чи ма Са ше Па -
вло ва, гра до на чел ни ка Пан -
че ва, ло кал на са мо у пра ва се
тру ди да обез бе ди ам би јент у
ко јем ђа ци има ју мо гућ ност
да оства ре сво је ци ље ве, ка ко
на обра зов ном, та ко и на ма -
те ри јал ном пла ну. По ру чио
је ђа ци ма да су они бу дућ -
ност ко ју град про мо ви ше
го ди на ма и да су као та кви
ве о ма бит ни за из град њу јед -
ног здра вог си сте ма.

– То је јед на ве о ма сло же -
на ор га ни за ци ја и за хва љу ју -
ћи та лен то ва ним и вред ним
ђа ци ма, ве ћа је шан са да се
здрав си стем што пре ус по -
ста ви – ре као је Па влов.

Он је том при ли ком по же -
лео ву ков ци ма и уче ни ци ма
ге не ра ци је да до бро ура де
при јем не ис пи те и да по сти -
ца њу ви со ког обра зо ва ња
оства ре сво је про фе си о нал не
ам би ци је.

Чла ни ца Град ског ве ћа
за ду же на за обра зо ва ње Та -
тја на Бо жић на да се да ће
ву ков ци ус пе ти у оно ме што
су за цр та ли: да упи шу и за -
вр ше фа кул тет и да се вра те
у наш град. Она је део свог
из ла га ња по све ти ла и ђа ци -
ма ге не ра ци је, ис та кав ши
да они ни су са мо уче ни ци
ко ји има ју све пе ти це, већ
да су све стра ни и пле ме ни -
ти љу ди.

ДО ДЕ ЛА ВУ КО ВИХ ДИ ПЛО МА

Вред ни и пле ме ни ти 

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Из ло жба ли ков но-еко ло шких
ра до ва на ста лих у ра ди о ни ци
ко ја је би ла ор га ни зо ва на у
окви ру ма ни фе ста ци је „Дан
Ду на ва” отво ре на је у по не де -
љак, 27. ју на, у хо лу Град ске
упра ве Пан че ва. Реч је о ра до -
ви ма осам де сет уче сни ка ко ји
су кроз ли ков но ства ра ла штво
пре не ли сво ју по ру ку о зна ча ју
очу ва ња ре ке Та миш и о по тре -
би очу ва ња жи вот не сре ди не.
Ра ди о ни цу је ор га ни зо вао УЛУ
„Све ти о ник” и у њој су уче ство -
ва ла де ца из Пред школ ске
уста но ве „Деч ја ра дост”, по ла -
зни ци ли ков них сек ци ја, чла -
но ви ли ков них и дру гих не вла -
ди них и гра ђан ских удру же ња,
сли ка ри, пен зи о не ри и дру ги.

По ред то га, из ло же ни су и
ра до ви удру же ња „Пре по знај у
се би”, деч јег ате љеа „Ма ли ге -

ни је”, Удру же ња обо ле лих од
мул ти пле скле ро зе, удру же ња
„На по ла пу та” и чла но ва ли -
ков не сек ци је Клу ба за ста ра и

од ра сла ли ца Ге рон то ло шког
цен тра Пан че во.

У име ло кал не са мо у пра ве
при сут ни ма се обра ти ла Ка -

та ри на Ба њаи, чла ни ца Град -
ског ве ћа за ду же на за за шти -
ту жи вот не сре ди не и одр жи -
ви раз вој, ко ја је за хва ли ла
сви ма ко ји су уче ство ва ли на
„Да ну Ду на ва” и у чи шће њу
ре ке Та миш. Чла ни ца Град -
ског ве ћа и ко ор ди на тор ма -
ни фе ста ци је Ми ло рад Тим -
чен ко уру чи ли су уче сни ци -
ма пла ке те за до при нос у ре -
а ли за ци ји обе ле жа ва ња да на
нај зна чај ни је евр оп ске ре ке.
Вре ди ис та ћи да је наш град
већ де сет го ди на део ве ли ке
по ро ди це европ ских гра до ва
ко ји сла ве „Дан Ду на ва” и да
је од 2016. го ди не та европ -
ска кам па ња по ста ла и град -
ска ма ни фе ста ци ја, та ко да
ће у на ред ном пе ри о ду Град
Пан че во би ти њен глав ни по -
кро ви тељ.

ИЗ ЛО ЖБА ЛИ КОВ НИХ ЕКО-РА ДО ВА

У сла ву Ду на ва и Та ми ша

Чла но ви Пла ни нар ско-ал пи -
ни стич ког клу ба „Со ко” на сту -
пи ли су про шлог ви кен да у
тре ћем ко лу др жав ног пр вен -
ства у спорт ском пе ња њу у ди -
сци пли ни те жин ско пе ња ње,
ко је је одр жа но у Ни шу.

Ми хај ло Ше баљ је у ју ни ор -
ској ка те го ри ји по твр дио до ми -
на ци ју и осво јио пр во ме сто, а

ње гов клуп ски ко ле га Мар ко
Де јан био је тре ћи у ка те го ри ји
д-10. Ка дет Ми љан Вар са ко вић
осво јио је че твр то ме сто.

Чла но ви овог удру же ња су
истог ви кен да у пре де ли ма за -
пад не Ср би је ор га ни зо ва ли
дво днев ну ак ци ју оби ла ска
под руч ја Ста рог Вла ха и том
при ли ком су по се ти ли спе ци -

ја лан ре зер ват при ро де Увац.
Пла ни на ри „Со ко ла” су осво -
ји ли врх Мо ли тва и об и шли
Ушац – нај ду жи пе ћин ски си -
стем у Ср би ји. То ком успо на
на Мо ли тву чла но ви клу ба су
се су сре ли с ко ле га ма из пан -
че вач ког дру штва „Је ле нак”.

Ин фор ма ци је о ра ду клу ба
мо гу се на ћи на веб-адре си

www.soko.rs. Чла но ви клу ба
оба ве шта ва ју су гра ђа не да
сва ког да на ве штач ка сте на у
пар ку Ба ру та на ра ди од 18 са -
ти. За јул и ав густ клуб „Со ко”
пла ни ра низ ак ци ја на под -
руч ју ви со ких пла ни на, пре
све га Дур ми то ра, као и ор га -
ни зо ва ње не ко ли ко пла ни нар -
ских кам по ва за де цу.

АК ТИВ НОСТ КЛУ БА „СО КО”

Осво јен врх Мо ли тва

У НИС-у су све сни да по др шком та лен то ва ним љу ди ма ула жу у бо ље су тра заједнице

умет ност, пред у зет ни штво,
дру штве ни ак ти ви зам и кре а -
тив на ин ду стри ја. Нај ви ше
по бед ни ка иза бра но је у обла -
сти обра зо ва ња и на у ке, a ме ђу
на гра ђе ни ма су и сред њо -
школ ци и сту ден ти. Основ на
иде ја кон кур са је про мо ци ја
истин ских хе ро ја да на шњи це,
мла дих, успе шних и ху ма них
по је ди на ца ко ји су пред ста -
вље ни јав но сти као по зи тив ни
при ме ри у дру штву.

У име НИС-а на све ча но сти
је го во ри ла ди рек тор ка Функ -
ци је за од но се с јав но шћу и ко -
му ни ка ци је у НИС-у, ко ја је

парт не ри ма ко ји има ју исту ви -
зи ју – ис та кла је Са ња Лу бар дић
у по здрав ном го во ру.

Па мет ни и вред ни
Пр во ме сто ме ђу сред њо школ -
ци ма за у зео је Сте фан Ве ља,
мла ди про на ла зач ко ји је раз -
вио па тент на ме њен раз би ја њу
тром бо ва у ор га ни зму. На гра -
ђе ни су и сред њо школ ка Јо ва -
на Кон дић, чи ји ће изум „Па -
не ли за тер мо и зо ла ци ју гра ђе -
ви на” на кон па тен ти ра ња обез -
бе ди ти ве ли ке уште де енер ги -
је, као и та лен то ва ни ма те ма -
ти чар Алек са Кон стан ти нов,

Ла у ре а ти су и Ла зар Ерић,
осни вач Удру же ња гра ђа на за
по моћ бес кућ ни ци ма „wе.ca-
re”, Иван Пе тро вић, је дан од
нај мла ђих тех но ло шких пред -
у зет ни ка у Ср би ји, чи ји про је -
кат „WоrkPlus” има кли јен те
из пре ко 50 зе ма ља ши ром
све та, као и Иван Бр кљач,
осни вач про јек та „Ар бо”, ко ји
се ба ви дру штве но од го вор ним
ра дом. Пр во ме сто из обла сти
дру штве ног ак ти ви зма по нео
је ди пло ми ра ни хе ми чар Мир -
ко Кал да раш, ак ти ви ста на
про јек ти ма по др шке ром ским
сту ден ти ма у обра зо ва њу. На -

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Безбедно купање
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Укуп но 29 не за по сле них Пан -
че ва ца и Пан чев ки пот пи са ло
је у по не де љак, 27. ју на, уго во -
ре с по сло дав ци ма и Гра дом
Пан че вом о оба вља њу струч не
прак се и јав них ра до ва на пе -
ри од од нај ма ње три, а нај ви ше
два на ест ме се ци. На овај на чин
је за по че та ре а ли за ци ја две ју
ме ра ак тив не по ли ти ке за по -
шља ва ња ко ју Град спро во ди у
са рад њи с На ци о нал ном слу -
жбом за за по шља ва ње. Уго во ре
је у ма лој са ли Град ске упра ве
уру чио Ми лен ко Чуч ко вић,
члан Град ског ве ћа за ду жен за
под руч је ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке.

– Струч на прак са је ме ра у
окви ру ко је се осо бе мла ђе од
три де сет го ди на оспо со бља ва ју
за по сао у сво јој стру ци. Град је
за ту свр ху ове го ди не из дво јио
пет ми ли о на ди на ра. Прак са
тра је шест ме се ци, од но сно 12
ме се ци ка да је реч о ли ци ма
ко ја мо ра ју да по ла жу струч ни
ис пит. Пот пи са ли смо уго во ре
са 15 не за по сле них и 12 по сло -
да ва ца. Пред ви ђе но је да осо бе
на прак си до би ја ју ма те ри јал -
на сред ства, чи ја ви си на за ви -
си од њи хо ве струч не спре ме:
за ви со ку спре му 20.000 ди на -
ра, за ви шу 18.000 и за сред њу
струч ну спре му 16.000 ди на ра.

Ка да је реч о јав ним ра до ви ма,
укуп но 14 осо ба код осам по -
сло да ва ца оба вља ће јав не ра -
до ве у тра ја њу од че ти ри ме се -
ца и за то ће до би ја ти нов ча ну
на кна ду од 18.000 ди на ра – об -
ја снио је Чуч ко вић.

Он је на гла сио и то да Град
из ва ја ве ли ка сред ства у обла -
сти за по шља ва ња и да је пла -
ни ра но спро во ђе ње укуп но
осам ме ра ко је се ти чу са мо за -
по шља ва ња, као и по мо ћи ин -
ве сти то ри ма ко ји се од лу че да
оба вља ју не ку де лат ност на
под руч ју Пан че ва. Чуч ко вић
је кон курс тог ти па на ја вио за
по че так сеп тем бра.

Пре ма ре чи ма Ђор ђа Лу ка -
ча, ди рек то ра пан че вач ке фи -

ли ја ле На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње, пре ко 300 не за -
по сле них ће у 2016. го ди ни
до би ти по сао пре ко те слу жбе.

– Има мно го љу ди ко ји су
под не ли зах те ве за са мо за по -
шља ва ње, но во за по шља ва ње
и струч ну прак су. По сто ји од -
лич на са рад ња из ме ђу на ше
слу жбе и пред у зе ћа у Пан че ву
и до бар део њих ће при ми ти
на прак су мла де љу де без ис -
ку ства. То је до бра ствар, јер
да је шан су не за по сле ни ма да
обо га те сво ју рад ну би о гра фи -
ју, али и да се мо жда на кон
прак се за по сле у фир ма ма ко -
је су их ан га жо ва ле. До са да -
шње ис ку ство је по ка за ло да
го то во по ло ви на уче сни ка у

ова квим про гра ми ма до би је
по сао по сле за вр ше не обу ке.
То је до бро и за са ма пред у зе -
ћа, јер им за по шља ва ње ли ца
ко ја су оба вља ла струч ну
прак су код њих пру жа мо гућ -
ност да се и на ред не го ди не
при ја ве за овај про грам – на -
гла сио је Лу кач.

Ове го ди не се на јав не по зи -
ве за уче шће у ре а ли за ци ји
ме ре ак тив не по ли ти ке за по -
шља ва ња у ви ду оба вља ња
струч не прак се, од но сно за ор -
га ни зо ва ње спро во ђе ња јав ног
ра да за те же за по шљи ва ли ца,
при ја ви ло око 70% при ват них
и 30% др жав них пред у зе ћа.
По тра жње је би ло за нај ра зли -
чи ти јим стру ка ма – од но ви -
на ра, пре ко ар хи те ка та и гра -
ђе вин ских ин же ње ра, до про -
фе со ра у шко ла ма или пак 
хи ги је ни ча ра и по моћ них рад -
ни ка.

Ова кви про гра ми се у на -
шем гра ду ре а ли зу ју у по след -
њих де се так го ди на, а до бре
ути ске о њи ма де ле и по сло -
дав ци и не за по сле ни.

ХРОНИКА
Петак, 1. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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На гра ђе ни уче сни ци
кон кур са За во да за
јав но здра вље

Уче ство ва ло ви ше од
400 ђа ка из пет на ест
шко ла у Вој во ди ни

Кам па ња 
се на ста вља

Обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног
да на бор бе про тив зло у по тре -
бе и кри јум ча ре ња дро ге, 26.
ју на, пан че вач ки За вод за јав -
но здра вље за по чео је два да на
ра ни је, у пе так, 24. ју на, ка да
су у Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа уру че не на гра де

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ ДРО ГЕ

ЗА ВИ СНОСТ НА „IGNORE”!

и од пре те ра не упо тре бе ин -
тер не та. На рав но, ва жан сег -
мент кам па ње био је и сам
кон курс, ко ји се ре а ли зо вао на
те ри то ри ји чи та ве Вој во ди не
и ко ји је ђа ци ма пру жио мо -
гућ ност да сво је ста во ве, ми -
шље ња и за кључ ке о овој те ми
из ра зе кроз умет ност. Оце њи -
вао их је жи ри са чи њен од
еми нент них струч ња ка из
пан че вач ког Кул тур ног цен -
тра, са Ака де ми је драм ских
умет но сти из Бе о гра да, као и

Страну припремила 
Драгана
Кожан

Ако је би ло ко ја од по зи тив них по ру ка ко је
смо же ле ли да по ша ље мо де ци оста ла трај -
но уса ђе на у њих, он да је овај про је кат по -
сти гао свој циљ.

Прим. др Љи ља на Ла зић

из Цр вен ке, а исто при зна ње у
ка те го ри ји сред њих шко ла
при па ло је Тех нич кој шко ли
„23. мај” из Пан че ва. Нај бо љи
ли ков ни рад на шао се и на
пла ка ту ко јим ће За вод у на -
ред ном пе ри о ду про мо ви са ти
бор бу про тив бо ле сти за ви -
сно сти, а ње гов ау тор је Адам
Тол ди, уче ник сед мог раз ре да
ОШ „Мај шан ски пут” из Су -
бо ти це.

Нај у спе шни ји филм по ми -
шље њу жи ри ја кре и ра ло је

ест шко ла с те ри то ри је це ле
по кра ји не.

Усво је не ва жне по ру ке
Пре ма ре чи ма прим. др Љи ља -
не Ла зић, ди рек тор ке За во да,
про је кат „За ви сност на ’igno-
re’” имао је ши ри ка рак тер, па
се пра те ће ак тив но сти осми -
шље не у окви ру ње га спро во де
то ком чи та ве ове го ди не.

– Пред ви де ли смо да ва жан
део про гра ма бу де и ин тер ак -
тив ни рад, од но сно да са уче -
ни ци ма из основ них и сред -
њих шко ла с те ри то ри је Пан -
че ва раз го ва ра мо о бо ле сти ма
за ви сно сти. Но ви на је и то
што смо, по ред ал ко хо ла, пу -
ше ња и нар ко ма ни је, ме ђу те -
ме о ко ји ма ди ску ту је мо увр -
сти ли и за ви сност од коц ка ња

тро је уче ни ка сед мог раз ре да
Основ не шко ле из Цр вен ке.
Чла ни ца ове еки пе Ду ши ца
Тр бо вић опи са ла је украт ко
на чин на ко ји је њен тим об ра -
дио за да ту те му.

– На пра ви ли смо ани ми ра -
ни филм. Тру ди ли смо се да
по ка же мо шта то до во ди до
за ви сно сти и ка ко мо же мо да
се из ле чи мо на нај лак ши на -
чин. Пред ста ви ли смо де вој чи цу
ко ја је ми сли ла да је дру штво у
шко ли од ба цу је. Осе ћа ла се за -
по ста вље но и по ву кла се у се -
бе. Јед ног да на је ви де ла гру пу
мла дих ис пред згра де ка ко ко -
ри сте нар ко ти ке. По ми сли ла
је да ће јој дро га по мо ћи да
пре ва зи ђе про бле ме и по че ла
је да је кон зу ми ра. На кра ју су
дру га ри из оде ље ња при ме ти -
ли да се не што чуд но де ша ва с
њом. Она је при зна ла у ка кав
про блем је упа ла и та да су јој
при ја те љи и на став ни ца по мо -
гли да се из ле чи – ис при ча ла
је Ду ши ца, на гла сив ши да је
њен раз ред из у зет но сло жан,
да се ђа ци по ве ра ва ју јед ни
дру ги ма и да за јед нич ки пре -
ва зи ла зе све про бле ме.

Че тво ро чла на еки па уче ни -
ка ше стог раз ре да Основ не
шко ле „Бо ра Ра дић” из Ба ва -
ни шта на пра ви ла је нај бо љи
филм по ми шље њу „Феј сбук”
пра ти ла ца. Ка ко је об ја сни ла
Је ле на Си ми чић, јед на од ау -
тор ки, у фил му је пред ста -
вље на за ви сност од ин тер не -
та, про бле ми ко ји се ра ђа ју из
ње, али и на чи ни на ко ји се
она мо же пре ва зи ћи. На све -
ча но сти про шлог пет ка до де -
ље не су за хвал ни це и при год -
ни по кло ни и оста лим шко -
ла ма ко је су се ис та кле на
кон кур су.

Ина че, 26. јун је Ме ђу на -
род ним да ном бор бе про тив
зло у по тре бе и кри јум ча ре ња
дро ге про гла си ла Ге не рал на
скуп шти на Ује ди ње них на ци ја
још 1987. го ди не и од та да се
овај дан обе ле жа ва ши ром
све та с ци љем мо би ли са ња по -
је ди на ца и за јед ни це за ак ти -
ван од нос у су зби ја њу на ве де -
ног про бле ма. Сло ган ово го ди -
шње кам па ње гла си „Пр во са -
слу шај” и ука зу је на то да је
слу ша ње де це и мла дих пр ви
ко рак ко ји тре ба на чи ни ти ка -
ко би им се по мо гло да од ра -
сту здра во и без бед но.

пред став ни ка За во да, а при -
ли ку да ра до ве оце њу је на
„Феј сбу ку” има ла је и це ло -
куп на јав ност. Ипак, за нас у
За во ду сви уче сни ци кон кур са
су по бед ни ци, јер су се у про -
те кла три ме се ца за и ста
озбиљ но ба ви ли овом про бле -
ма ти ком. Ако је би ло ко ја од
по зи тив них по ру ка ко је смо
же ле ли да им по ша ље мо оста -
ла трај но уса ђе на у њих и ако
су они то усво ји ли као сво ју
бу ду ћу на ви ку, он да је ова на -
ша ак тив ност по сти гла свој
циљ – ис та кла је Ла зи ће ва.

Пр во са слу шај
На гра ду за нај ак тив ни ју основ -
ну шко лу, с нај ве ћим бро јем
по сла тих ра до ва, до би ла је
Основ на шко ла „Вук Ка ра џић”

Ка да смо пре три не де ље
на гла си ли уло гу ла и ка у
пру жа њу по мо ћи код са о -
бра ћај ног тра у ма ти зма, ни -
смо ни слу ти ли да ће се че -
ти ри жи во та уга си ти у та ко
крат ком пе ри о ду на на шим
пу те ви ма. Пе шак, мо то ци -
кли ста, во зач и су во зач тра -
гич но су на стра да ли у три
раз ли чи те са о бра ћај не не -
зго де. Гре шке и гу би так
кон цен тра ци је су део жи во -
та, па и са о бра ћа ја, али за
ба ха тост, ал ко хо ли са ност и
во жњу ве ли ком бр зи ном
кроз на се ље но ме сто не по -
сто ји оправ да ње.

Пу ко опи си ва ње здрав -
стве них при ли ка и не при -
ли ка Пан че ва ца из гу би ло
би сва ки сми сао ако не би
би ло ма кар не ке ре чи по у -
ке, кри ти ке, опо ме не. Ма
ко ли ко ин фор ма ци је пре -
зен то ва не у ма ни ру „цр не
хро ни ке” би ле атрак тив не и
че сто на пи са не с на ме ром
да се не ком пре су ди по
крат ком по ступ ку, уве рен
сам да оне уда ља ва ју обич -
ног чо ве ка од су штин ских
про бле ма здрав стве ног си -
сте ма. Ола ко се за бо ра вља
да, на при мер, пре вен тив на

ме ди ци на ни је са мо у до ме -
ну при мар не здрав стве не
за шти те, иза бра ног ле ка ра,
па тро на жне се стре, већ исто
та ко здра ве по ро дич не сре -
ди не, об да ни шта, шко ле.
За га ђи ва чи фи зич ког и
мен тал ног здра вља ни су са -
мо у ва зду ху, хра ни или не -
до зво ље ним суп стан ца ма,
већ, чи ни се, у јед на кој ме -
ри у ин тер нет про сто ру и
„ри ја ли ти” ска ред но сти ма
ко је сва ко днев но упи ја мо.

Има мо ли пра во да тра -
жи мо мо рал ну и струч ну
бес пре кор ност ле ка ра, а да
исто вре ме но оста не мо не ми
на пат њу ком ши је, ко ле ге,
по зна ни ка? Да ли је баш на -
ша му ка нај ве ћа, а про блем
то ли ко ве лик да мо ра би ти
ре шен пре сва ког дру гог?
Освр ни мо се ма ло око се бе
и по гле дај мо дру ге. Не по -
сто је мо рал не ди ле ме
здрав стве ног рад ни ка ка да
на јед ном та су сто ји по ли -
тра у ма ти зо ван па ци јент ко -
ји се „ра ста је од жи во та”, а
на дру гом не стр пљи вац ко ји
не же ли да са че ка пре глед
иза бра ног ле ка ра. Тре ба ли
у исту ра ван да ста вља мо
обо ле лог од ши зо фре ни је,
опа сног по се бе и око ли ну,
и ба ха ту ал ко хо ли са ну осо -
бу ко ја је баш те ве че ри од -
лу чи ла да се ма ло опу сти?
Не ко ће ре ћи: „Бо лест је и
јед но и дру го”, би ро кра та ће
ве ро ват но упо тре би ти оми -
ље ну фра зу: „Па ци јент је
увек у пра ву”, а осо би у бе -
лом ман ти лу не пре о ста је
ни шта дру го не го да из ва га
из ме ђу же ља и мо гућ но сти,
иде ал ног и ре ал ног.

Мо рал не ди ле ме

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

У на шем гра ду је не дав но
осно ва но не вла ди но не про -
фит но удру же ње „Ел пис”, ко је
се, из ме ђу оста лог, ба ви по -
бољ ша њем усло ва жи во та сво -
јих чла но ва и оста лих гра ђа на
у обла сти со ци јал не по ли ти -
ке, кул ту ре и обра зо ва ња.

Ка ко се на во ди у ста ту ту
удру же ња, оно ће има ти циљ
да под сти че и раз ви ја свест
сво јих чла но ва пре ма оста -
лим при пад ни ци ма за јед ни -
це и да их под сти че да во де
бри гу о угро же ним и не моћ -
ним по је дин ци ма, те да сво -
јим ра дом до при но се по -
бољ ша њу ква ли те та жи во та
и обра зо ва њу ста нов ни штва.

Пре ма ре чи ма Ве сне Ка -
нач ки, пред сед ни це удру же -
ња, ова ор га ни за ци ја оку пља
тим струч ња ка, пр вен стве но
из обла сти пра ва и со ци јал не
по ли ти ке, ко ји се сво јим ан -
га жма ном за ла жу за ефи ка -
сни ју со ци јал ну и еко ном ску
за шти ту свих чла но ва и гра -
ђа на, а по го то во по пу ла ци је
ста ри је од 65 го ди на, за тим
са мо хра них мај ки или пак

де це и мла дих ко ји због те -
шке ма те ри јал не си ту а ци је
не ма ју мо гућ ност да се шко -
лу ју. У пла ну је да се број не
ам би ци о зне иде је и пла но ви
чла но ва „Ел пи са”, уте ме ље -
ни на же љи да се сма њи си -
ро ма штво и пру жи по др шка
сви ма они ма ко ји ма је нео п -
ход на, ре а ли зу ју кроз раз ли -
чи те про јек те и уз по др шку
ин сти ту ци ја, али и при вред -
них дру шта ва и по је ди на ца.

Сто га ово удру же ње по -
зи ва све оне ко ји то же ле
да му се при кљу че. Удру -
же њу се за по моћ мо гу
обра ти ти и при пад ни ци со -
ци јал но угро же них гру па.
Они ко ји же ле да фи нан -
сиј ски по мог ну рад ор га ни -
за ци је, до на ци ју мо гу упла -
ти ти на ди нар ски ра чун
265651031000118014 или де ви -
зни RS35265100000017383227.
Оба ра чу на су отво ре на код
„Рај фај зен бан ке”. Ви ше ин -
фор ма ци ја мо же се до би ти
пу тем те ле фо на 061/32-44-
085 или имеј ла: divi-
nist@yahoo.com.

НО ВО УДРУ ЖЕ ЊЕ У НА ШЕМ ГРА ДУ

Глав ни циљ – сма ње ње
си ро ма штва

нај у спе шни јим уче сни ци ма
на кон кур су „За ви сност на ’ig-
nore’”. За вод је овај кон курс
спро во дио на те ри то ри ји чи -
та ве Вој во ди не, под по кро ви -
тељ ством По кра јин ског се кре -
та ри ја та за спо рт и омла ди ну.

У про те кла три ме се ца, ко -
ли ко је ак ци ја тра ја ла, при -
сти гло је осам крат ких фил -
мо ва и 282 ли ков на ра да, на
ко ји ма је ра ди ло ви ше од 400
осно ва ца и сред њо шко ла ца и
њи хо вих на став ни ка из пет на -

Адам Тол ди из Су бо ти це ау тор је по бед нич ког пла ка та

ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ О ЈАВ НИМ РА ДО ВИ МА И СТРУЧ НОЈ ПРАК СИ

До бар ста рт за не за по сле не



Иа ко је по сле мол би ле ка ра
пре ки нуо штрајк гла ђу да не
би угро жа вао здра вље, по зна -
ти пан че вач ки фри зер Дра ган
До ма зе тов ски До ме и да ље
по ку ша ва да свим си ла ма
спре чи при нуд но исе ље ње
сво је по ро ди це из ку ће у чи је
ре но ви ра ње је уло жио мно го
нов ца.

– Пан че вач ки суд је под нео
на лог за при нуд но исе ље ње
ме не и мо је по ро ди це из ку ће

и он тре ба да бу де из вр шен.
Ме ђу тим, ја се и да ље бо рим
свим прав ним сред стви ма и
по ку ша вам да то оспо рим и
спре чим. Не мо гу да дам ту
ку ћу тек та ко, јер је ве штак
ко га је ан га жо вао суд про це -
нио да сам уло жио у ње но ре -
но ви ра ње пет ми ли о на ди на ра,
а ка да сам је ку пио, вре де ла је
ми ли он и осам сто ти на хи ља -
да. Спре ман сам на на год бу са
Со фи јом Ни ко ла и дис, же ном

с ко јом сам се су дио. Спре ман
сам да јој ис пла тим оно ли ко
ко ли ко је њен брат њу пре ва -
рио, са мо да мо ја по ро ди ца
ви ше не тр пи. Ја њу ни сам
об ма нуо, ни сам јој же лео
зло, ни сам јој на па ко стио. Ја
са мо бра ним сво ју имо ви ну у
ко ју сам уло жио па ре на кон
што сам их по ште ним ра дом
за ра дио – из ја вио је До ма зе -
тов ски.

Он је до дао да је Апе ла ци о -
ном су ду под нео тзв. устав ну
жал бу и за тра жио да му се на -
док на ди сав но вац ко ји је ин -
ве сти рао у ре но ви ра ње ку ће.

До ма зе тов ски је из ја вио да је
тра жио и да се пре и спи та ка ко
му је по ни ште на ку по ви на ку ће
у пан че вач ком су ду. До дао је
да је то учи ње но без су ђе ња.

– Мо ра се утвр ди ти ка ко је
до шло до то га. Не ко ко при ма

пла ту за спре ча ва ње та квих
ства ри, тре ба да ви ди ка ко је
мо гу ће да је мој пред мет не -
стао, а да је и по ред то га до не -
та пре су да – до дао је До ма зе -
тов ски.

Он је ре као да је не схва тљи -
во и ап сурд но и то да је Апе ла -
ци о ни суд у Но вом Са ду до нео
ре ше ње у ње го ву ко рист, а да
од лу ка бе о град ског Апе ла ци о -
ног су да ни је би ла у скла ду с
тим.

До ма зе тов ски је до дао да га
је Со фи ја Ни ко ла и дис ту жи ла
и да би до би ла но вац за ки ри -
ју ко ју, по ње ном ми шље њу,
ду гу је за де сет го ди на, ко ли ко
је про шло от ка ко је от ку пио и
по чео да ре но ви ра ње ну ку ћу.
Пре ци зи рао је да се у тој ту -
жби на во ди да би тре ба ло да
јој пла ти два ми ли о на и три
сто ти не хи ља да ди на ра.

Чла но ви Град ског од бо ра Удру -
же ња бо ра ца На род но о сло бо -
ди лач ког ра та обе ле жи ће и ове
го ди не 4. и 7. јул – Дан бор ца и
Дан устан ка.

Они ће се нај пре 4. ју ла оку -
пи ти у 10 са ти у про сто ри ја ма
Удру же ња бо ра ца, а по том ће
у 11.15 по ло жи ти вен це на
спо ме ни ке на род ним хе ро ји -
ма у Град ском пар ку. При сут -
ни ма ће се обра ти ти Са ша Па -
влов, гра до на чел ник Пан че ва.

Три да на ка сни је, 7. ју ла, де -
ле га ци ја пан че вач ког Удру же -
ња бо ра ца при су ство ва ће цен -
трал ној про сла ви Да на бор ца
за Вој во ди ну, ко ја ће би ти
одр жа на на Ири шком вен цу.

То дор То ша Сто ја но вић,
пред сед ник пан че вач ког Удру -
же ња бо ра ца, по звао је све
чла но ве бо рач ких ор га ни за ци -
ја у на шем гра ду да при су ству -
ју про сла ви 4. ју ла и да до ђу на
дру же ње ко је ће тог да на би ти
при ре ђе но у про сто ри ја ма
Удру же ња бо ра ца.

Он је за хва лио Град ској
упра ви, син ди ка ти ма Ра фи не -
ри је и „Пе тро хе ми је”, ДДОР-у
Но ви Сад, „Зр ну”, ЈКП-у „Зе -
ле ни ло”, бен зин ској пум пи
„Га спе трол”, аген ци ји „Днев -
ник” и дру ги ма на то ме што
по др жа ва ју ак тив но сти пан че -
вач ког удру же ња бо ра ца.

– Дан бор ца и Дан устан ка
су вред ни на шег се ћа ња, јер
не сме мо за бо ра ви ти оне ко ји
су да ли сво је жи во те за сло бо -
ду. Због то га ће мо на ста ви ти
да ево ци ра мо успо ме не на те
да ту ме – из ја вио је Сто ја но -
вић.

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас зна те ли
шта вам бу дућ ност до но си.
„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 „Док ни сам сре ла
те бе” Џо џо Мо јес 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:

„Од мах ћу вам ре ћи: бу -
дућ ност ми (на дам се) до но -
си оства ре ње дав не же ље да
ми ’Тр го про дукт’ упла ти до -
при но се, по што сам ра ди ла
за по твр де уме сто пла те, па
да и ја до че кам пен зи ју.”
064/1554...

„Знам, на жа лост – још две
го ди не не из ве сно сти и сте за -
ња ка и ша.” 064/9694...

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 јег од го во ра на
пи та ње ка ко би мо гла да
гла си нај кра ћа при ча о при -
ја тељ ству и љу ба ви. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Еј ми Сноу” Треј си
Рис.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Дел фи” у „Авив
пар ку”, од на ред ног уто р ка,
пре у зму ау то ри сле де ћих од -
го во ра:

„Упо зна ли смо се у об да -
ни шту, а ти са да, се де ко се,
др жиш ме за ру ку као и та -
да.” 063/3100...

„Нај кра ћа при ча о љу ба ви
и при ја тељ ству мо гла би да
гла си: Wi-Fi. Све је да нас
ком пју те ри зо ва но, па и љу бав
и при ја тељ ство.” 060/5664...

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.

ХРОНИКА
Петак, 1. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Под не то ви ше 
од 3.000 зах те ва 
за на кна ду

Пре свих биће ува же ни
ин ва ли ди , при ма о ци 
со ци јал не по мо ћи и
не за по сле ни

Про шло не дељ но не вре ме ко је
је бе сне ло над Пан че вом оста -
ви ло је те шке по сле ди це. Сло -
бо дан Кун да ко вић, пред сед ник
Ко ми си је за еви ден ти ра ње ште -
те ко ју је на шим су гра ђа ни ма
на не ла та сти хи ја, из ја вио је да
је под не то ви ше од 3.000 зах те -
ва за на кна ду, од че га се нај ви -
ше њих од но си на стам бе не, по -
моћ не и по слов не објек те.

Он је до дао да је укуп на
при чи ње на ште та про це ње на
на пре ко 70 ми ли о на ди на ра.
Кун да ко вић је ре као да су гра -
ђа ни до ста ви ли и 292 при ја ве
о ште ти ко ју је град на нео њи -
хо вим ау то мо би ли ма и на ја -
вио да ће на кон за вр шет ка об -
ра де свих зах те ва за на кна ду
ште те ко ми си ја на чи јем је он
че лу на пи са ти из ве штај ко ји
ће до ста ви ти гра до на чел ни ку
и чла но ви ма Град ског ве ћа.

Кун да ко вић је ре као и да се
нај ве ћи број зах те ва за на кна -

ИС ТЕ КАО РОК ЗА ПРИ ЈА ВУ ШТЕ ТЕ ОД НЕ ВРЕ МЕ НА

СТРА ДА ЛИ АУ ТО МО БИ ЛИ, 
ПРО ЗО РИ И КРО ВО ВИ

Мно ги су оста ли без ветробранских стакала на возилима

Страну припремио

Михајло
Глигорић

СО ФИ ЈА НИ КО ЛА И ДИС: НЕ МА НА ГОД БЕ!

Ре дак ци ји „Пан чев ца” се ја ви ла Со фи ја Ни ко ла и дис и за -
тра жи ла да об ја ви мо још јед ну ње ну из ја ву.

– Дра ган До ма зе тов ски ми ну ди да ми ис пла ти но вац за
мо ју ку ћу и же ли да се на го ди мо, али ја се с тим не сла жем.
Осим то га, он и да ље при ча да је пре не го што је ку пио ку ћу,
она би ла за ру ше ње и у ја ко ло шем ста њу. То ни је тач но. Мо -
ја сна ја је ста но ва ла с де цом у њој пре не го што ју је мој брат
про дао и не мо гу ће је да је би ла у ло шем ста њу – ре кла је она.

ду ште те од но си на уни ште не
кро во ве, оште ће не фа са де, као
и сло мље не шо фер шајб не и
про зо ре.

Он је из ја вио да ни је по треб но
да гра ђа ни че ка ју до ла зак еки па
из Град ске упра ве ко је ових да на
оби ла зе те рен и утвр ђу ју осно ва -
ност зах те ва за на кна ду ште те да
би тек по сле то га по че ли да по -
пра вља ју оште ће не објек те. За
до ка зи ва ње ште те су до вољ не
фо то гра фи је из гле да оште ће них
обје ка та не по сред но по сле про -
шло не дељ не олу је.

До дао је да би би ло до бро и
ка да би на ши су гра ђа ни ко ји -

ма је не вре ме оште ти ло ку ће,
ста но ве, по слов не и по моћ не
објек те са чу ва ли ра чу не за
изо ла ци о ни ма те ри јал ко ји су
ку пи ли, јер ће чла но ви ко ми -
си ја то уне ти у за пи сни ке.

Под се ћа мо, гра до на чел ник
Са ша Па влов из ја вио је ме ди ји -
ма да ће се на осно ву под не тих
зах те ва за на кна ду ште те са мо
утвр ди ти њен уку пан из нос, а
да ће на кон што он бу де уста но -
вљен, град ска власт оба ве сти ти
ре пу блич ке и по кра јин ске ин -
сти ту ци је ка ко би се ви де ло да
ли је мо гу ће да Пан че во до би је
од њих не ку нов ча ну по моћ.

Па влов је до дао и да по сто -
ји мо гућ ност да наш град, пре -
ма За ко ну о ван ред ним си ту а -
ци ја ма, из дво ји од ре ђе ну су му
из бу џе та као по моћ за са ни -
ра ње по сле ди ца не вре ме на.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ко -
ли ко ће из но си ти та по моћ,
зна ће се на кон пред сто је ћег
ре ба лан са град ског бу џе та.
Ко ми си ја ко ја ће би ти фор ми -
ра на да би рас по де ли ла тај но -
вац во ди ће ра чу на о то ме да
пре свих бу ду ува же не осо бе
са ин ва ли ди те том, при ма о ци
со ци јал не по мо ћи и не за по -
сле ни.

Пан че вач ко „Зе ле ни ло” по -
мо ћи ће у на ред ном пе ри о ду
ко ле га ма из Обре нов ца и
пре не ће им сво ја ис ку ства у
по ста вља њу цвет них по став -
ки по Пан че ву ра ди укра ша -
ва ња тог гра да.

Та са рад ња је до го во ре на
при ли ком по се те пред став -

ни ка обре но вач ког ко му нал -
ног пред у зе ћа на шем гра ду
ових да на. Пре раз го во ра у
ди рек ци ји „Зе ле ни ла” они су
об и шли ра сад ник и На род ну
ба шту да би раз го ва ра ли с
рад ни ци ма „Зе ле ни ла” и по -
дроб ни је се упо зна ли с ра дом
тог ко му нал ног пред у зе ћа.

До ско ра шњи су диј ски по -
моћ ни ци Не над Ђор ђе вић и
Вла ди мир Спа ић би ће убу -
ду ће су ди је у Основ ном су -
ду у Пан че ву, а њи хо ве ко -
ле ги ни це Алек сан дра Ва -
сић и Сан дра Ме да ко вић
де ли ће прав ду у Пре кр шај -
ном су ду.

Скуп шти на Ср би је их је
име но ва ла на су диј ске функ -

ци је 3. мар та ове го ди не, а 28.
ју на су за јед но са још че тво ро
бу ду ћих су ди ја При вред ног
су да у Бе о гра ду по ло жи ли
све ча ну за кле тву у Скуп шти -
ни Ср би је пред Ма јом Гој ко -
вић, пред сед ни цом те ин сти -
ту ци је. По ла га њу за кле тве је
при су ство вао и Ни ко ла Се ла -
ко вић, ми ни стар прав де у
Вла ди Ср би је.

ДО ГО ВО РЕ НА СА РАД ЊА

Струч ња ци „Зе ле ни ла” 
по ма жу Обре нов цу

КА ДРОВ СКО ПО ЈА ЧА ЊЕ ЗА ПАН ЧЕ ВАЧ КО

ПРА ВО СУ ЂЕ

Че тво ро но вих су ди ја

ФРИ ЗЕР ДРА ГАН ДО МА ЗЕ ТОВ СКИ ДО МЕ ЈОШ НИ ЈЕ ИСЕ ЉЕН ИЗ КУ ЋЕ 

Бо рим се свим прав ним сред стви ма

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ста ла при ча 
у че ти ри сло ва

Та тја на Крањ чец и Де јан Пе -
рак из „Хи ги је не” и Да ни јел
Бо ља нац из АТП-а про гла ше -
ни су за нај бо ље на про шло -
не дељ ном так ми че њу у во -
жњи на по ли го ну и по зна ва њу
са о бра ћај них про пи са, одр -
жа ном у ор га ни за ци ји Са ве за
во за ча и ау то-ме ха ни ча ра.

Одр жа ва ње так ми че ња по мо -
гли су Аген ци ја за без бед ност
са о бра ћа ја, јав на ко му нал на
пред у зе ћа „Мла дост”, АТП и
„Хи ги је на”, као и „Штра баг”,
„Ау то Ђу ра”, „Сер вис Гра о -
вац”, „Ами до” д. о. о., „Глас
про мет”, „Те мид” д. о. о. и пе -
ка ра „Па ни ни”.

ПРО ШЛЕ СУ БО ТЕ ИС ПРЕД ХА ЛЕ СПОР ТО ВА

Одр жа но так ми че ње
нај бо љих во за ча 

И ОВЕ ГО ДИ НЕ

Бор ци обе ле жа ва ју 
јул ске пра зни ке

Рад нич ке спорт ске игре ко је се
тра ди ци о нал но ор га ни зу ју на
Охри ду ове го ди не су одр жа не
пет на е сти пут, од 20. до 26. ју на.
Уче ство ва ло је пре ко ше сна ест
рад нич ких ор га ни за ци ја, па су
се за по сле ни у пан че вач ком пра -
во су ђу (Основ ни и Ви ши суд у
Пан че ву и Основ но јав но ту жи -
ла штво) над ме та ли с ко ле га ма
из го то во це ле Ср би је у раз ли чи -
тим спорт ским ка те го ри ја ма.

При ре ђе на су над ме та ња у
ко шар ци, од бој ци, ма лом

фуд ба лу, од бој ци на пе ску и
дру гим спор то ви ма, а на ше
су гра ђан ке и су гра ђа ни осво -
ји ли су се дам на ест тро фе ја, од
че га – шест злат них, че ти ри
сре бр не и се дам брон за них
ме да ља.

У укуп ном пла сма ну Пан -
чев ци су за у зе ли дру го ме сто,
а по ред до брих ре зул та та би ло
је и ле пог дру же ња, па се из
Ма ке до ни је до шло с ко фе ром
пу ним ле пих ути са ка.

А. Ж.

РАД НИЧ КЕ СПОРТ СКЕ ИГРЕ У ОХРИ ДУ

Ко фе ри пу ни тро фе ја
и ле пих ути са ка



Пан че вач ка по ли ци ја је са -
оп шти ла да је то ком пре тре са
ста на че тр де сет ше сто го ди -
шњег му шкар ца у око ли ни
Ко ви на про на ђе но око 600
ли та ра ал ко хол ног пи ћа без
по ре кла, са фал си фи ко ва ним
ак ци зним мар ки ца ма, и 2,5

ки ло гра ма ре за ног ду ва на.
Про на ђе на ро ба је пре да та
По ре ској по ли ци ји, а про тив
му шкар ца ко ји је осум њи чен
за не до зво љен про мет ак ци -
зних про из во да би ће под не та
кри вич на при ја ва над ле -
жном ту жи ла штву.

ПИ СМО ЧИ ТА О ЦА

Ко ли ко смо са ми кри ви за про шло не дељ но не вре ме?
Ни сам под нео зах тев за на -
кна ду ште те због про шло не -
дељ не не по го де, јер ми је
оште ћен кров згра де у ко јој не
жи вим. То ни сам ура дио ни за
нео бра но во ће, јер ми то ни је
је ди ни из вор при хо да. Ве ру -
јем да ни сам је ди ни ко ји је та -
ко по сту пио, по го то во за то
што ни мо ји објек ти ни ти во ће
ни су оси гу ра ни код оси гу ра ва -
ју ћих дру шта ва.

Ка да би по сто ја ла мо гућ -
ност да до би јем на кна ду ште -
те, пред ло жио бих да те па ре
оста ну у град ском фон ду за
пре вен тив не ме ре, да се не би
опет до го ди ло да нас не ка но -
ва не по го да за де си не спрем не.

По след њих го ди на смо у
не кој вр сти ди ле ме из ме ђу
то га да ли је не ко крив за на -
ше не по го де, или су у пи та њу
гло бал не кли мат ске про ме -
не. Нео спор но је да с вре мен -
ским не при ли ка ма има ју
про бле ма и да ле ко ор га ни зо -
ва ни је зе мље, али нас то не
оправ да ва.

Ка да нам се до го ди по пла -
ва, до че ка мо је не спрем ни.
Ако нас за де си су ша, опет нас
из не на ди. У слу ча ју да нас по -
го де град и не вре ме, као што
је то би ло про шле не де ље, по -
но во смо за те че ни. Као да ни -
шта не мо же мо да пред ви ди -

мо, већ по до бр ом ста ром оби -
ча ју мо ра мо да се учи мо на
гре шка ма.

Ако је нео спор но да се кли -
ма ме ња и да има мо тех нич ке
слу жбе ко је мо гу да пред ви де
не по го де, на ме ће се пи та ње да
ли смо пред у зе ли баш све рас -

по ло жи ве ме ре да до ра зор них
по сле ди ца вре мен ских не при -
ли ка не до ђе.

Не сре ћа је у то ме што раз ми -
шља мо о овом са мо кад се де си
не ко не вре ме, оно ли ко ду го ко -
ли ко је по треб но да се са ни ра ју
ње го ве по сле ди це. Кад то про -
ђе, све се за бо ра ви, као да се ви -
ше ни ка да не ће по но ви ти.

У сва ком слу ча ју ни је до бро
да и да ље бу де мо у ди ле ми у
ко јој ме ри су штет не по сле ди -
це не вре ме на од раз не мо гућ -
но сти да се од у пре мо си ла ма
при ро де, а ко ли ко је то ре зул -
тат на ше нео р га ни зо ва но сти.

Ово што је ре че но, не тре ба
схва ти ти као кри ти ку ра да град -
ске вла сти. На про тив, Град ска
упра ва за слу жу је све по хва ле
за еви ден ти ра ње штет них по -
сле ди ца не вре ме на, што је ве -
ро ват но пред у слов за до би ја ње
на кна де. Ме ђу тим, убу ду ће
тре ба чи ни ти на по ре да се
укло не узро ци, а не да се са ни -
ра ју по сле ди це.

Сте ван Ва сић

Петак, 1. јул 2016.
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Ро ди те љи тре ба да
па зе где им се де ца
ку па ју

Нај о па сни је ди вље
пла же

Ко ман дант Ро ни лач ке је ди ни -
це Жан дар ме ри је Алек сан дар
Ки кош апе ло вао је на гра ђа не
да не иду на не у ре ђе на ку па -
ли шта, као и на ро ди те ље да
па зе где им се де ца ку па ју. Он
је скре нуо па жњу и вла сни ци -
ма мо тор них ча ма ца да не
пло ве су ви ше бли зу оба ле.

Пре ма ње го вим ре чи ма, у
Ср би ји је из го ди не у го ди ну
све ви ше да вље ња на је зе ри ма
и ре ка ма, а по себ но за бри ња ва
то што је ме ђу они ма ко ји на
та кав на чин гу бе жи вот све ви -
ше де це. О то ме го во ри по да -
так да су ро ни о ци Жан дар ме ри -
је про шле го ди не има ли ду пло
ви ше ин тер вен ци ја у ко ји ма су
про на ла зи ли уто пље ни ке не го
прет ход не го ди не.

Ки кош је упо зо рио на то да се
од по чет ка ово го ди шњих вру ћи -
на до го ди ло ви ше слу ча је ва ута -
па ња и до дао да то ни је до бро
јер је ле то тек по че ло. Он је апе -
ло вао на ро ди те ље да кон тро ли -
шу де цу то ком ку па ња и да не -
пре кид но па зе на њих док су у
во ди. До дао је да ста ри ји ни ка ко
не тре ба да иду на не у ре ђе на и
ди вља ку па ли шта, а још ма ње
да то до зво ља ва ју сво јој де ци.

Ко ман дант ро ни лач ке је ди -
ни це Жан дар ме ри је по звао је
не пли ва че да пре ула ска у во -
ду оба ве сте спа си о це – ако се
ку па ју на ме сти ма где их има
– о то ме да не зна ју да пли ва -

Злат ко Сај ков
(1936–2016)

У уто рак, 28. ју на, пан че -
вач ка и срп ска ко шар ка
оста ле су без јед не од нај -
ве ћих ле ген ди – умро је
Злат ко Сај ков, играч и тре -
нер КК-а „Ди на мо” из вре -
ме на ње го ве нај ве ће сла ве,
ка да су Пан чев ци, те 1961.
го ди не, игра ли у нај ви шем
ран гу, у Пр вој са ве зној ли -
ги Ју го сла ви је.

Злат ко је за се ни ор ску
еки пу КК-а „Ди на мо” де би -
то вао 1952. го ди не, про тив
зре ња нин ског „Про ле те -
ра”, а бо је клу ба из на ше га
гра да бра нио је све до
1968, с крат ким пре ки ди -
ма због од слу же ња вој ног
ро ка и јед не се зо не про ве -
де не у КК-у „Пар ти зан”.

Као нај у спе шни ја го ди на
у исто ри ји КК-а „Ди на мо”
пам ти се 1960. Пан чев ци су
та да осво ји ли ти ту лу пр ва -
ка Вој во ди не, по том су три -
јум фо ва ли на Пр вен ству
Ср би је, ка да су над ви си ли
ча чан ски „Бо рац” и бе о -
град ски „Же ле зни чар”, а
он да је усле ди ло так ми че ње
у Ти то гра ду, ко је је оку пи ло
три нај бо ља ти ма из три ре -
пу бли ке – „Бу дућ ност” из
Цр не Го ре, „Ра бот нич ки” из
Ма ке до ни је и „Ди на мо” из
Ср би је. Пан чев ци су три -
јум фо ва ли и на том тур ни -
ру, пла си ра ли су се у ју го -
сло вен ску ели ту... Тре нер
То дор Ла зић То ша је ви ше -
го ди шњи сан пан че вач ких
ко шар ка ша пре тво рио у ја -
ву. Јед ног од нај бо љих са -
рад ни ка имао је упра во у
Злат ку Сај ко ву. Био је то не -
за пам ћен успех – пан че вач -
ки „Ди на мо” ме ђу „де сет
ве ли чан стве них”...

Би ти са ње клу ба из на -
ше га гра да у Пр вој са ве -
зној ли ги Ју го сла ви је, те
1961. го ди не, обе ле жио је
упра во Злат ко Сај ков. Ле -
ген да је та да и ро ђе на! Љу -
би те љи игре под обру че ви ма
још увек пам те шу тер ске
ду е ле Злат ка Сај ко ва и Ра -
ди во ја Ко ра ћа... Са 549 по -
стиг ну тих ко ше ва Злат ко
је био нај бо љи стре лац тог
так ми че ња. Те го ди не, дру -
ги пут уза стоп но, про гла -
шен је за нај бо љег ко шар -
ка ша Вој во ди не.

Злат ко је по окон ча њу
ка ри је ре, 1968. го ди не, на -
ста вио да ра ди у клу бу као
тре нер мла ђих ка те го ри ја,
а део сво је спорт ске ак тив -
но сти по све тио је и су ђе њу
ко шар ка шких утак ми ца, у
че му је имао ранг са ве зног
ко шар ка шког су ди је и де -
ле га та. По ред успе шне
спорт ске ка ри је ре, Злат ко
је свој рад ни век на ста вио
у Ра фи не ри ји наф те Пан -
че во, где је ра дио као пси -
хо лог све до од ла ска у пен -
зи ју. 

У уто рак, 28. ју на, Злат -
ко Сај ков се пре се лио у
веч ност. Иза ње га су оста ле
су пру га Га бри је ла и ћер ка
Ма ја. Са хра њен је на Ка то -
лич ком гро бљу у Пан че ву.

Не ка му је веч на сла ва!

Страну припремио

Михајло
Глигорић

IN MEMORIAM

У ОКО ЛИ НИ КО ВИ НА

От кри вен сум њив 
ал ко хол

УПО ЗО РЕ ЊЕ РО НИ ЛАЧ КЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЖАН ДАР МЕ РИ ЈЕ

ЧЕ СТА ДА ВЉЕ ЊА НА РЕ КА МА И ЈЕ ЗЕ РИ МА

Пан че вач ка по ли ци ја је са оп -
шти ла да је то ком пре тре са јед -
ног ком би ја про на шла 35.000
па кли ца ци га ре та стра не про -
из вод ње без ак ци зних мар ки ца
и да је због то га ухап шен Н. Х.
(1975) из око ли не Пан че ва.

Он је за у ста вљен при ли -
ком кон тро ле са о бра ћа ја, а

по ред ци га ре та, од у зе то му је
и во зи ло ко јим је упра вљао.

Про тив ухап ше ног во за ча
би ће под не та кри вич на
при ја ва над ле жном ту жи ла -
штву у Пан че ву због по сто -
ја ња осно ва сум ње да је по -
чи нио кри вич но де ло кри -
јум ча ре ње.

У АК ЦИ ЈИ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

За пле ње но 3.500 
бок со ва ци га ре та

ју. Апе ло вао је на ку па че и да
се пре ула ска у во ду оба ве зно
рас хла де и да не ска чу у во ду,
по го то во на ре ка ма и је зе ри ма
где се не ви ди дно.

Да упо зо ре ње ко ман дан та
Жан дар ме ри је ни је без осно -
ва, све до чи и то што су се про -
шлог ле та на те ри то ри ји на -
шег гра да на Та ми шу и Ду на ву
до го ди ле две тра ге ди је. У пр -
вој, ко ја се де си ла на Та ми шу
по чет ком ју ла про шле го ди не,
бли зу про сто ри ја Ри бо ло вач -

ког клу ба „Мар ко Ку лић” уда -
вио се че тр на е сто го ди шњи
де чак.

Он је стра дао на о чи глед
свог оца, ко ји је, иа ко и сам
не пли вач, од мах ско чио у во -
ду и по ку шао да га спа се. Њи -
хо ву бор бу за жи вот при ме тио
је вла сник јед ног чам ца, ко ји
је од мах по чео да ве сла пре ма
њи ма да би их спа сао. Ус пео је
да из ву че са мо оца, а де ча ка је
ја ка во де на стру ја по ву кла на
дно. На кон три са та по тра ге

про на шли су га ро ни о ци Жан -
дар ме ри је.

Го то во иден тич на тра ге ди ја
до го ди ла се на Ду на ву, у бли -
зи ни Ива но ва. Уда ви ла се два -
де сет ше сто го ди шња де вој ка
ко ја се ку па ла за јед но с мај ком
и још јед ном же ном. На кон
што су њих две иза шле из во де,
де вој ка је из не на да по то ну ла.
Ње но бе жи вот но те ло про на ђе -
но је осам ки ло ме та ра низ вод -
но од ме ста где се уто пи ла, по -
сле јед но днев не по тра ге.

Во ди те ра чу на о могућим последицама пре ула ска у во ду

ХРОНИКА

При пад ни ци Слу жбе за бор бу
про тив ор га ни зо ва ног кри ми -
на ла (СБПОК) ових да на су у
са рад њи с Ту жи ла штвом за
ор га ни зо ва ни кри ми нал пре -
тре сли ви ше ку ћа и ста но ва у
Пан че ву, Бе о гра ду и Ла за рев цу,
и ухап си ли че ти ри осо бе
због по сто ја ња осно ва сум ње
да су фал си фи ко ва ле и про -
да ва ле ла жне лич не кар те,
во зач ке до зво ле и па со ше
Ср би је, Хр ват ске, Сло вач ке
и Сло ве ни је.

При ли ком пре тре са њи хо -
вих ку ћа и ста но ва от кри ве не
су и од у зе те две блан ко ви зе

Не мач ке и јед на Ау стри је,
као и еви ден ци ја ли ца ко ји -
ма су про да ли ла жна до ку -
мен та, 15.300 евра, 300 швај -
цар ских фра на ка и ви ше
ком пју те ра, ла сер ских штам -
па ча и дру ге опре ме ко ја им
је слу жи ла за из ра ду ла жних
до ку ме на та.

У АК ЦИ ЈИ У ПАН ЧЕ ВУ И ЈОШ НЕ КО ЛИ КО ГРА ДО ВА

Ухап ше ни фал си фи ка то ри лич них до ку ме на та



Ба нат ски Бре сто вац: Као по -
сле ди ца по ра ста бро ја па са
лу та ли ца, не дав но је ује де но
јед но де те. Удру же ње „Со се”
на ме ра ва да у ско ри је вре ме
ре а ли зу је за јед нич ки про је -
кат с Цр ве ним кр стом, што
ће би ти на ста вље но у сеп -
тем бру. 

Ба нат ско Но во Се ло: Ме ђу -
на род ни фе сти вал фан фа ра
под на зи вом „Ба нат ска тру -
ба” одр жан је у су бо ту, 25. ју -
на. Деч ји ста ри ји фол клор ни
ан самбл уче ство вао је у не -
де љу, 26. ју на, на др жав ном
фи на лу ре пу блич ке смо тре у
Ва ље ву, чи ме се пла си рао
ме ђу де сет нај бо љих у зе -
мљи. За вр шни кон церт Ба -
лет ског сту ди ја „Пи ру е та”
би ће при ре ђен у че твр так,
30. ју на, од 16 са ти, у До му
кул ту ре.

До ло во: Ко ми си ја за здрав -
ство одр жа ла је пре да ва ње о
ра ку де бе лог цре ва у су бо ту,
25. ју на. Фуд бал ски клуб је у
не де љу, 26. ју на, на ло кал -
ном игра ли шту од и грао ре -
ви јал ну утак ми цу с „Про ле -
те ром” из Мра мор ка, чи ја је
свр ха би ла при ку пља ње по -
мо ћи за мла дог Не на да Га ву,
обо ле лог од ту мо ра лим фних
чво ро ва. Два на е ста „Фи ја ке -
ри ја да” би ће одр жа на у не де -
љу, 3. ју ла, од 13 са ти, а од 18
са ти у До му кул ту ре би ће
обе ле жен пр ви ро ђен дан „Ра -
ди о ни це дру жи о ни це”.

Гло гоњ: Срп ска пра во слав на
цр ква је у су бо ту, 25. ју на,
осве шта ла но ва зво на у Хра -
му Све тог Пе тра и Па вла.
Ме сна за јед ни ца на ме ра ва
да уско ро уну тар но ве во ли -
је ре по ста ви клу пе.

Ива но во: Ко му нал ни рад ни -
ци Ме сне за јед ни це по пра -
вља ју тро то а ре по се лу.
Удру же ње ба нат ских Бу га ра
„Ива но во – Ба нат” при год -
ним дру же њем сим бо лич но
је за вр ши ло успе шну се зо ну.
Дом кул ту ре је пу тем јав них
ра до ва НСЗ-а до био јед ног
рад ни ка са ин ва ли ди те том
на че ти ри ме се ци. Та уста но -
ва је рас пи са ла фо то-кон -

курс под на зи вом „Ива но во у
фо ку су”, као и за уче шће на
Омла дин ској из ло жби фо то -
гра фи је Ср би је. МКУД „Бо -
наз Шан дор” се при пре ма за
„Же те лач ки бал”, ко ји ће би -
ти одр жан 9. ју ла.

Ја бу ка: Де ле га ци ја Ма ке дон -
ског Бро да са ста ла се у су бо -
ту, 25. ју на, с пред став ни ци -
ма се ла ра ди до го во ра о
утвр ђи ва њу про то ко ла за
бра ти мље ње два ју ме ста. По -
ет ски ма ра тон „Пе сми у
част” одр жан је у су бо ту, 25.
ју на, у До му кул ту ре.

Ка ча ре во: У то ку је са ни ра ње
удар них ру па на ко ло во зи ма,
ко је Ме сна за јед ни ца фи -
нан си ра са око по ла ми ли о -
на ди на ра. Спорт ско-ре кре а -
тив ни цен тар „Је зе ро” је, по
свим пра ви ли ма, 20. ју на и
зва нич но пу штен у рад.

Омо љи ца: Деч ја пред ста ва под
на зи вом „Шко ла за клов но ве”
би ће од и гра на у су бо ту, 2. ју ла,
од 20 са ти, на пла тоу ис пред
До ма кул ту ре. На Ре пу блич -
ком фе сти ва лу мла дих у не де -
љу, 26. ју на, омо љич ка де ца
по сти гла су за вид не успе хе у
ка те го ри ји ани ми ра ног фил -
ма – Еми ли ја Ста но је вић је
осво ји ла пр ву на гра ду за
оства ре ње „Крај игре”, а Мар -
ко Па нић је био тре ћи с „Гли -
стом”. Удру же ње „Сун цо крет”
рас пи са ло је кон курс за из бор
нај леп шег дво ри шта у се лу.

Стар че во: Два де се так из ви -
ђа ча је у скло пу еду ка тив ног
из ле та у су бо ту, 25. ју на, по -
се ти ло За са ви цу и Сир ми -
јум. Скуп шти на Ме сне за јед -
ни це је на по след њој сед ни -
ци до не ла од лу ку о ор га ни -
за ци ји два де сет пр вог из да -
ња лет њег про гра ма „Да ни
дру же ња”, у пе ри о ду из ме ђу
две сла ве.

Че твр ти По ет ски ма ра тон „Пе -
сми у част” одр жан је у Ја бу ци
у су бо ту, 25. ју на, у су ор га ни за -
ци ји Књи жев ног клу ба „Са ша
Бо жо вић” и До ма кул ту ре. По -
ред до ма ћих умет ни ка, би ло је
го сти ју из Сло ве ни је, Цр не Го -
ре и Хр ват ске, као и пред став -
ни ка ма њи на ко је жи ве у Ср -
би ји.

Жи ри ју је при па ла од го вор -
на оба ве за из бо ра нај бо љих
ли те рар них де ла, а за по бед -
ни ка је про гла сио Сло бо да на
Ђе ки ћа из Вр шца, од но сно пе -
сму „Ноћ”. При зна ње за осво -

је но дру го ме сто по де ли ле су
Ми ли ца Дми тро вић из Чач ка
(„Го зба цар ска”) и Са ња Ра ду -
ло вић из До бо ја („На ран џа ста
пе сма”), а ква ли тет на кон ку -
рен ци ја је на те ра ла струч ну

ко ми си ју да до де ли чак три
тре ће на гра де – Алек сан дру
Дрн да ре ви ћу из Ћу при је,
Здрав ку Ко ка но ви ћу из Ма ри -
бо ра и Ми лен ку Ле ло ви ћу из
Би је лог По ља.

Пу бли ка је има ла са свим
дру га чи је ми шље ње, па је нај -
ви ше гла со ва при па ло Бе о гра -
ђан ки Сми ља ни Бо жић за пе -
сму „Вој во ди на”; дру го ме сто
су по де ли ле Ди ја на Ухе рек
Сте ва но вић из Су бо ти це
(„Ода зив”) и Зо ри ца Стан ко -
вић из Ни ша („Се ћа њем те љу -
бим”), а тре ћи су би ли Бо ра
Жи ва ље вић из Бор че и На да
Е. Ђор ђе вић из Тр бу ша на.

Бо гат про грам је упот пу њен
с не ко ли ко му зич ких та ча ка
ко је је из вео бе о град ски кан -
та у тор Ми лош Ра до са вље вић
Шо ми. До ма ћин и глав ни ор -
га ни за тор Дра ган Пет ко вић
по ста рао се да го сти ма обез бе -
ди мак си ма лан уго ђај и при -
ли ку да се упо зна ју с де лом
исто ри ја та Ја бу ке и да по се те
ер ге лу „Ве лич ко вић”.

Де ве ти ме ђу на род ни фе сти -
вал фан фа ра под на зи вом „Ба -
нат ска тру ба” одр жан је у су -
бо ту, 25. ју на, у Но вом Се лу, у
ор га ни за ци ји исто и ме ног
удру же ња гра ђа на.

Не сва ки да шњи до га ђај по -
чео је у по по днев ним са ти ма
у цен тру по ме ну тог ме ста де -
фи ле ом тру бач ких ор ке ста ра
или та ко зва них фан фа ра. На -
кон сат вре ме на сви они би ли
су на збо р ном ме сту ис пред
спо ме ни ка, ка да је ма ни фе -
ста ци ја и зва нич но стар то ва -
ла. Част да све ча но отво ри
де ве ту „Ба нат ску тру бу”, имао
је Мар ћел Дра ган, се кре тар
На ци о нал ног са ве та ру мун -
ске на ци о нал не ма њи не, ина -
че ге не рал ног спон зо ра на ве -
де не фе ште.

На кон то га је кре нуо глав ни
про грам, у окви ру ко јег се де -

вет ор ке ста ра пред ста ви ло са
по не ко ли ко ну ме ра. То су
углав ном би ли спле то ви ру -
мун ских и срп ских пе са ма,
као и пу бли ци увек за ни мљи -
ви мар ше ви.

Пр ва је на сту пи ла до ма ћа
фан фа ра под на зи вом „Ти не -
ре ту”. Сле де ћа је би ла „Дој на”
из Ри ти ше ва, пред во ђе на не -
ка да шњим офи ци ром ру мун -
ске вој ске – пу ков ни ком Мар -

ће лом Ан то хи јем, чи је му зи -
ци ра ње је из ма ми ло по зи тив не
ре ак ци је код пу бли ке. До бар
ути сак је оста вио до ло вач ки
ор ке стар „Јон Кре ан ге”, ко јим
је ди ри го вао Са ва Ба њаш.

Усле ди ли су на сту пи тру ба ча
из Ја блан ке, Ру му ни је и Ку -
шти ља; тру па „Јо жеф Ати ла”
од сви ра ла је сплет ма ђар ских
ме ло ди ја, а по себ ну па жњу,
што је и оче ки ва но, иза зва ла је
но во се љан ска „Кул ту ра”, ко јом
је ру ко во дио Алек сан дру Фри -
јант. Бри љант на за вр шни ца би ла
је де ло но во сад ских му зи ча ра
из ор ке стра Бо шка Кр џе, ко ји
су при сут не по ди гли на но ге
екс пло зив ним из во ђе њем чу ве -
не ну ме ре „Ка ла шњи ков”.

Ова ма ни фе ста ци ја је по но -
во оправ да ла ви сок реј тинг, па
сто га чу ди од су ство пред став -
ни ка ло кал не вла сти.

ОДР ЖА НА ДЕ ВЕ ТА „БА НАТ СКА ТРУ БА”

Звук фан фа ра по но во опле ме нио Но во Се ло
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Са рад ња на 
кул ту ро ло шком, 
обра зов ном 
и еко ном ском плану

Озва ни че ње при ли ком
обе ле жа ва ња ва жног
ју би ле ја

Де ле га ци ја Ма ке дон ског Бро -
да по се ти ла је Ја бу ку у су бо ту,
25. ју на, ка ко би с пред став ни -
ци ма тог се ла био утвр ђен
про то кол за бра ти мље ње два ју
ме ста. Ува же не го сте, пред во -
ђе не гра до на чел ни ком, ср дач -
но су до че ка ли чла но ви ло -
кал не ме сне скуп шти не и
удру же ња „Илин ден – Ја бу ка”,
а том чи ну је при су ство вао и
пред сед ник На ци о нал ног са -
ве та ма ке дон ске на ци о нал не
ма њи не.

Сло бо дан Илић, пр ви чо век
ја буч ког ор га на вла сти, из ра -
зио је за до вољ ство овим до га -
ђа јем и ис та као да ће глав не
ве зе бу ду ћих од но са би ти ус -
по ста вље не из ме ђу шко ла и

ФОР МА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ОД НО СА ЈА БУ КЕ И МА КЕ ДОН СКОГ БРО ДА

БРА ТИ МЉЕ ЊЕ С КО РЕ НИ ТИМ РАЗ ЛО ЗИ МА Месне актуелности 

Страну припремио
Јордан

Филиповић

Ре ла тив но мла до али из у -
зет но ан га жо ва но и дру штве -
но ко ри сно удру же ње гра ђа -
на „Сун цо крет” из Омо љи це
не дав но је по кре ну ло још
јед ну за ни мљи ву ини ци ја ти -
ву – рас пи са ло је на град ни
кон курс за нај леп ше уре ђе но
дво ри ште у том ме сту.

Пра во уче шћа има ју сви
ме шта ни, уз на по ме ну да јед -
на осо ба мо же по сла ти јед ну
фо то гра фи ју це лог дво ри шта
или де та ља, по пут ба ште или
те ра се, на пра вље ну у 2016.
го ди ни, од но сно да пред ста -
вља тре нут но ста ње.

Кон курс је отво рен 20. ју -
на и тра ја ће ме сец да на, а
сли ке дво ри шта (ко је тре ба
да бу ду што ква ли тет ни је и
да не пре ла зе пет ме га бај та)
са име ном, адре сом и бро -

јем те ле фо на вла сни ка по -
треб но је про сле ди ти на
имејл адре су suncokret.omo-
ljica@gmail.com.

По бед нич ка фо то гра фи ја
би ће она ко ја бу де осво ји ла
нај ве ћи број лај ко ва на зва нич -
ној „Феј сбук” стра ни ци Удру -
же ња гра ђа на „Сун цо крет”.

Пр во пла си ра ни ће до би ти
ва у чер у из но су од 3.000 ди -
на ра за ку по ви ну ба штен ског
ма те ри ја ла. По ред то га, два -
на ест нај леп ших фо то гра фи -
ја по из бо ру чла но ва жи ри ја
би ће об ја вље но у ка лен да ру
за 2017. го ди ну.

Про гла ше ње је пла ни ра но
за 21. јул, а сви на гра ђе ни
уче сни ци тре ба да, пре до де -
ле на гра де, до зво ле да се ко -
ми си ја уве ри у ве ро до стој -
ност по сла тог ма те ри ја ла.

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА „СУН ЦО КРЕТ”

Из бор нај леп шег 
дво ри шта у Омо љи ци

нал не ма њи не – Бор че Ве лич -
ков ски.

– Иде ја се ро ди ла при ли ком
пла ни ра ња обе ле жа ва ња ју би -
ле ја – се дам де се то го ди шњи це
до се ља ва ња Ма ке до на ца на
ове про сто ре, а Ја бу ка, као ме -
сто с нај ве ћом кон цен тра ци -
јом на ших су на род ни ка, би ла
је ло ги чан из бор ка да се зна да
се мно го њи хо вих пре да ка, по -
чев од 1946. го ди не, до се ли ло
упра во из ре ги о на око Кри ве
Па лан ке и Ма ке дон ског Бро да
– на вео је Ве лич ков ски.

Гра до на чел ник по ме ну тог
ме ста Ми ло сим Во јев ски пр ви
пут је био у Ја бу ци и ни је крио
ус хи ће ње го сто прим ством.

– На кон од лу ке ја буч ке ме сне
скуп шти не оче ку јем да ће мо и
ми исто учи ни ти на пр вом на -
ред ном са стан ку ло кал ног са -
ве та. Свим ср цем по др жа ва мо
на ме ру о по ве зи ва њу на ших
на ро да, бу ду ћи да мно го Ја бу -
ча на по ти че из на ших кра је ва.
То зна чи да ће у бу дућ но сти

би ти си ја сет при ли ка да се љу -
ди из два ме ста дру же, са ра ђу -
ју, па што да не – и да скла па -
ју бра ко ве. Има мо мно го за -
јед нич ког – од кул ту ре до би -
зни са. Већ го ди на ма нам до -
ла зе љу ди ко ји има ју род би ну
и имо ви ну код нас, а на кон
бра ти мље ња на дам се да ће и
они мла ди на вра ти ти да ви де
ода кле њи хо ви пре ци по ти чу –
на го ве стио је Во јев ски.

Ма ке дон ски Брод је раз ви -
јен град, али сла бо на се љен, са
око осам хи ља да љу ди, рас по -
ре ђе них у 53 на се ље на ме ста.
На де вет сто ква драт них ки ло -
ме та ра се дам де сет од сто по вр -
ши не по кри ва шу ма.

За не ко ли ко ме се ци усле -
ди ће и зва нич но пот пи си ва ње
про то ко ла, и то нај ве ро ват ни -
је на цен трал ној про сла ви
обе ле жа ва ња го ди шњи це до -
се ља ва ња Ма ке до на ца на ове
про сто ре, ко јој ће при су ство -
ва ти и пред сед ни ци две ју др -
жа ва.

ПЕ СНИЧ КИ МА РА ТОН У ЈА БУ ЦИ

По ет ско ужи ва ње

до мо ва кул ту ре, чи ји су ди -
рек то ри, та ко ђе, раз го ва ра ли о
об ли ци ма са рад ње.

С об зи ром на то да мно ги
Ја бу ча ни во де по ре кло из по -
ме ну тог гра ди ћа из сре ди шта
Ма ке до ни је, ова кав епи лог је
са свим оче ки ван. По кре тач
ини ци ја ти ве за бра ти мље ње
био је пред сед ник На ци о нал -
ног са ве та ма ке дон ске на ци о -

ИМА МЕ СТА И ЗА БИ ЗНИС

Што се са мог бра ти мље ња ти че, је дан глав них еле ме на та,

по ред емо ци о нал ног, кул ту ро ло шког и обра зов ног, би ће и

еко ном ски.

Већ се го во ри ло и о кон крет ним про јек ти ма на раз ли чи -

тим ни во и ма, пре све га ка да је реч о елек трон ској, ста клар -

ској и хе миј ској ин ду стри ји. У сфе ри ин те ре со ва ња

ма ке дон ских ин ве сти то ра, по ред при вред них зо на у гра ду,

би ће и она ко ја се на ла зи на под руч ју са ме Ја бу ке.

У Пан че ву по слу је не ко ли ко ма ке дон ских пред у зе ћа, ме -

ђу ко ји ма пред ња чи фир ма „Бра ко”, ко ја је ку пи ла ста ру

„Утву”, а пре го ва ра се и о отва ра њу лив ни це.



При ват на шко ла стра них је зи ка
„New English School” про сла -
ви ла је свој два де се ти ро ђен -
дан при ред бом, ко ја је одр жа на
22. ју на у са ли Ме сне за јед ни -
це Ко теж. По ла зни ци (од три
до два на ест го ди на) при клад -
ним про гра мом су пре зен то ва -
ли шта су на у чи ли до са да, а у
не ко ли ко та ча ка при сут ни ма
су се пред ста ви ли и го сти –
пле сни сту дио „Ба ле ри на” и
пан че вач ко оде ље ње гим на -
сти чар ског клу ба „Па ли лу ла”.

То ком два де сет го ди на ра да
шко ла се раз ви ја ла и уна пре -
ђи ва ла рад и про грам. „New
English School” је је дан од
осни ва ча YALS-a, Срп ске асо -
ци ја ци је шко ла стра них је зи -
ка ко је по слу ју по свет ским

стан дар ди ма, и при дру жни је
члан EAQUALS-a – Европ ске
асо ци ја ци је за ква ли тет је зич -
ких услу га.

– Ве ли ки ак це нат ста вља мо
на ква ли тет. Шко ла је под
кон тро лом ква ли те та ка ко на -
ста ве, та ко и ме наџ мен та. То
је ве ли ка оба ве за и зах те ва

кон стант но уса вр ша ва ње– ре -
кла је Би ља на Бар на, ди рек -
тор ка шко ле и про фе сор ка ен -
гле ског је зи ка.

Она је до да ла да ова шко ла
је ди на у гра ду има драм ски
сту дио, а од ове го ди не и днев -
ни бо ра вак за де цу на ен гле -
ском је зи ку.

По ред уче ња ен гле ског је -
зи ка за све уз ра сте, шко ла ну -
ди и кур се ве не мач ког, фран -
цу ског, шпан ског, ита ли јан -
ског, ру ског и срп ског. На ста -
ва се од ви ја ин ди ви ду ал но
(„је дан на је дан” с про фе со -
ром) и по лу ин ди ви ду ал но
(два до три по ла зни ка у гру -
пи). Сва ке го ди не се ор га ни -
зу ју кам по ви у ко ји ма се учи
ен гле ски је зик на Зла ти бо ру,
у Грч кој, Ве ли кој Бри та ни ји и
Аме ри ци.

„Кон траст из да ва штво”, у са -
рад њи са ини ци ја ти вом „Не
да ви мо Бе о град”, при пре ми ло
је зби р ку по е зи је и про зе „Чи ји
град”, у ко јој су за сту пље ни и
ра до ви на ших су гра ђа на Де ја -
на Чан ча ре ви ћа, Дра га не Мла -
де но вић, Ја сми не То пић и
Чар не По по вић. Реч је о сво је -
вр сној књи жев ној пе ти ци ји,
ко јом на ши афир ми са ни и
мла ди пи сци и спи са те љи це
же ле да скре ну па жњу на про -
бле ме у дру штву ко ји су пред -
мет ско ра шњих про те ста. Це -
ло ку пан при ход од зби р ке би ће
по кло њен ини ци ја ти ви у свр ху
ја ча ња ор га ни за ци је и ор га ни -
зо ва ња но вих про те ста. Књи га
се мо же ку пи ти у књи жа ра ма
„Бе о по лис”, „Де ре та”, „Цеп тер”
и „Апро по”, а би ла је у про да ји
и на ово го ди шњем фе сти ва лу

„Кро ко дил”, одр жа ном про -
шлог ви кен да. Д. М.

КУЛТУРА
Петак, 1. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Суд би на би бли о те ке и
књи га је и суд би на
на ро да

Нај ста ри је де ло је
„Пра знич ни ми неј”,
штам пан 1538. го ди не

У Град ској би бли о те ци је 24.
ју на пред ста вље на књи га Жар -
ка Вој но ви ћа „Ку ћа на ка ме ну
– Вој ло ви ца и ње не књи ге”, де -
ло о исто ри ји би бли о те ке, али
и са мог ма на сти ра Вој ло ви ца.

То је мо жда нај по е тич ни ја
књи га срп ског би бли о те кар -
ства – сма тра др Гор да на Сто -
кић Си мон чић, про фе сор на
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе -
о гра ду, ко ја је пред ста ви ла ау -
то ра и де ло.

– За исто ри ју срп ске књи ге и
срп ских би бли о те ка до би ли
смо шти во ко је  по ка зу је ка ко,
у ме то до ло шком сми слу, тре ба
на пи са ти исто ри ју ма на стир -
ске би бли о те ке. Скла па ју ћи
коц ки цу по коц ки цу у мо за и ку
ко ји се зо ве исто ри ја срп ских
би бли о те ка, ве ру јем да ће мо,
кроз рад не ко ли ко вр ло та лен -
то ва них ис тра жи ва ча, ме ђу ко -
ји ма је и Жар ко, до ћи до сли ке
ко ју са да не ма мо, а ко ја го во ри
ка ко су се раз ви ја ле би бли о те -
ке. Ова књи га је део те бу ду ће
исто ри је – из ја ви ла је про фе -
сор ка и до да ла да на ши са вре -
ме ни ци не ма ју од нос пре ма
књи зи као дра го це но сти, што
је би ло ка рак те ри стич но за
сред њи, па и за 18. век.

Ау тор об ја шња ва да је у по -
чет ку са мо же лео да, у прав ном
сми слу, за шти ти би бли о те ку
ма на сти ра Вој ло ви ца од не ста -
ја ња, јер је књи га ко ја „не ма
пе чат” ни чи ја и не за шти ће на.
Прав но-ад ми ни стра тив ни по -
сао је пре ра стао у ис тра жи ва -

ИСТО РИ ЈА БИ БЛИ О ТЕ КЕ МА НА СТИ РА ВОЈ ЛО ВИ ЦА

СТА РЕ КЊИ ГЕ СУ КАО ЖИ ВА БИ ЋА
Културни телекс

Ла на је де вој ка ко ја има
све. Бе лу ви лу на Де ди њу,
бес пре кор не ре зул та те у
све му че га се ла ти, без у -
слов ну љу бав ро ди те ља ко -
ји ис пу ња ва ју сва ку ње ну
же љу. Ипак, иза бли ста ве
фа са де кри је се осе тљи ва
де вој ка ко ја се не из мер но
тру ди да до ка же да је за -
слу жи ла све што има, и се -
би и дру ги ма.

Њен свет из бај ке до те -
ме ља ће уз др ма ти по ја ва
не до ку чи вог Мар ка, пр вог
деч ка ко ји је не ће тре ти ра -
ти као прин це зу, ког не ће
уме ти да про чи та и ко ји ће
је обо ри ти с но гу. Уз ње га
ће Ла на ис ку си ти ча ри
мла да лач ке љу ба ви, ко ја ће
је осло бо ди ти и учи ни ти да
се осе ћа као да је на вр ху
све та. Али њен ком пли ко -
ва ни жи вот, ис пу њен ве ли -
ким пла но ви ма и још ве -
ћим оче ки ва њи ма, сти ћи

ће на на пла ту. Упр кос свим
иза зо ви ма и оке а ну ко ји их
раз два ја, Мар ко и Ла на ће
из но ва и из но ва би ра ти
сво ју љу бав, ве ру ју ћи да ће
из др жа ти сва ки тест.

Јер ка ко да бу де дру га -
чи је – Ла на, увек по бед ни -
ца, не ће при хва ти ти не у -
спех…

„Vanilla Sky” 
Зо ра не Јо ва но вић

Два чи та о ца ко ји до сре де, 6. ју ла, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу од го вор на пи та ње: „Ко ји не у спех вам је
нај те же (би ло) да при хва ти те?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Vanilla Sky” Зо ра не Јо ва но вић. Нај за ни -
мљи ви је 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.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка 
Не де ља, 3. јул, 21 сат, пла то ис пред Кул тур ног цен тра Пан -
че ва: кон церт Ибри це Ју си ћа. 

Изложбе
Понедељак, 4. јул, 19 сати, Галерија Милорада Бате Ми-
хаиловића: отварање изложбе фотографија „Чекај до про-
лећа”, Сташе Букумировић.

Пред ста ве 
Су бо та, 2. јул, 20 са ти, све ча на са ла На род ног му зе ја Пан -
че во: пред ста ва „Од ра ја до без ње ни це”, ко мад о љу ба ви из -
ме ђу Ла зе Ко сти ћа и Лен ке Дун ђер ски.

Прича о манастиру, некадашњем начину и условима живота

стир жи вео... Пре ко те би бли -
о те ке хтео сам да ис при чам
при чу о ма на сти ру, о он да -
шњем на чи ну и усло ви ма жи -
во та, о то ме шта је та да љу ди -
ма би ло бит но за раз ли ку од
нас... – ка же ау тор.

У књи зи су и по да ци о на чи -
ну на бав ке књи га, о лич ним
би бли о те ка ма, као и ка та ло зи
са чу ва них, али и из гу бље них
књи га, чи ји је спи сак, на жа -
лост, ду жи. Нај ста ри ја са чу ва на
књи га у би бли о те ци је „Пра -
знич ни ми неј” или „Збор ник”
ко ји је вој во да Бо жи дар Ву ко -
вић Под го ри ча нин пе ча ти рао
(штам пао) у Ве не ци ји 1538. го -

ди не, а до не та је у ма на стир
Вој ло ви цу 1542. го ди не.

Жар ко Вој но вић је за вр шио
срп ски је зик и књи жев ност на
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о -
гра ду и у на шем гра ду је ра дио
као про фе сор, а по том као би -
бли о те кар у Град ској би бли о те -
ци. Од 2011. го ди не је за по слен
у Би бли о граф ском оде ље њу На -
род не би бли о те ке Ср би је. До са да
је об ја вио две сту ди је: „Ра ђа ње
сло ве сног гра да” и „Из Спар те
све тлост: жи вот и под ви зи Ка -
мен ка и Па вла Јо ва но ви ћа”.

Но си лац је на гра де „Нај бо љи
би бли о те кар у јав ним би бли о те -
ка ма Ср би је” за 2009. го ди ну.

„NEW ENGLISH SCHOOL” ПРО СЛА ВИО ЈУ БИ ЛЕЈ

Европ ски ква ли тет и кон стант но уса вр ша ва ње

ПИ СЦИ У АК ЦИ ЈИ

Књи жев ни про тест

Из ло жба ви део-фреј мо ва „Sta-
tes of Mind” Жар ка Алек си ћа
отво ре на је у по не де љак, 27.
ју на, у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти Пан че во. Мла ди
умет ник је за овај ду го го ди -
шњи про је кат ин спи ра ци ју
про на шао у ме то ду филм ског
днев ни ка Јо на са Ме ка са и у
Џој со вом ро ма ну то ка све сти.
У Га ле ри ји је из ло же но ше зде -
се так исе ча ка у тра ја њу од три
до три де сет се кун ди, а они
пред ста вља ју из бор из ар хи ве
ко ја бро ји три хи ља де њих.

– Ње го ви ра до ви су јед на
вр ста при ват ног ви део-днев -
ни ка у ко јем да је ре ак ци је на
сег мен те ко је сни ма и ба ви се
ис тра жи ва њем и ре ак ци ја ма
свог мо зга, у ства ри ти ме ка ко
он то пер ци пи ра. Оно што му
пр во пад не на па мет у од но су
на сли ку, он из го ва ра, та ко да
по се ти лац мо же ви де ти сни -
мак и лич ну ре ак ци ју на ње га.
Са мим тим те ра по сма тра ча
да и он ис тра жу је по свом уму,
да раз ми сли шта би он ре као
ка да ви ди јед ну та кву сли ку –
об ја шња ва Ива на Мар кез Фи -

ли по вић, уред ни ца про гра ма
ви зу ел них умет но сти.

Жар ко Алек сић је сту дент
Ака де ми је ли ков них умет но -
сти у Бе чу. За вр шио је и Фи ло -
зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду.
Ово је ње го ва пр ва са мо стал на
из ло жба у Пан че ву, а по се ти о -
ци има ју при ли ку да је по гле -
да ју до 8. ју ла.

ОТВО РЕ НА ИЗ ЛО ЖБА „STATES OF MIND”

Ис тра жи ва ње ума

Страну припремила 
Милица

Манић

У трамвају, популарној бео-
градској „двојци”, 24. јуна је
одржано књижевно вече
„Крилате песме и пријатељи”
панчевачких песникиња Ми-
лосаве Павловић, Иванке Рад-
мановић и Гордане Влајић.
Путницима су своје песме чи-
тали и млади и талентовани
песници: наш суграђанин

Стефан Станојевић, Марко
Катић, Огњен Караџић и Не-
мања Драгаш. Програм је
трајао педесетак минута, оно-
лико колико је „двојци” тре-
бало да обрне круг. Ово нео-
бично песничко вече органи-
зовано је у сарадњи с ГСП-ом
Београд, а у најави су слични
догађаји на броду и у возу.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У „ДВОЈЦИ”

Трамвај пун стихова 

Представа за децу „Шкрти
Берберин”, рађена по тексту
Александра Поповића, нашла
се на главном репертоару Ко-
торског фестивала позоришта
за децу и биће одиграна у не-
дељу, 5. јула, на Летњој позор-
ници у Котору. Настала је у
копродукцији Которског фе-
стивала позоришта за дјецу и
Дечје позоришне сцене „Пођи
туда”, Културног центра Пан-

чева и организације БУДИ.
Режију потписује Петар Пеја-
ковић, а играју панчевачки
глумци – Младен Совиљ, Јо-
ван Поповић, Алиса Лацко,
Милош Лазаров и Бранислав
Радовановић.

„Шкрти Берберин” је пре-
мијерно изведен 20. маја, у
оквиру шестог Међународ-
ног бијенала уметничког
дечјег израза.

ПОСЛЕ ПРЕМИЈЕРЕ У ПАНЧЕВУ

„Берберин” у Котору

ње. По чео је да са ку пља по дат -
ке, да ис пи су је за пи се с мар ги -
на стра ни ца ста рих књи га, да
пре ту ра и ис тра жу је ма на стир -
ске ар хи ве... Иа ко Вој но вић,
ка ко и сам ка же, ни је исто ри -
чар, пра те ћи суд би ну по је ди -
них књи га, он за пра во при ча и
о исто ри ји ма на сти ра. 

– Ста ре књи ге су као жи ва
би ћа. Оне чо ве ку го во ре јед -
ним пот пу но дру гим је зи ком,
а онај ко зна да га ослу шку је,
мо же да пи ше исто ри ју на
осно ву књи га. Би бли о те ка ни -
је ве ли ка и не ма не ких по себ -
но зна чај них из да ња, али је
сим бол, јер је мојa основнe те -
за да је суд би на би бли о те ке и
књи га у ства ри суд би на на ро -
да. Ако уме мо чи та ти исто ри ју
књи га, пра ти ти њи хо ве пу те ве,
ја сно нам је шта се с јед ним
на ро дом де ша ва ло. Књи ге све -
до че о стра да њи ма и об но ви, о
сва ко дне ви ци у ко јој је ма на -



Те а тар по кре та био је
у фо ку су ово го ди шњег
фе сти ва ла

За ни мљи ва 
ком би на ци ја пле са,
глу ме и цир ку са као
но ви на и осве же ње 

Цен трал ни про грам јед не од
нај зна чај ни јих кул тур них ма -
ни фе ста ци ја у на шем гра ду –
„Екс те а тар фе ста” – одр жан је
од пет ка до не де ље, 24–26. ју -
на. Прет хо ди ле су му ра ди о -
ни це („По крет – лут ка – лик” и
„На ли цу ме ста”), као и пред -
ста ве за де цу („Ше шир пун бо ја”
и „Љу бав на за вр зла ма”), што
је до дат но до при не ло ква ли те ту
и са др жај но сти фе сти ва ла.
Као и прет ход них го ди на, ор -
га ни за тор је био Дом омла ди не
Пан че во. Ово го ди шњи се -
лек то ри су би ли Ми лан Ма -
ђа рев и Јо ван По по вић. У
њи хо вом из бо ру се на шло се -
дам пред ста ва, од ко јих је
пет чи ни ло цен трал ни део
ма ни фе ста ци је.

Ко ре о дра ма „По сле квар те -
та”, у ре жи ји Ми ла на Ма ђа ре -
ва, на ста ла пре ма мо ти ви ма
„Квар те та” Хај не ра Ми ле ра,
отво ри ла је фе сти вал. Реч је о
пле сној пред ста ви ко ја је део
ис тра жи вач ког про јек та „На
ли цу ме ста” Ми ла на Ма ђа ре -
ва. На ста ла је у са рад њи „Бе ле
сен ке” с бе о град ском сек ци јом
Ме ђу на род ног са ве та за игру
(CID–UNESCO), Деч јим кул -
тур ним цен тром Бе о гра да и
„Екс те а тар фе стом”. Глав ну
уло гу игра Алек сан дра Бје ла -

ви зу ел них умет но сти, „Но вих
технологијa” или фе стивaла
„Новa”. Би ло би до бро дa се тa
страст зa отк ривaњем но вих
просторa умет но сти никaдa не
угaси – ре као је Ро тар.

Исте ве че ри у „Ате љеу мла -
дих” из ве де на је мо но дра ма
„Ко је то?” мла дог ба ња луч ког
умет ни ка Мар ка Ву ко са ва са
Ака де ми је умјет но сти у Ба њој
Лу ци. Мар ко је с пу но та лен та,
хра бро сти и иро ни је го во рио о
мла дом глум цу ко ји тра жи
свој умет нич ки из раз и пу бли -
ку у по зо ри шту, „ку ћи чу де са”
где је све мо гу ће. Ву ко сав је за
ову мо но дра му осво јио не ко -
ли ко ва жних на гра да, ме ђу ко -

Сун ча ни но ар

КУЛТУРА
Петак, 1. јул 2016.

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

„Мој лепи живот у паклу”је
сведочанство писца, прево-
диоца и дипломате Ивана
Ивањија о искуству у кон-
центрационом логору Бу-
хенвалд. Писац приповеда
о свом животу од детињ-
ства до данашњих дана, а
посебно се осврће на Други
светски рат.

Не треба ништа изми-
шљати када полицајци на-
оружани дугим цевима до-
лазе по једног петнаестого-
дишњег дечака.

„Мој лепи живот у па-
клу” је роман о животу
Ивана Ивањија. На том пу-
товању, започетом пре скоро
девет деценија у Бечкереку,
у идили имућне лекарске
породице, и прекинутом
Другим светским ратом,
следећа станица је била
концентрациони логор Бу-
хенвалд. Искуство које је
тамо стекао петнаестогоди-
шњи Иван одредило је ње-
гов однос према искуше-
њима у будућности.

Ивањи ће постати сведок
епохе, Титов преводилац,
дипломата, човек који ће
бити присутан тамо где се

кроји историја. O својим за-
блудама и погрешним про-
ценама говори отворено,
примерено особи која је
прошла кроз пакао живота
сачувавши разборитост и
достојанство.

,,'Мој лепи живот у па-
клу' је извештај који писац
подноси самоме себи на
последњој деоници путова-
ња. Чини то без сентимен-
талности, самоироничним
тоном”, приметио је Дра-
ган Великић.

„Мој лепи живот у паклу"
Ивана Ивањија

Ду ња Пер ко вић, 

ап сол вент фи ло зо фи је

МУ ЗИ КА: Као пра ву му зич -
ку под ло гу за то пле да не
пре по ру чи ла бих вам блуз
из ср ца Афри ке – Бом би на и
ње гов ал бум „Но мад”, об ја -
вљен 2013. го ди не, ко ји, јед -
но став но, по зи ва на ду га пу -
то ва ња. Ома ра Бом би но
Моц тар је ги та ри ста из Ни ге ра,
ко ји сви ра рет ко успе шну
фу зи ју ту а ре шке на род не му -
зи ке, ро ка и блу за. „Суп са -
хар ски Џи ми Хен дрикс”,
ка ко га на зи ва ју, отво ри ће
за вас вра та но вих све то ва
хип но ти шу ћим рит мо ви ма.
Звук ње го ве ги та ре про би ја
се кроз пе шча не ди не и
пре ко Сре до зем ног мо ра да
би уле тео пра во у ва ше
звуч ни ке.

ФИЛМ „Blade Runner” Ри -
дли ја Ско та је је дан од оних
фил мо ва ко је мо гу увек да
гле дам. Ха ри сон Форд у уло -
зи лов ца на по бу ње не ре пли -
кан те, ор ган ске ро бо те ко ји
се ни у че му не раз ли ку ју од
људ ских би ћа, на те ра ће вас
да се за пи та те шта би ти чо -
век за и ста зна чи.

Рад ња се де ша ва у дис то -
пиј ском Лос Ан ђе ле су, у
бли ској бу дућ но сти, ко ја је
на нај бо љи на чин до ча ра на
му зи ком „Оска ром” на гра -
ђи ва ног ком по зи то ра Ван -
ге ли са. И по ред сло же не
те ма ти ке, „Blade Runner”
је, као и сви до бри фил мо -
ви, за пра во при ча о не мо -
гу ћој љу ба ви, за о кви ре на
ви зу ел но пре див ним сце -
на ма ак ци је.

Филм је ра ђен по ро ма ну
„Са ња ју ли ан дро и ди елек -
трич не ов це?” Фи ли па К.
Ди ка и до са да је сни мље но
чак се дам вер зи ја. Ко нач на

вер зи ја је из 2007. и об ја -
вље на је по во дом два де сет -
пе то го ди шњи це пре ми је ре,
а у њој је ау тор имао пот пу -
ну умет нич ку сло бо ду.

Сни ма ње дру гог де ла је
на ја вље но за 2017, па не про -
пу сти те при ли ку да што пре
по гле да те ово ре мек-де ло
нео но ар жан ра.

СТРИП: Да ли зна те да је че -
твр так нај ве се ли ји дан у не -
де љи? Не са мо што сва ког
че тврт ка на тра фи ка ма на -
ла зи те на ше оми ље не град -
ске но ви не већ на истом ме -
сту мо же те про на ћи и но ве
аван ту ре Ди ла на До га. Ди -
лан је по све му ати пи чан
стрип-хе рој. Ве ге та ри ја нац
ко ји има про блем с пи ћем,
ко ји се ни ка ко не сна ла зи са
са вре ме ним тех но ло ги ја ма
и у сва кој епи зо ди се искре -
но за љу бљу је у дру гу де вој -
ку. И ње го во за ни ма ње је
пот пу но ати пич но, он је ис -
тра жи вач ноћ них мо ра.
Сле де ћи пут кад бу де те ку -
по ва ли „Пан че вац”, ба ци те
по глед ле во и де сно – Ди лан
вас че ка.

Два читаоца који до среде, 6. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Како бисте у једној реченици описали сопствено путова-
ње кроз живот?", наградићемо по једним примерком
књиге „Мој лепи живот у паклу” Ивана Ивањија. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца", а
награде се могу преузети у књижари „Делфи".

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

МОЈ избор МОЈ

ЗА ВР ШЕН 45. „ЕКС ТЕ А ТАР ФЕСТ”

ЕКС ПЕ РИ МЕН ТОМ ДО СУ ШТИ НЕ 
ЉУД СКЕ ДУ ШЕ

јац, ко ја је и ра ни је на сту па ла
у на шем гра ду. Она је ујед но и
је дан од ко ре о гра фа пред ста -
ве, уз Ми ла на Ма ђа ре ва и Ве -
дра на Ву чи ћа.

Тра га ње за но вим фор ма ма
у умет но сти
Отва ра њу је при су ство ва ла и
ди рек тор ка До ма омла ди не
Ма ри ја Је вић, ко ја је по здра -
ви ла пу бли ку и ис та кла сво је
за до вољ ство због то га што
уста но ва на чи јем је она че лу,
већ 45 го ди на ор га ни зу је овај
зна ча јан и ква ли те тан по зо ри -
шни фе сти вал. На кон то га се
при сут ни ма обра тио Не ма ња
Ро тар, град ски већ ник за кул -
ту ру и омла ди ну.
– Смaтрaм дa мaнифестaцијa

којa трaје ви ше од че ти ри де -
це ни је, кaо што је то случaј сa
„Екс теaтaр фе стом”, зaслужује
ду бо ко пошт овaње. Кроз екс-
периментaлни теaтaр про ши -
ру је се под руч је умет нич ког
изрaзa, стaје се нaсупрот све -
оп штој комерцијaлизaцији и
тривијaлизaцији укусa и по зо -
ри шних постaвки, иступa се у
ко рист бу дућ но сти и кри тич -
ког сaгледaвaњa дру штве не
ствaрности. 

Без експериментaлног и кри -
тич ног теaтрa немa нормaлног
животa у окви ру јед не
зaједнице. Пaнчево је познaто
по трaгaњу зa не чим но вим у
умет но сти. То ме у при лог го во -
ре мaнифестaције типa „Екс
теaтaр фе стa”, али и Бијенaлa

ји ма је и на гра да за нај бо љег
глум ца на Сту дент ском фе -
сти ва лу „Све то за ре во” у Ја го -
ди ни.

У су бо ту је на ре пер то а ру
би ла пред ста ва „Жа ба” Сен -
ћан ског ма ђар ског ка мер ног
по зо ри шта у ре жи ји Ан дре ја
Бо ке, ура ђе на по тек сту чу ве -
ног ма ђар ског пи сца Ге зе Ча -
та. Ко мад је на стао пре ма при -
по ве ци „Жа ба”, ко ју је Ге за на -
пи сао по чет ком 20. ве ка и у
ко јој је пред ви део сво ју тра -
гич ну суд би ну. У ње му су по -
ве за ни сан, ја ва, жи вот и има -
ги на ци ја ге ни јал ног пи сца (и
уби це), и по ста вље на не ка ва -

жна пи та ња о мрач ним стра -
на ма људ ске пси хе.

Нео че ки ва ни спој акро ба ци ја

и позоришта
По след њег да на фе сти ва ла, у
не де љу, 26. ју на, на сце ни дво -
ра не „Апо ло” из ве ден је нео би -
чан, атрак ти ван и за ни мљив
ко мад „Упа ко ва не”, у ре жи ји
Ане По по вић, с цир ку ским ве -
шти на ма, акро ба ци ја ма, пле -
сом и глу мом, иза ко јег сто је
Отво ре но по зо ри ште ДК „Сту -
дент ски град” и „Цир кус фе ра”.
Че ти ри мла де глу ми це (Је ле на
Ди ми три је вић, Би ља на Зла та -
но вић, Хри сти на Шор маз и
Дан ка Се ку ло вић) ту ма чи ле су

це из во ди ле сво је опа сне тач ке
не за бо ра вља ју ћи ни у јед ном
тре нут ку на глу му и на ка рак -
тер сво јих ли ко ва, од лич на му -
зи ка и кре а тив на, мул ти функ -
ци о нал на сце но гра фи ја др жа -
ли су пу бли ку у на пе то сти и
по ја ча ној иден ти фи ка ци ји с
ју на ки ња ма дра ме. Њи хо ва
игра и тра ги ко мич но осли ка -
ва ње си сте ма и хи је рар хиј ских
од но са ме ђу љу ди ма као да су
по зи ва ли гле да о це да и са ми
по же ле да се ви ну у не ке дру -
га чи је, опа сне ви си не и да са -
ња ју о лич ној сло бо ди.

Фе сти вал је за тво рен пред ста -
вом „Чуд на пе тља” пе сни ка Си -
мо на Гра бов ца и фи ло зо фа
Шан до ра Шу ра њи ја. Она је на -
ста ла у ко про дук ци ји По зо ри -
шног удру же ња „Лет њи би о -
скоп”, по зо ри шта „Де же Ко сто -
ла њи” и Кул тур ног цен тра Но вог
Са да. Пред ста ва је про и за шла из
два есе ја о глум ци ма, за сно ва на
је на ми сли ма и де ли ма Де же
Ко сто ла њи ја, Кри са Ка тле ра,
Ерн ста Јан дла и дру гих, а ре жи -
рао ју је Де неш Де бреи. За сно ва -
на је на ин тер ак ци ји с пу бли ком
и у пот пу ној је ко ре ла ци ји са
ово го ди шњим сло га ном фе сти -

ли ко ве ма га ци о нер ки утам ни -
че них ру ти ном фа брич ке сва -
ко дне ви це, пра ви ла, до са де,
бе сми сла и бес ко нач ног по на -
вља ња истих по кре та. Оне
има ју сво је тре нут ке уз ле та у
не ке њи ма дра ге све то ве и по -
ку ша ва ју да по бег ну из ру ти не
ка рај ским вр то ви ма кре а тив -
но сти и сло бо де. Тај има ги нар -
ни про стор је сим бо лич ки
пред ста вљен акро бат ским тач -
ка ма, док је ду хов но уз ди за ње
при ка за но као за стра шу ју ћа и
опа сна ак тив ност ко ју пре ки да
ин тер ак ци ја с дру гим „утам -
ни че ним” ро бо ви ма сва ко дне -
ви це. Ла ко ћа с ко јом су глу ми -

ва ла („По тен ци ја ли екс пе ри -
мен та”). У њој за и ста има све га –
од ду бо ких фи ло зоф ских раз ма -
тра ња су шти не би ћа, пре де сти -
на ци је и гре ха, па све до хип но -
тич ког по ни ра ња у по тра гу за
на гон ском стра ном соп ства.

За раз ли ку од прет ход них
го ди на, фе сти вал ни је био так -
ми чар ског ка рак те ра. Одр жан
је под по кро ви тељ ством Гра да
Пан че ва, а пред ста ве (у цен -
трал ном про гра му) игра не су
на сце на ма дво ра не „Апо ло” и
Кул тур ног цен тра, као и у са ли
„Ате љеа мла дих” у До му омла -
ди не.

С. Ћир ко вић



АТРАК ТИВ НИ „ЛА ВИЋ”
„Пе жо” је 2004. го ди не на
тр жи ште лан си рао до стој -
ног на след ни ка ве о ма по пу -
лар ног мо де ла 406, ау то мо -
бил упе ча тљи вог ди зај на,
ко ји је по све му оли че ње
фран цу ске ау то-ин ду стри је:
407. Упра во из глед је оно
што је ве ћи ни ку па ца „упа -
да ло” у очи, па уко ли ко вам
је код ау то мо би ла та чи ње -
ни ца бит на, он да је ово пра -
во во зи ло за вас.

На ком фор и пут нич ки
про стор мо жда и не тре ба
тро ши ти пре ви ше ре чи. Се -
ди шта су удоб на и ве ли ка и
има те осе ћај да се ди те у ма -
њој фо те љи. „Пе жо 407” на -
ме њен је ду гим пу то ва њи ма,
па је ути сак у во жњи при ја -
тан, без шу ма ве тра при ве -
ћим бр зи на ма. Упра вљач
ни је баш ди рек тан и не ће те

има ти пре те ра ни осе ћај кон -
тро ле у бр зим кри ви на ма,
али се не мо же ре ћи да је оп -
шти ути сак у во жњи лош. За -
ви сно од па ке та опре ме, на
цен трал ној кон зо ли се мо же
на ћи ве ли ки број дуг ми ћа,
што не ки од вла сни ка ка рак -
те ри шу као ма ну, али с вре -
ме ном су се при ви кли на
њи хо ву упо тре бу.

Вер зи је с бо га ти јом опре -
мом су при лич но ску пље од
ау то мо би ла са основ ним па -
ке ти ма, ко ји по се ду ју све
што је нео п ход но про сеч -
ном во за чу, па је бо ље раз -
мо три ти на бав ку во зи ла с
ба зич ном опре мом. Фа бри -
ка је за 407 пред ви де ла че -
ти ри мо то ра: два бен зин ска
и два „ди зе ла ша”. Сла би ји
бен зин ски агре гат има за -
пре ми ну од 1.800 куб них
цен ти ме та ра и сна гу од 117
„ко ња”, што мо жда и не
пру жа пре те ра но до бре пер -
фор ман се овом ве ли ком ау -

то мо би лу, али је са свим до -
вољ но уко ли ко ни сте жу -
стар во зач. „Бен зи нац” од
два ли тра и 140 коњ ских
сна га је мо жда бо љи из бор
ако вам је по тре бан ја чи
агре гат. Ме ђу тим, ди зел-
-мо то ри су да ле ко по пу лар -
ни ји од бен зин ских, а у при -
лог то ме го во ри и чи ње ни ца
да ће те, уко ли ко по гле да те
огла се, ви де ти да су ХДИ
мо то ри за сту пље ни у ве ћој
ме ри. Сла би ји ди зел-агре гат
рас по ла же сна гом од 109, а
ја чи, дво ли тар ски, од 136
„ко ња”. У овом слу ча ју ло -
ги чан из бор је по гон ска је -
ди ни ца од 2.000 ку би ка, ко -
ја се по ка за ла као из у зет но
по у зда на и ште дљи ва.

Ква ро ви на „пе жоу 407”
су нај че шће за пу шен ЕГР
вен тил код „ди зе ла ша”, што

се ма ни фе сту је ве ли ком ко -
ли чи ном цр ног ди ма из ау -
спу ха, па за то обра ти те па -
жњу на ту чи ње ни цу пре ку -
по ви не. То мо же би ти и
знак да не што ни је у ре ду с
ди зна ма, па та кво во зи ло
не мој те ку по ва ти.

Ка рак те ри сти ка овог мо -
де ла је сте да је ве о ма ва жно
да је одр жа ван у овла шће -
ном сер ви су и да су ко ри -
шће ни ори ги нал ни де ло ви; у
су прот ном ку пу је те „мач ку у
џа ку”. Ја вља ју се и про бле ми
са елек тро ни ком, али то ни -
је свој стве но са мо за мо дел
407, већ је уо би ча је но код
ве ћи не са вре ме них во зи ла,
ко ја су опре мље на раз ли чи -
тим елек тро си сте ми ма.

Рад на тем пе ра ту ра гу ма у
шам пи о на ту „Фор му ле 1”
из но си сто сте пе ни Цел зи ју -
са, а то ком упо тре бе сва ка
гу ма у про се ку „из гу би” по -
ла ки ло гра ма.

Ви со ке тем пе ра ту ре на
бо ли ди ма у овом так ми че њу
ни су са мо на из дув ном си -
сте му и по ме ну тим гу ма ма,
већ се и коч ни це гре ју до
не ве ро ват них гра ни ца. Уко -
ли ко би во зач на гло за ко -
чио, а ау то мо бил се окре нуо
и стао, због не до стат ка стру -

ја ња ва зду ха кроз коч ни це
во зи ло би услед ви со ке тем -
пе ра ту ре мо гло спон та но да
се за па ли.

Во за чи „Фор му ле 1” тр пе
ве ли ка оп те ре ће ња у овим
тр ка ма, за то тре нин зи мо -
ра ју да бу ду те шки и ри го -
ро зни. То ком при пре ма они
пли ва ју, тр че, ве жба ју у те -
ре та ни, ски ја ју... По је ди ни
тре нин зи су то ли ко ин тен -
зив ни да во за чи ма та два са -
та пулс не „па да” ис под 200
от ку ца ја у ми ну ту.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  О Л Д Т А Ј М Е Р - - - - - - - 

ГУМЕ КОЈЕ „МРШАВЕ”

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Уна пре ђе но 
са вр шен ство 
„Си тро е на”

До сле дан 
на след ник „ај ку ле”

На ји но ва тив ни ји фран цу ски
про из во ђач ау то мо би ла два -
де се тог ве ка је се дам де се тих
за по чео раз вој лук су зне ли му -
зи не ко ја би за ме ни ла мо дел
ДС. Пред „Си тро е ном” је био
те жак за да так, јер је тре ба ло
по но ви ти тр жи шни успех „ај -
ку ле”, ко ја је има ла пла не тар -
ну по пу лар ност.

Опро ба ни ре цепт
Ин же ње ри ни су има ли ди ле -
ме око јед не ства ри: тре ба ло
је на пра ви ти ли му зи ну ка рак -
те ри стич ног ди зај на, ни ске
си лу е те, ко ја ће по пер фор -
ман са ма и опре мље но сти би -
ти из над све га што је ви ђе но
до та да. Мо жда су у тој на ме -
ри би ли пре ам би ци о зни, јер
је пр во бит на за ми сао би ла да
се у но ви мо дел угра ђу је ро та -
ци о ни мо тор, али се ис по ста -
ви ло да је он пре ве лик за
пред ви ђе ни про стор и не баш
еко но ми чан, па се од то га од -
у ста ло. Ау то мо бил ду га чак
пре ко че ти ри и по ме тра, ко ји
је ди зај ни рао Ро берт Опрон,
пр ви пут је пред ста вљен јав -

но сти 1974. на ау то-са ло ну у
Па ри зу.

Мо дел „це-икс” је, мо же се
ре ћи, иза звао по зи тив не ре ак -
ци је ско ро као и ње гов прет -
ход ник ДС по чет ком ше зде се -
тих. До вољ но је из не ти по да -
так да је већ пр ве го ди не до био
на гра де за ау то мо бил го ди не,
за без бед ност и за ди зајн. У
„це-икс” је, на рав но, угра ђе на
уна пре ђе на вер зи ја хи дроп не у -
мат ског си сте ма осла ња ња, по
че му је „Си тро ен” и био по -
знат, што је пут ни ци ма у том
во зи лу пру жа ло не ве ро ват ну

Све што је фран цу ски про из -
во ђач имао од тех но ло ги је,
угра дио је у тај ау то мо бил,
по чев од елек тро по ди за ча па
до са вре ме них пре ки да ча на
ин стру мент-та бли. Ка да би сте
ушли у во зи ло, по глед на ин -
стру мент та блу би вам пру -
жио осе ћај као да сте у на уч -
но фан та стич ном фил му.

По ка зи вач бр зи не и бро ја
обр та ја ни је био стан дар дан,
кру жни, већ су се број ке „кре -
та ле” пра во ли ниј ски. Ин стру -
мент-та бла је, на рав но, по се -
до ва ла и ве ли ки број кон трол -
них лам пи ца ко је су во за чу
пру жа ле ин фор ма ци је о сва -
ком си сте му у во зи лу.

За аме рич ко тр жи ште су
ра ђе не по себ не вер зи је, јер је
кли јен те ла у САД би ла зах -
тев ни ја. Та ко су то ком осам -
де се тих го ди на у вер зи је „пре -
стиж” угра ђи ва ни кон тро ла
хи дроп не у мат ског осла ња ња
пу тем пре ки да ча, за шти та во -
зи ла пу тем ши фре, нај са вре -
ме ни ји ау дио-си стем тог вре -
ме на и мно го дру гих де та ља
ко ји и да нас у не ким ау то мо -
би ли ма пред ста вља ју рет кост.
То ком го ди на про из вод ње, од
1974. до 1991, на пра вље но је
око 1,2 ми ли о на „си тро е на
це-икс”, а скла пан је у Фран -
цу ској, Чи леу и Шпа ни ји.

АУ ТО МО БИЛ БУ ДУЋ НО СТИ ДО ЛА ЗИ ИЗ ПРО ШЛО СТИ

удоб ност, а во за чу упра вљи вост
и мо гућ ност да се кре ће по раз -
ли чи тим те ре ни ма.

Упра вљи во сти је до при нео и
сер во во лан, ко ји се адап ти рао
бр зи ни кре та ња, а ка сни је вер -
зи је су има ле и АБС, што је
„Си тро ен” по ста ви ло на ме сто
пр вог фран цу ског про из во ђа ча
ко ји је угра дио тај си стем у
сво је во зи ло. У по чет ку су угра -
ђи ва ни че тво ро ци лин дрич ни
мо то ри рад не за пре ми не две
хи ља де куб них цен ти ме та ра,
сна ге 102 „ко ња”. Уса вр ша ва ње
и уград ња но вих агре га та су ду -
го тра ја ли, јер је „Си тро ен” већ
та да био у ПСА гру па ци ји с
„Пе жо ом”.

Ен те ри јер за Спо ка
На овај на чин чел ни ци ни су
же ле ли да угро зе про да ју ли му -
зи не „пе жо 604”, ко ја ни је мо -
гла да па ри ра мо де лу „це- икс”.
Не ко ли ко го ди на ка сни је тај
ау то мо бил „до би ја” но ве, сна -
жни је агре га те, са са вре ме ни -
јим си сте ми ма убри зга ва ња го -
ри ва, што је омо гу ћа ва ло знат -
но бо ље пер фор ман се. Сам врх
по ну де је пред ста вља ла вер зи ја
са агре га том од два и по ли тра с
тур бо пу ња чем.

И у го ди ни ка да је по чео да
се про да је, „це-икс” је сво јом
опре мом и ен те ри је ром знат -
но од ска као од кон ку рен ци је.

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 1. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПЕЖО 206, 2004, 1.4, 5
В, може замена.
064/134-06-30. (222687)

ОПЕЛ астра 1.8, 16 В,
2001, може замена.
064/134-06-30. (222687)

ПУНТО 1.2 Б, 20’06,
клима, металик, срево,
ербег, ЦД, очуван, ис-
праван. 062/658-100.
(223014)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2004. годиште, 2.0 ДТИ,
у одличном стању, 3.000
евра. 065/377-15-70.
(222303)

2008, шевролет спарк,
97.000 км, сервисна,
клима, нове гуме, аку-
мулаторе, регистрован
до јуна 2017, 2.700
евра. 064/144-27-40.
(222999)

ФОРД мондео лимузина
1.8 ТДИ, нерегистрован
1998. годиште, 850 евра.
061/131-79-92. (222764)

АУТО-КЛИМЕ за све ти-
пове возила, сервисира-
мо и пунимо гасом ди-
гиталном машином, пу-
њење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (222986)

ЈУГО 55, 1990, одлично
стање, регистрован, 380
евра. 063/118-70-80.
(222989)

ФОЛКСВАГЕН џета 1.6,
1986. годиште, реги-
строван до краја 20178,
са голфовим мотором,
цена 1.00 евра. 064/438-
66-06. (222926)

ОПЕЛ корса 1.3, нереги-
строван, мотор испра-
ван, 200 евра. 064/438-
66-06. (222926)

РЕНО 4 ГТЛ, 1982. годи-
ште, регистрован до
краја 2017, цена 550
евра. 064/438-66-06.
(222926)

ФОРД фијеста 2004. го-
диште, регистрован у
мају 2016. 061/814-04-
06, 063/680-315.
(223098)

ГОЛФ 2, 1987. годиште,
1.3 бензин, петора вра-
та, пет брзина, алу фел-
не, нове гуме, ЦД, музи-
ка, у одличном стању,
цена договор. 064/065-
23-72. (222938)

ПЕЖО 206, 2002, 1.2, на
име, 1.600 евра.
064/310-43-49. (222914)

РЕНО твинго, 2003, 1.2,
клима. 069/122-26-12.
(222914)

ГОЛФ 4, 1.4, 2003, фул
опрема. 064/593-64-86.
(2229134)

РЕНО клио 2003, 1.2, на
име. 063/757-89-40.
(222974)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2001,
5 В, клима. 064/109-93-
79. (222914)

СУПЕР даеву ланос 1.4,
2000. годиште, реги-
строван, клима, плин,
1.250 евра. 064/051-51-
61. (222903)

ПРОДАЈЕМ голф 2,
1600 кубика, плин атест.
060/705-98-31. (222778)

ПРОДАЈЕМ брако при-
колицу. 063/853-93-29. 

ПРОДАЈЕМ фолксваген
бора 2000. годиште вла-
сник пет година.
063/802-98-13. (223073)

ПРОДАЈЕМ четири алу
фелне, 6 гума за опел
кадет, 60 евра. 063/185-
28-22. (222035)

КОРСА 1.2, 2002, пето-
ра врата, у првој боји,
фабричко стање, на
име. 064/130-36-02.
(223092)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2008,
петора врата, 78.000 км,
све од опреме. 064/130-
36-02. ((223092)

ФИЈАТ брава, 1.6, 1998.
године,  плин, у првој
боји. 064/130-36-02.
(223092)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,
троје врата, 87.000 км,
атестиран плин.
064/130-36-02.(223092)

КУПУЈЕМО све врсте
возила, хаварисаних,
неисправних и страна
возила. Долазим по по-
зиву, од 100 до 1.500
евра. 069/203-00-44,
013/403-736. 
(222313)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
комбија, камиона и ау-
та, од 80  до 3.000 евра.
068/423-95-60, 
064/552-31-19. 
(222313)

ОТКУП свих врста вози-
ла, катализатора, акуму-
латора, продаја полов-
них делова. 066/409-
991, 063/782-82-69.
(222313)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(222741)

ПРОДАЈЕМ трактор бе-
лорус 52 и цистерну
5.500 л за осеку. 632-
197. (223022)

ПРОДАЈЕМ трактор
ИМТ 542. 064/141-50-
54, 013/632-266.
(223013)

НА ПРОДАЈУ трактор
ИМТ 560, 1983. годи-
ште.  063/828-18-99.
(222984)

ГАРАЖЕ зидане на Ко-
тежу 1 и Котежу 2, изда-
јем. 063/122-55-22.
(222966)

ТВ половни 37, 55, 72,
замрзивач горење, слу-
шни апарат. 348-975,
066/348-975. (222695)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (222718)

СЕРВИС телевизора, мо-
нитора, продаја полов-
них, програмирање да-
љинских. „Плус”, Туцо-
вића 28. 353-463.
(222796)  

ПРОДАЈЕМ телевизор,
фрижидер, замрзивач,
веш-машину. 013/346-
790, 061/136-12-81,
064/129-73-60.
((2231129)

ЦИГЛА, велики формат,
повољно. 064/460-57-
58. (СМС)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, ме-
шачи, луле. 331-586,

063/805-74-60.
(220384)

АЛУМИНИЈУМСКЕ огра-
де, гелендери, алу сто-
ларија, ПВЦ столарија,
монтажа. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(2121603)

БЕТОНСКИ блокови,
квалитет, цене од 30 -65
динара. ЗТР „Луна
плус”, Црепаја. 069/275-
73-94. (222360)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај из увоза.
065/592-78-75. 
(222440)

ПРОДАЈЕМ комбинова-
ни шпорет. 064/967-87-
94. (222711)

ПРОДАЈЕМ мушке јари-
ће, алпино јарца две го-
дине, продајем/мењам.
065/348-22-00. 
(222700)

ХРАНИ, лечи и подмла-
ђује, млеко од алпских
коза. Тел. 342-228.
(223010)

ВЕШ-МАШИНА, шпо-
рет, машина за судове.
063/198-84-00. 
(222981)

БИЦИКЛ, косачица,
веш-машина, фрижи-
дер. 061/631-99-26.
(222985)

ПРОДАЈЕМ угаону гар-
нитуру мебл, 6.000 ди-
нара. 061/256-57-37.
(222891)

ШИВАЋА машина багат
јаеранка 1, se cond hand
роба, разне књиге, стае
столице, разгледнице.
064/584-22-25. 
(222868)

БИБЕР цреп полован,
600 комада, мој превоз.
064/144-88-44. (222875)

ПРАСИЋИ, балирана
детелина, 150 – 250 ди-
нара, Новосељаснки пут
175-б. 064/303-28-68.
(222855)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте. 063/773-45-97,
371-568. (222825)

ПОЛОВНА цигла, мали
и велики формат, бибер
цреп, кикинда 333, ста-
ра грађа, даске.
063/246-368. (222827)

ПРОДАЈЕМ хитно ста-
форда, 9 месеци стар,
девет месеци са педигре-
ом. Тел. 060/670-99-45. 

АГРЕГАТ хонда, плин-
ски шпорет горење, цре-
ва за заливање.
062/600-365, 013/251-
85-55. (222839)

ПРОДАЈЕМ прскалицу
440 литара, словеначку,
рау, повољно. 063/700-
55-75. (222843)

ПРОДАЈЕМ полован
цреп 272, 12.000 кома-
да. Тел. 064/596-08-79,
372-936. (222896)

ЈАРИЋИ и козје млеко
на продају. Тел. 312-
443, Драган. (222898)

БИБЕР цреп 800 кома-
да, екстра стање.
063/408-737. (222902)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 10.000, ку-
хињске клупице од
8.000. 060/600-14-52.
(2235345)

ПРОДАЈЕМ нову хармо-
нику гуерини сонола
фестивал, 120 басова.
069/151-96-21. (222759)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ ауто-прико-
лицу, агрегат за струју,
крупач-круњач, метлану
бурад, пумпу за воду
потапајућу, металну
ограду. 013/317-139
(222759)

Кровни прозори, етер-
нит за покривање крово-
ва, таунус 12 м, 1967.
године. 064/507-20-84.
(222719)

ВАГА и два стола за
СТР, ауди 80, 1985. го-
диште, за делове, млин
за кафу 20 кг/х. 631-
708. (222747)

ПРОДАЈЕМ прозор и
балконска врата, „ле-
снина” Словенија.
013/633-070. (222767)

ПРОДАЈЕМ соларијум ,
полице, судопере, ђачки
сто. 371-274, 064/176-
88-52. (222781)

БИБЕР цреп на продају.
064/568-95-76. (222771)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарниту-
ру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, сто + 4
столице, спаваћа соба
комплет, комплет кухи-
ња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле раз-
не. 063/107-78-66.
(222776)

ЦРЕП тамиш 2000 кома-
да и кикинда 333, 272,
2.000 комада. 069/222-
26-03. (223007)

ХАУБА за ресторане, сто
од ростфраја, каса, све
повољно. 063/773-44-
64. (222997)

ПРОДАЈЕМ шлајферицу
за паркет, шлајферице
за терацо, дизалицу гра-
ђевинску. 064/810-30-
91. (222303)

ПРОДАЈЕМ класичну ги-
тару, електричну гитару,
гитарско појачало чаја-
вец, 100 вати. 064/226-
83-34. (222946)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп
кикинда 333, и ветер
лајсне. Тел. 355-576.
(222945)

БРИКЕТ висококалори-
чан, еколошки огрев од
храта и букве с прево-
зом, преостале количи-
не. 061/296-91-67. (и)

КОМБИНОВАНИ фри-
жидер, веш-машина, ТА
2,2кв, фрижидер, угао-
на гарнитура, разни ле-
жаји, судопера с рад-
ним висећим, трпезариј-
ски сто са столицама,
орман, разно. Тел.
063/861-82-66. (222956)

ПРОДАЈЕМ повољно
штенце Сопа од три и по
месеца, вакцинисани,
ревакцинисани, поседу-
ју папире. 013/403-735.
(223110)

КАЈСИЈА, шљива на про-
дају, за ракију, до куће.
063/898-53-08. (223101)

ШОФЕРШАЈБНЕ за тојо-
ту, заставу 101, шкоду,
принц, најповољније,
звати поподне.
013/346-382. (223106)

ПРОДАЈЕМ комплетну
опрему за пицерију. Ин-
формације на тел.
063/262-929. (223087)

ПРОДАЈЕМ стари бибер
цреп., Тел. 066/521-29-
75. Зоран. (223052)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
ну ТА пећ, угаону ко-
жну, тросед, двосед,
остало. 062/170-43-10.
(223057)

ПРОДАЈЕМ лак за пар-
кет, питура. 064/151-83-
08. (223061)

ТУЧАНИ казан за топље-
ње масти, чварака, 60
литара, на продају.
063/778-62-81.
(2230829

ПЕЋ на чврсто гориво,
за етажно грејање, алфа
врање, 20 кв. 063/844-
52-95. (223051)

ТОПОЛОТНЕ пумпе,
најекономичније греја-
ње, заборавите угаљ, др-
ва, пелет. Акција.
062/118-26-81. (223030)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
балирану детелину. Тел.
064/129-45-43. (223092)

РАСПРОДАЈА ствари
због селидбе, регали,
ормани, кухиње, шанк,
ТА пећи, сто, столице,
француски лежај, теле-
визор, полице за ТВ, ко-
моде, витрине, мост ре-
гал, кауч+фотеља, тепи-
си, стазе, компјутерски
сто, крека весо, пла-
стичне столице, врата и
друго. 064/155-38-13.
(46689

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзива-
че, веш-машине, акуму-
латоре, месинг, бакар и
остало. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (221598)

КУПУЈЕМ очувано по-

кућство, угаоне гарниту-

ре, столове, столице,

фрижидере, боце.

066/900-79-04. 

(222701)

КУПУЈЕМ старе стрипо-

ве, албуме за сличица-

ма, пез фигурице, фото-

апарате, сатове, пенка-

ла, новац. 064/187-56-

80. (222977)

КУПУЈЕМ старе: сатове,

новац, пенкала, разглед-

нице, књиге,ситне анти-

квитете. 013/233-35-01,

064/265-82-98. 

(223001)

КУПУЈЕМ обојене мета-
ле, бакар, месинг, гво-
жђе, акумулаторе, веш-
машине, замрзиваче.
061/321-77-93. (223044)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, месинг, алу-
минијум, бакар, веш-ма-
шине, замрзиваче, тели-
визоре. 061/206-26-24.
(223044)

КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре
и остали отпад.
064/484-13-76. (223044)

КУПУЈЕМ половну тро-
делну ал мердевину са
11 газишта. 066/357-78-
70. (222768)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, са-
тове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(222783)

ДЕО куће Максима Гор-
ког, центар , сређена, 87
м2, 56.000 евра.
Тел.060/034-31-11.
(СМС)

КУЋА 180 м2, Змај Јови-
на, пешачка зона,
100.000 евра, комплетно
сређена. 060/034-31-11.
(СМС)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
98 м2 + 26 м2, на 3ара,
продајем/мењам.
063/768-96-43, власник. 

НОВО СЕЛО, плац 16
ари, кућа 100 м2. Тел.
063/800-23-06. (221368)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру. 063/272-594.
(222880)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 80 м2, на 7 ари,
струја, вода, заграђен.
063/841-16-27, 063/837-
37-71. (222277)

НОВА МИСА, кућа бли-
зина вртића „Петар
Пан”, 240 м2, 2.3 ара,
три нивоа, продајем,
власник. 063/826-97-09.
(222268)

КУЋА, Качарево, 150 м2,
на 3.5 ара, спрат, усе-
љива, 27.000 евра.
064/271-74-67. (222412)

40 М2, 55 м2, 15.000
евра, Миса. 063/377-
835. (221070)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60
м2, 6 ари, укњижена, ас-
фалт, продајем/мењам.
064/955-51-85. (222750)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Тополи за стан на
Тесли. 370-256,
064/006-71-00. (222752)

КУЋА, насеље Мали рај,
90 м2, 9 ари, два стана,
продајем/мењам.
064/955-51-85. (222750)

ПРОДАЈЕМ три плаца
на Новосељанском путу,
погодан за викендице.
Повољно. 061/131-79-
04. (222724)

ПРОДАЈЕМ плац 20 ари
на Девојачком бунару.
064/129-15-35. (222725)

ПРОДАЈЕМ викендицу
на Девојачком бунару.
Тел. 064/165-18-68.
(222730)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари
са кућом. Повољно. Та-
наска Рајића. 063/215-
844. 

МЕЊАМ локале од 39  и
81 м2, у центру Стрели-
шта, за стару кућу, плац,
стан. Тел. 064/267-71-
74. (222746)

КУЋА на продају у завр-
шним радовима, нова
Миса, власништво.
064/221-36-12. (222745)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари и
гаражу на Содари.
063/225-928. (222880)

ПРОДАЈЕМ плац на ста-
рој Миси. 065/361-60-
11, 013/361-601.
(222882)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
Војловица, дозвољена
градња. Тел.064/256-35-
40. (222854)

КУЋА 50 м2, на 9 ари
плаца, са грађевинском
дозволом, Пелистерска
20, Новосељански пут.
Хитно. 065/410-97-34.
(222855)

ТОПОЛА, 70 м2, 3 ара,
21.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (222864)

КОТЕЖ 1, 117 м2, 3 ара,
38.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (222864)

ПРОДАЈЕМ две мање
кућа или мењам за стан.
064/986-21-74. (222863)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Караули. Тел.
065/517-33-01. (222842)

КОД ТУРСКЕ главе кућа
са два локала, 150 м2, 2
ара, 60.000.  (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(222864)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 46.000.  (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(222864)

НОВА МИСА, 150 м2,
45.000, вреди видети.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (222864)

СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари, одлична, 65.000,
договор.  (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09. (222864)

ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (222864)

ТЕСЛА, 80 м2, 3.5 ара,
49.000.  (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (222864)

НОВА МИСА, 112 м2, 1
ар, 25 м2, 55.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(222811)

ЦЕНТАР, кућа 163 м2,
4.5 ара, 73.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (222811)

НА ПРОДАЈУ кућа у
центру на плацу од 6
ари, повољно за градњу,
П + 3 + ПК. 064/239-54-
03. (222816)

ПЛАЦ, Баваништански
пут, 7 ари до пута, 1.800
евра/ар, ограђено, пре-
ко пута „Зеленила”.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18. Тел.
064/167-04-77. (222935)

ТРОСОБНА кућа у То-
поли, 3 ара плац, ЕГ, од-
мах усељив, 29.000
евра, замена.  (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ДОЊИ град, кућа за ру-
шење, адаптацију, 2.5
ара, повољно.  (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, кућа у мирном
крају, 80 + 40 м2, кана-
лизација, 3.6 ари, по-
вољно, замена за стан и
доплата.  (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетски пасош,
власник, укњижена.
065/258-87-77. 
(222829)

ДВА педесетоквадратна,
ниво и сутерен, замена
за кућу са двориштем.
063/810-04-22. 
(222717)

ВИКЕНДИЦА у центру
Девојачког бунара, вла-
сник. 063/161-95-55.
(222710)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ку-
дељарцу, усељиву, на 9
ари плаца. 064/040-82-
72. (222413)

ПРОДАЈЕМ викендицу и
плац 5 ари, Пелистерска
20-и. 064/926-78-49.
(222699)

ПРОДАЈЕМ спратну ку-
ћу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ари.
063/301-360. 
(222897)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 ши-
рина, 52.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. 
(222780)

ПРОДАЈЕМ кућу у До-
лову на 29 ари плаца.
371-274, 064/176-88-52.
(2227819

БАВАНИШТАНСКИ пут,
80 м2, 7 ари, 23.000.
(679), „Трем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(222780)

ЦЕНТАР, кућа 80 м2, 3
ара, добра локација.
(679), „Трем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(222780)

ПРОДАЈЕМ кућу на но-
вој Миси, 288 м2, укњи-
жена, може и етажно,
власник. 65.000 евра.
064/123-14-13. 
(222994)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (222993)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 25.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (222993)

ВОЈЛОВИЦА, почетак,
кућа 115 м2, 7.5 ари, од-
лична, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222924)

ГОРЊИ ГРАД,  усељива,
трособна, 2 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (222924)

ТЕСЛА, салонска, преле-
па 176 м2, 5,5ари,
115.000, договор. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222924)

ТЕСЛА, 95 м2, 3.5 ара,
колски, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(222951)

НА ПРОДАЈУ два ланца,
прва класа, близу села.
Тел. 601-281. 
(222915)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру града, повољно, вре-
ди погледати. 
063/756-06-04. 
(222918)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 17Петак, 1. јул 2016.

САМОШ, продајем об-
радиву земљу и кућу са
15 ари плаца. 064/226-
67-31, 013/251-96-03.
(222911)

ЦЕНТАР, 120 м2, око 4
ара, 40.000, 70 м2, 5
ари, 50.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (222905)

ШИРИ ЦЕНТАР, 80 +
70, 6,20 ари, 65.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(222905)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
70 м2, 22 ара, 28.000,
120 м2, 8.5 ари,
45.000.„Гоца”, 063/899-
77-00. (222905)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
50 м2, 10 ари, 29.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(222905)

ХИТНО плац 32 ара, иза
„Тмушића”, нова Миса,
18.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (4668)

ПРОДАЈЕМ три ланца
земље у Лапу, четврта
дуж и један ланац на
преком путу, друга дуж.
Звати после 20 сати.
064/675-46-91. (223113)

ВИКЕНДИЦА, 37 ари,
6.000; Омољица, нова,
укњижена, усељива,
16.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(223114)

НА ПРОДАЈУ викендица
на Новосељанском, до
пута. 063/336-461.
(223105)

КУЋА, испод надвожња-
ка са двориштем и ба-
штом, без посредника.
064/549-50-39. (223107)

ПРОДАЈЕМ кућу, у цен-
тру Панчева, три ара, 70
м2. 063/262-929.
(223087)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, једну нову и
једну стару са великим
воћњаком, легализова-
но. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (223053)

КУЋА на продају, Пан-
чево, Кочина 3, поред
Зелене пијаце. 064/231-
60-24. (223060)

ГРАЂЕВИНСКИ плац 50
ари, шири центар.
063/389-972. (223062)

ПРОДАЈЕМ плац на Ба-
ваништанском путу, 9
ари, грађевинска зона.
Тел. 066/363-454.
(223070)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту, власник,
употребна дозвола. Тел.
066/363-454. (223078

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабу-
ци, 6,25 ари, одмах уе-
љива. тел. 064/303-30-
32. (222380)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (223021)

НА ПРОДАЈУ кућа код
школе, С. Сава, сваки
вид договора. 373-154,
063/824-63-51. (223033)

ПЛАЦ на Миси, са лока-
цијском дозволом, пра-
зан, власник. 064/260-
05-34. (223033)

КУЋА 112 м2, 10 ари,
1/1, Баваништански пут,
код Касарне. 064/248-
94-34. (223043)

ПРОДАЈЕМ кућу код Зе-
лене пијаце, може и за-
мена. 063/814-56-25.
(223029)

МАКСИМА ГОРКОГ, са-
лонска, 7 ари, 70.000,
центар, кућа за рекон-
струкцију, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222980)

НА ПРОДАЈУ 5,65 лана-
ца обрадиве земље у Са-
мошу. 063/828-18-99.
(222984)

ПРОДАЈЕМ плац 7,2
ара, Ул. Светозара Ше-
мића 60, Панчево, цена
договор. Милош,
066/520-25-65. (222965)

ПРОДАЈЕМ млади воћ-
њак на Кудељарком на-
сипу, 18 ари, прва су-
седна. 063/472-669.
(221971)

ПЛАЦ на старом црпе-
јачком путу, пола ланца,
27 ари, цена договор.
063/803-85-66. (223009)

ВИКЕНДИЦА у песку, на
лепом месту, на прода-
ју. 060/455-45-41.
(223011)

БАЊА ВРУЈЦИ, прода-
јем/мењам кућу за Пан-
чево, посебне две цели-
не. 064/438-12-35.
(223017)

ИВАНОВО, кућа 92 м2,
плац 7 ари, усељива,
15.000 евра. 061/613-
64-95. (223109)

ПРОДАЈЕМ плац у Пан-
чеву од 14 ари. 063/491-
250. (223029)

ПРОДАЈЕЈМ кућу у цен-
тру Панчева, три ара, 70
м2. 063/262-929.
223087)

ПОТРЕБНА кућа у закуп
за магацин, радионицу.
064/476-58-00. (222919)

АГЕНЦИЈИ „Милка” по-
требна кућа, почетак
Војловице, брза реали-
зација.  063/744-28-66. (

ПРОДАЈЕМ трособан,
60 м2, центар, нов,
27.000 евра. 061/670-
97-96. (220821)

СТАН у центру Бавани-
шта, 56 м2, намештен,
плинско грејање, теле-
фон, две терасе.
064/128-36-34. Ненад.
(222275)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ,
усељив, 43.000.
063/164-61-52. (221322)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. 

ДВОСОБАН стан у Та-
миш капији, укњижен,
власник, III спрат, 68,5
м2, поглед директно на
реку. 062/272-510.
(221476)

ТЕСЛА, 47 м2, V спрат,
без лифта, комплетно
сређен и модеран, дого-
вор, 26.000 евра.
064/231-59-39. (221331)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2,
на 6. спрату, Котеж 2.
065/398-98-99. 
(221440)

КОТЕЖ 2, трособан
стан, III спрат, може и
замена за центар,
40.000. 062/280-087.
(221863)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43
м2, ВП, ЦГ + подрум, те-
раса. 061/224-47-97.
(222499)

ТЕСЛА, стан код пијаце,
45 м2 + Т, једноипосо-
бан, 2/4, без лифта, ТА,
укњижен, 28.000 евра.
„AG eko no mik net si -
stem”. 063/826-97-09.
(2222689)

ХИТНО продајем двосо-
бан стан у центру, ТА,
III спрат. 062/388-130.
(222192)

ДВОСОБАН намештен
стан, Стрелиште, VII
спрат, клима, интернет,
без посредника.
064/069-14-11. 
(222279)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 м2 пословног
простора, центар,
35.000. 064/186-50-87.
(222341)

ДВА педесетоквадратна,
ниво и сутерен, замена
за кућу са двориштем.
063/810-04-22. 
(222717)

ВИКЕНДИЦА у центру
Девојачког бунара, вла-
сник. 063/161-95-55.
(222710)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ку-
дељарцу, усељиву, на 9
ари плаца. 064/04082-
72. (222413)

ПРОДАЈЕМ викендицу и
плац 5 ари, Пелистерска
20-и. 064/926-78-49.
(222699)

ПРОДАЈЕМ стан на Со-
дари, ЦГ, I и IV спрат.
061/143-20-53. (222019)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, II спрат, укњижен,
власник, Стрелиште.
063/429-192. (222716)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 37 м2, Котеж 1.
064/214-41-79. (222706)

ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Стрелишту.
063/631-338. (222678)

ПРОДАЈЕМ укњижену
гарсоњеру, 25 м2, ЦГ,
први спрат, власник, Ко-
теж 1. 069/127-59-43.
(222723)

СТРЕЛИШТЕ, два стана,
36 м2, 22.000 оба, зајед-
ничко двориште.
066/281-789. (222769)

ТЕСЛА, поред пијаце, I,
44 м2, ТА, реновиран,
усељив. 231-95-50,
064/423-31-43. 
(222878)

ДВОСОБАН, Радове
зграде, 54 м2, код кру-
жног тока, Котеж 1,
29.000. 064/347-98-78.
(222876)

ПРОДАЈЕМ двособан
реновиран стан на Те-
сли, без грејања.
062/406-660. 
(222806)

ДВОРИШНИ стан са
грејањем и баштом,
продајем, 15.000 фик-
сно. 062/885-43-20.
(222807)

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра, 50 м2, 62 м2, 68 м2.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (222811)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (222811)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, IV, 34.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (222811)

СОДАРА, трособан, 62
м2, III, 35.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (222811)

СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, IV спрат.
063/272-152. (222834)

ДВОИПОСОБАН, Котеж
2, двострано орјентисан,
65 м2 + тераса, 37.000
евра. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ТРОСОБАН, Содара, 60
м2, приземље, ренови-
ран, ПВ, плакари,
33.000, замена за већи.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
28 м2, нови део, 23.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ЦЕНТАР, ТА, двособан,
52 м2, тераса, 28.000
евра. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 72
м2, VII спрат, 38.000
евра, без посредника.
063/892-39-53. (222849)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Жар-
ка Зрењанина 14, купује
стан без грејања у згра-
ди. Предност центар,
Тесла.  345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, може за-
мена за мањи, власник.
061/164-53-41. (222797)

ТЕСЛА, 61 м2, трособан,
30.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (222852)

ТЕСЛА, 63 м2, трособан,
38.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 
064/668-89-15. (222852)

НОВА МИСА трособан
85 м2, ЦГ, I, може заме-
на. 064/134-06-30. 

ТЕСЛА, 54 м2, двособан,
ТА, I, 27.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (222852)

ТЕСЛА, 49 м2, двособан,
29.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (222852)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, јед-
нособан, ЦГ, ВПР,
23.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (222852)

КОТЕЖ 2, 92 м2, четво-
рособан, 59.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222852)

ТЕСЛА, 37 м2, ВПР, ТА,
сређен, 26.000, договор.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(222852)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, са стварима,
39.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (222852)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2,
ВПР, 25.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-
09.(222864)

ПРВОМАЈСКА, салонски
стан, 52.000; 98 м2; I, 11
м тераса. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09. (222864)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
31.000; 65 м2, III,
28.500; 65 м2, I, 31.000.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (222864)

СТРЕЛИШТЕ, новоград-
ња, 45 м2, II, двособан,
26.000; 51 м2, I, двосо-
бан, 37.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(222864)

САМАЧКИ, 17 м2, II,
14.500, договор. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(222864)

ПРОДАЈЕМ стан, В. Ка-
раџића 6, код Гимнази-
је, 58 м2 + две терасе,
хитно. 064/651-17-78.
(222904)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
сређен двособан стан,
58 м2. Тел. 064/968-56-
80, договор. 
(222784)

НОВА МИСА, стан 73
м2, ЦГ, I спрат. 064/128-
90-58, 064/255-87-23.
(2227889

НАЈПОВОЉНИЈИ стано-
ви и куће на свим лока-
цијама. (300), Агенција
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. 
(222971)

ТЕСЛА, 2.0, 64 м2, ЦГ,
VI, 27.000. (679), 332-
031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (222780)

СОДАРА, 56 м2, ЦГ, I,
31.000. (679), 332-031,
063/836-23-83, „Трем”
01. (222780)

СОДАРА, 56 м2, ТА, IV,
сређен, 27.000. (679),
332-031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (222780)

ДВОРИШНИ, 35 м2, ТА,
11.500. (679), 332-031,
063/836-23-83, „Трем”
01. (222780)

ТРОСОБАН стан, Стре-
лиште, 67 м2, ЦГ, I, бли-
зина „Авива”, 34.000
евра, власник.  064/410-
25-86. (223006)

СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(222981)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, I, 50 м2, ЦГ, 30.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(222981)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА



ЦЕНТАР, двособан, Пе-
тра Драпшина, IV, 56
м2, ЦГ, 35.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (222981)

КОТЕЖ 2, једнособан,
III, 44 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(222981)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
III, 55 м2, ЦГ, 31.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(222981)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипо-
собан, ВПР, 44 м2, ЕГ,
23.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (222981)

ДВА дуплекс стана 2 х
100 м2, 1.5 ари, сива
фаза. 341-789. (222991)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
I, договор; Маргита, 64
м2, 13.000. (338), „Јан-
ковић”, 348-025.
(222988)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоње-
ра, 28, 14.000; двоипо-
собан, 54, I, договор;
Баваништански пут, 85
м2, 400 м, договор.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (222988)

ТЕСЛА, једноипособан,
45 м2, 27.000; двособан,
50 м2, 23.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (222993)

КОТЕЖ двоипособан, 72
м2, 40.000; трособан, 78
м2, 46.000. (097),  „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(222993)

ТЕСЛА, двособан, 46 м2,
23.000; двособан, 49 м2,
28.000. (097),  „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(222993)

СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан, 53
м2, 20.000. (097),  „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(222993)

ЦЕНТАР, двособан, 53
м2, дворишни, гаража,
18.900. (097),  „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(222993)

МАРГИТА, једнособан,
36 м2, новоградња, при-
земље, 27.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (222993)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 37 м2, 23.000; двои-
пособан, 58 м2,
30.000.(097),  „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(222993)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
65 м2, 33.000; трособан,
74 м2, 33.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (222993)

ЦЕНТАР, трособан, 80
м2, комплет намештен,
50.000. (097),  „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(222993)

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан,
61 м2, 27.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (222993)

СОДАРА, двособан, 63
м2, 33.000; двоипосо-
бан, 75 м2, 40.000.
(097),  „Перфект”,
064/348-05-68. (222993)

ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, 43.000; троипосо-
бан, 78 м2, 53.000.
(097),  „Перфект”,
064/348-05-68. (222993)

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; троипособан,
96 м2, 65.000. (097),  „Пер-
фект”, 064/348-05-68. (22

МИСА, једноипособан,
35 м2, 20.500, трособна,
85 м2, 38.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (222993)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, 23.500; трособан
80 м2, 39.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (222993)

ТЕСЛА, двособан, 49 м2,
25.000; трособан 60 м2,
30.000. (097),  „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(222993)

ЦЕНТАР, одличан дво-
ришни, 81 м2, сређено,
гаража, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222924)

МИСА, прелеп двосо-
бан, 50 м2, I, са ствари-
ма, 25.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222924)

РОБНА кућа, двоипио-
собан, V, 63 м2, 43.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (222924)

ПРОДАЈЕМ стан 53 м2,
на Стрeлишту, VII спрат,
22.000 евра. 063/868-
02-06. (222920)

ХИТНО продајем стан,
34 м2, Цара Лазара 50.
061/235-35-96. (222923)

ЦЕНТАР, 45 м2, двосо-
бан, 23.000; Тесла 45 м2,
двособан, 22.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(222905)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двосо-
бан, 27.000; Котеж 2, 38
м2, 22.000; 50 м2,
24.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (222905)

ЦЕНТАР, 115 м2, четво-
рособан, 65.000, ново-
градња. „Гоца”,
063/899-77-00. (222905)

ВЕЛИКИ избор станова
свих структура, све ло-
кације. „Гоца”, 063/899-
77-00. (222905)

КУПИТЕ повољно. Омо-
љица, строги центар 44
м2, одлично за локал.
Тел. 061/324-40-85.
(222907)

ГОРЊИ град, Кутко, 57
м2, I, прелеп, 35.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (222951)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, ТА,
24.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (222951)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, те-
раса, VI, ЦГ, добар, 25.-
500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (222951)

КОТЕЖ 2, двособан, ре-
новиран, 61 м2, V,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (222951)

СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2, ЦГ,
идеалан за ординацију,
34.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (222951)

МИСА, Контруктор, 46
м2, једнособан, I, тера-
са, 23.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(222951)

ТЕСЛА, мањи двособан
47 м2, III, ТА, 23.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222961)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, III, ЦГ, усељив,
26.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(222961)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 37 м2, II, ЦГ,
23.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222961)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
65  м2, III, ЦГ, усељив,
28.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222961)

КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222961)

СТРОГИ центар, СДК,
трособан, 68 м2, VII, ЦГ,
54.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(222961)

КОТЕЖ 2, четворосо-
бан, 78 м2, IV, ЦГ,
46.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222961)

ГАРСОЊЕРА, Самачки,
II, ЦГ, уредна, договор.
„Ивакс”, 060/428-08-56.
(222950)

ТЕСЛА, трособан, VI,
ЦГ, лођа + тераса, по-
друм, 38.000, договор.
„Ивакс”, 060/428-08-56.
(222950)

ВЕЛИКИ избор станова,
дворишних станова и
кућа, повољно. „Ивакс”,
060/428-08-56. 
(222950)

СТАРИ ТАМИШ, стан,
кућа 75 + 75 м2, 25.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48, 317-634.
(222980)

КОТЕЖ 2, 79 м2, 45.000;
двостран, I, 31.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (222980)

ГАРСОЊЕРЕ, Стрели-
ште, 15.000;Самачки
13.500, једнособан 7. ју-
ла, приземље,17.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (222980)

СОДАРА, Доситејева,
троипособан, 58.000;
војне двоипособан са
погледом на реку,
39.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222980)

СОДАРА, трособан,
40.000; двособан,
34.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222980)

САЛОНСКИ 114 м2,
65.000; 86 м2, 40.000,
договор. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222980)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
30.000; Зеленгора, при-
земље, двособан,
27.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222980)

СТРЕЛИШТЕ, VII спрат,
ЦГ, 86 м2, М. П. Аласа 5,
власник. 064/276-04-80. 

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (222933)

ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, IV, TA, тераса,
18.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(222933)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса.
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(222933)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 38 м2, новија згра-
да, ЦГ, II, 23.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. 
(222933)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III,
22.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(222933)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ, 32.000, до-
говор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(222933)

ДВОИПОСОБАН, призе-
мље, башта, без улага-
ња, 31.000 евра. Тел.
063/750-66-85. 
(223016)

КОТЕЖ 2, 46 м2, I, тера-
са, 22.500, Маргита, ПР,
22, лукс, 18.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (223114)

ТЕСЛА, једноипособан,
I, лукс, 36.000; двоипо-
собан, I, лукс, 46.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. 
(223114)

ТЕСЛА, двособан, три
лође, 29.500, Самачки,
I, само 13.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (223114)

ТОПОЛА, део куће, дво-
риште, 11.000; 7. јули до
улице, сређен,
12.000.(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (223114)
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ЦЕНТАР, трособан, ком-
полетно сређен, 66,
38.000; двособан, III,
ТА, 30.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(223114)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан на Котежу 1,
високо приземље, без
посредника. 069/224-
19-40.  (223109)

СТАН, новоградња, први
спрат, 50 м2, Светозара
Милетића, власница,
35.900. 061/572-93-17. 

ПРОДАЈЕМ стан, строги
центар,  власник.
064/074-68-84. (223085)

ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 68 м2, 35.000
евра. 063/886-85-21,
066/941-74-29. (223054)

ПРОДАЈЕМ леп једносо-
бан стан у центру Стре-
лишта, са ЦГ. 063/206-
147. (223058)

СОДАРА, Савска, тросо-
бан, 80 м2, ЦГ, клима,
власник, 39.000 евра.
061/166-39-37. (223041)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, но-
во купатило, ПВЦ стола-
рија, паркет, тераса.
064/260-05-34. (223038)

КУПУЈЕМ стан до
17.000, дајем ауто
(3.000), остало кеш.
064/134-06-30. (222687)

КУПУЈЕМО станове и ку-
ће на свим локацијама,
исплата одмах. 649),
„Трем 01, 332-031,
063/836-23-83. (222780)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (222314)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у центру.
Тел. 063/313-005. (СМС)

ПОТРЕБАН опремљен
нов или реновиран већи
стан на Тесли. 063//869-
13-72.(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан у цен-
тру, Доситејева. Тел.
065/248-81-87. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, празан, Копаонич-
ка 23 нова Миса.
063/655-353 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Коте-
жу 2. Тел. 060/511-20-
70. (СМС)

ИЗДАЈЕМ мању празну
кућу у Панчеву. Тел.
060/488-08-80.(СМС)

НАМЕШЕН једнособан
стан у згради + двори-
шни + гарсоњера. Стре-
лиште. 362-406,
064/218-83-45. 
(222413)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан до 44 м2, од 1. јула.
063/841-16-27, 063/837-
37-71. (222277)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, ТА,
95 евра, депозит.
064/186-50-87. (222343)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан, Котеж
1. 060/632-68-00.
(222282)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
060/519-11-14.
(2226929

ИЗДАЈЕМ стан, наме-
штен, климатизован, на
Миси, 36 м2. Тел.
069/615-866. (222715)

КОД болнице издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70 евра.
065/353-07-57. (222288)

УЧЕНИЦИ изнајмљујем
намештен стан, Тесла.
064/540-37-41. (222720)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан у згра-
ди, без грејања, Содара.
013/344-167, 064/950-
23-40.  (222696)

ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2, са окућницом, у
центру Старчева. Тел.
353-500. (222754)

ДВОСОБАН намештен
стан, Стрелиште, једно-
собан, стара Миса, за
издавање. 064/118-56-
11, 064/427-32-75.
(222744)

ГАРСОЊЕРА, солидна,
комплет, I спрат, ТВ, те-
лефон, повољно. Тел.
064/456-82-03, Драго.
(222758)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан на новој Ми-
си. 063/839-56-81. (22

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, полунамештен,
гарсоњеру, собу за сам-
ца, намештено, центар.
061/131-79-04. (222724)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
ипоисобан стан, Содара,
ЦГ, телефон, интерфон,
на дуже. 065/236-72-79.
(222727)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 063/875-60-34.
(222728)

МАЊИ једнособан на-
мештен стан за једну
особу. 013/355-537,
065/335-55-37. 
(222737)

ГАРСОЊЕРА, зграда,
први спрат, за самце и
самице код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(222765)

ИЗДАЈЕМ комфорну ку-

ћу на Миси. 061/224-50-

39. (222766)

ИЗДАЈЕМ двособан не-

намештен стан.

066/209-400. (222894)

ИЗДАЈЕ се једнособан

намештен стан. Тел.

063/304-898. (222900)

ИЗДАЈЕМ засебну кућу,

етажно грејање. Тел.

066/807-10-40. (7923)
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ИЗДАЈЕМ намештену
дворишну гарсоњеру
код болнице, wi/fi, сате-
литска. 065/204-11-09.
(222775)

ИЗДАЈЕМ празан двои-
пособан стан, ЦГ, ка-
бловска, Тесла, после 17
сати. 061/261-32-56.
(222777)

ИЗДАЈЕМ кућу.
062/873-62-98. (222765)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан на Стрелишту,
ЦГ, клима. 064/317-04-
71. (222869)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом
центру. 064/280-60-36.
(222874)

ИЗДАЈЕМ на Тесли, но-
ви део куће, 60 м2.
064/294-21-40. (222878)

ИЗДАЈЕМ стан, ненаме-
штен, трособан, кућа,
посебан улаз. Карађор-
ђева. 064/994-13-16.
(222884)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 2, празан, II
спрат. ел. 060/095-83-
05. (222887)

ИЗДАЈЕМ трособан по-
лунамештен, Котеж 2,
повољно. 064/614-08-
08. (222888)

ДВОСОАН стан, строги
центар, на дуже, звати
после 16 сати. 251-85-
45. (222889)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
ипособан стан на Коте-
жу 2. Тел. 063/846-02-
35. (222856)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, Стрели-
ште, центар, депозит.
064/131-44-67. (222866)

СОДАРА, двоипособан
63 м2, IV спрат, Цг, ин-
тернет, клима, полуна-
мештен. 344-254.
(222802)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, ненаме-
штен. Тел.063/734-82-
17. (222804)

НАМЕШТЕН једноипо-
собан стан, издајем, но-
ва Миса, ТА, кабловска,
интернет. 064/231-23-
59. (2228149

ИЗДАЈЕМ стан у Војло-
вици, ул. Братства је-
динства 116. Тел. 367-
316. (222819)

ИЗДЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, ЦГ, кли-
ма. 063/370-217.
(222829)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан у пот-
кровљу, на Содари, по-
вољно. 063/746-24-63.
(222845)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2. Тел.
064/866-23-49. (222798)

НАМЕШТЕН једноипо-
собан стан, Котеж 1, 45
м2, 130 евра. 301-165.
(222803)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан у кући,
Котеж 1. 065/975-00-20.
(222974)

ИЗДАЈЕМ собу самци-
ма, Стрелиште. 320-847.
(222962)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
центар. 063/389-972.
(223062)

ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан самцу,
самици, код Стоматоло-
шког, 50 евра. 064/577-
34-90. (222983)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (223096)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
37 м2 на Котежу 2.
064/353-23-69. (223086)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
063/154-22-74. (223011)

СОДАРА, издајем наме-
штен стан, 40 м2, ЦГ.
063/843-21-20. (223090)

СТАН, издајем наме-
штен, Котеж 1, 50 м2.
065/665-75-10. (223093)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, центар,
42 м2, на дуже, депозит
обавезан. 064/165-02-
92. (223059)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, шири центар Пан-
чева, звати од 16 сати.
065/473-12-99. (223069)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан на Котежу 1.
064/157-44-53. (223071)

ЈЕДНОИПОСОБАН по-
лунамештен, центар, V
спрат,  клима, телефон,
кабловска, 130 ев ра.
064/490-56-24. (223031)

ЦЕНТАР, једнособан,
намештен, нов, одличан,
ниске режије. 063/110-
62-26. (223048)

СТАН на новој Миси,
полунамештен издајем.
Тел. 064/220-17-25.
(2123047)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, II
спрат, намештена, ЦГ,
на дужи период.
063/617-421. (223008)

СОБА за двоје, употреба
купатила и кухиње, Со-
дара. 063/307-816.
(223017)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, хитно. Тел. 355-
815, 062/816-11-64.
(223015)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба са купатилом у
центру. Тел. 063/761-03-
56. (222933)

ТРАЖИМ стан, кућу за
издавање, у Јабуци или
Панчеву, до 70 евра.
064/513-31-32. (222942)

ЈЕДНОИПОСОБАН, дво-
ришни, намештен,
ИПТВ, интернет, ТА пе,
почетак Маргите.
064/313-89-72. (222952)

ТРОСОБАН намештен
стан, 68 м2, новоградња,
високо приземље, Тесла,
у близини Споменка, 230
евра. 064/250-94-94.

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан у насељу Станко,
Ул. К. Марка. Тел.
069/564-60-04. (222959)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Коте-
жу 2. 063/498-981. 

ПОТРЕБАН двоипосо-
бан празан стан за из-
најмљивање, Тесла, цен-
тар. 061/290-18-04.
(222960)

ИЗДЈЕМ собу са употре-
бом кухиње и купатила.
321-408. (222906)

МАЊИ једнособан на-
мештен стан, 80 евра,
Максима Горког 96.
060/517-82-53. (222907)

КУЋА за издавање, на
10 ари плаца са мага-
цинским простором.
Маргита. Контакт:
063/693-944, 063/313-
844. (ф)

ПРОДАЈЕМ локал, 25
м2, у Панчеву, Максима
Горког 31. 064/424-95-
20. 

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Трубач” .
064/370-79-47. 

ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,
строги центар Панчева,
искључиво за пословни
простор, канцеларије,
агенције, ординације,
школице и сл. 023/857-
315, 064/575-57-04.
(221406)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Тржни центар
код Суда (Радомира
Путника 15). 069/663-
773. (222158)

ИЗДАЈЕ се локал на
Стрелишту, Вељка Вла-
ховића. 064/134-62-62,
316-505. (222669)

ХАЛА 200 м2, издајем,
повољна за све делатно-
сти, Јабучки пут. Тел.
064/490-33-18. (222382)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 105 м2, Мите Топа-
ловића (код Социјал-
ног). 063/278-151.
(222722)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
Ул. Светог Саве 1 (ћо-
шак), 25  м2. 065/863-
12-61. (222691)

ПОВОЉНО издајем по-
словнио простор у нај-
строжем центру града.
064/267-72-17. (222735)

ИЗДАЈЕМ локале од 39
и 81 м2, у центру Стре-
лишта. Тел. 064/267-71-
74. (222746)

ИЗДАЈЕМ локал 100 м2,
прилагођен за ресторан
са или без инвентара.
Светозара Милетића 2,
центар. 066/866-49-00.
(222730)

ППС зона иза ДМ, пла-
цеви за малу привреду,
услови 10.000 м2. 341-
789. (222991)

ХАЛА МАГАЦИН, 500
м2, са канцеларија, екс-
тра локација, повољно.
062/105-20-12. (223094)

ИЗДАЈЕМ локална Зеле-
ној пијаци. 063/808-58-
16. (223055)

ИЗДАЈЕМ локал, Мило-
ша Обренолвића 9, 300
м2, 200 евра. Хитно.
065/461-11-46. (222379)

ЛОКАЛ, строги центар
града, два улична изло-
га, издајем. 063/628-
626, 066/344-033.
(2231159

ИЗДАЈЕМ леп нов локал,
одлична локација.
063/217-130. (223008)

ИЗДАЈЕМ локал 9 м2, на
пијаци, код Архива, 50
евра. 069/129-72-
71.(222995)

ИЗДАЈЕМ локал у стро-
гом центру града.
066/120-019. Алексан-
дар. (222948)

ИЗДАЈЕМ кућу шири
центар, стамбено-по-
словне намене, 150 м2.
062/347-667. (222913)

ЛОКАЛ у Ж. Зрењанина,
разрађен, 25 +  8 м2,
35.000 евра, договор,
замена за стан. (470),
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пиајци, локација
одлична. 063/154-89-05.
(222870)

ИЗДАЈЕМ локал 22 м2, у
центру, на углу.
063/882-23-77. 
(222879)

ИЗДАЈЕ се разрађен му-
шки фризерски салон у
центру. 064/403-51-42.
(222879)

ИЗДАЈЕМ мањи локал у
центру. 064/252-51-50.
(222881)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина 2. 063/853-
93-29. (222789)

ПРОДАЈЕМ локал у ТЦ
Трубач, 19 м2, 14.000
евра. 060/067-11-44,
063/738-76-93. (222787)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на ендлерици. Јави-
ти се на телефон
062/872-05-24. (СМС)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/825-
27-25. (221223)

ПОРОДИЦИ у Немачкој
потребна жена за негу
старих лица са познава-
њем немачког језика.
062/571-007. (4666)

ПОТРЕБНИ озбиљни
радници до 38 година за
ауто-перионицу.
061/808-68-25. (221691)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-55-
04. (222246)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне рад-
нице за кухињу и ро-
штиљ. 063/834-88-10.
(2222426)

ПОТРЕБНА радница у
пекари до 40 година,
пожељно искуство. Тел.
062/404-144.  (222738)

ПОТРЕБАН piz za мај-
стор. 062/404-144.
(222738)

ПОТРЕБНИ радници у
кухињи и пословођа за
ресторан „Пилећи ду-
ћан”. 377-230, 064/259-
96-62. (222871)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Гога” потребна радни-
ца са исксутвом.
060/445-04-15. 
(222867)

РАД у Немачкој, по-
требна жена за чување
старих лица, пасош ма-
ђарски, хрватски, ЕУ.
062/571-007. (22237)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством у шивењу на
ибердеку и ендлерици.
063/330-335. 
(222932)

ПОТРЕБНА радница у
месари. 063/362-427.
(223100)

КАФАНИЦИ на Маргити
потребна конобарица.
064/279-32-70, Мишо.
(223102)

ПОТРЕБНИ сезонски
радници, креће се од-
мах. Јавити сер на тел.
061/310-90-19. (223097)

ПОТРЕБНА радница за
рад на бувљаку Аеро-
дром. 064/973-60-66.
(223095)

ПОТРЕБНА радница од
25 до 35 година старо-
сти за рад у фирми Боје
и лакови „Стојановић” у
области малопродаје.
Доћи лично, радним да-
ном и суботом од 7.30
до 10 у Ул. Иве Курјач-
ког 22, Панчево.
(223065)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за прехрам-
бену продавницу.
060/661-11-07. 
(223071)

ПОТРЕБНА продавачи-
ца за рад у трговини.
063/550-166. (223075)

ПОТРЕБНИ радници за
развоз робе у Панчеву и
Београду, са возачком
дозволом Б или Ц кате-
горије. 063/494-512.
(223026)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-55-
04. (222246)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне рад-
нице за кухињу и ро-
штиљ. 063/834-88-10.
(2222426)

ЗТР FOODY-у потребан
већи број кувара и по-
моћног особља са иску-
ством. Инфорамције на
063/763-55-77, 013/333-
076 или лично. Моше
Пијаде 78. (223040)

ПОТРЕБНА радница за
рад у кафићу у Панчеву.
Звати од 9 до 20 сати.
Тел. 013/331-241. (ф)

ПРОДАВАЦ кокица и
сладоледа потребан.
СМС поруке са личним
подацима слати на кон-
такт тел. 063/772-34-95.
(ф)

МОЛЕРСКО гипсарски
радови,мајстори из Ко-
вачице. 060/066-08-60.
(СМС)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
063/737-59-60. (221946)

КОШЕЊЕ траве, корова,
ископи, одношење ства-
ри, ископи, итд.
064/122-69-78. (227015)
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ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове, га-
ранција. 060/691-01-13.
(217223)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, из-
давање, 10 евра дан, по-
зовите. 064/235-08-15.
(220979)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(221487)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
шпорета, бојлера, инди-
катора, разводних та-
бли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (221365)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња
нове инсталације, ма-
шинска одгушења сани-
тарија. 062/382-394.
(222409)

РАДИМО физичке по-
слове: ископи, бетони-
рања, шутове, селидбе,
штемовање, обијање.
065/600-05-30. (222284)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-
ње, реновирање крово-
ва, бетонирање, крече-
ње, демит фасаде.
063/865-80-49. (222283)

АЛУ ПВЦ столарија, ко-
марници, венецијанери,
ролетне, уграђујем, по-
прављам, гуртне.
064/181-25-00. (222673)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (222688)

РУШЕЊА кућа, зидова,
штемовања бетона, бе-
тонирања, утовари, ис-
копи, кошење траве,
итд. 060/035-47-40.
(222705)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (222692)

СПРЕМАЊЕ станова,
пословних просторија,
ресторана, цена повољ-
на. Тел. 062/821-87-31.
(222752)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством, ква-
литетно, педантно, по-
вољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (222757)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, славине, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(222698)

ЕСТЕТСКИ, медицински
педикир бесрквно, ма-
саже релакс, терапеут-
ске и антицелулит.
013/351-907, 061/308-
95-86. (222901)

ТАНСПОРТ робе и се-
лидбе, брзо, повољно,
ефикасно. Никола.
061/159-74-73. (222901)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (222779)

СТОЛАР тражи посао,
кухиње и плакари по
мери, поправке, пре-
правке, комарници.
371-274. 064/176-88-52.
(222781)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (222872)

ПОПРАВКА кровова и
осталих радова.
064/866-25-76, 013/361-
601. (222882)

СЕРВИС клима и уград-
ња, повољно. 065/202-
45-47. (222885)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остлао, најповољни-
је. 065/361-13-13.
(222886)

ВРШИМО све врсте фи-
зичких послова, уто-
вар/истовар робе, се-
лидбе, сечење, цепање
дрва, копање, одвоз шу-
та у старог намештаја.
Чишћење подрума, та-
вана и слично. Дејан,
065/440-97-00, 061/626-
14-50. (222831)

МАШИНСКО бушење
рупа за стубове, за огра-
ду, за винограде, воћња-
ке, монтажа ограде,
ограђивање плацева,
дворишта, Дејан,
065/440-97-00.
(2222833)

ПРЕВОЗ ствари и робе,
пик-апом, комбијем, ка-
мионом, селидбе са
монтажом, демонтажом.
Дејан, 061/626-14-50,
065/440-97-00. 
(222831)

НЕГОВАТЕЉИЦА мења
пелене, декубите, купа-
ње, медицински педи-
кир.  Звати од 16 до 21.
060/366-63-69. (222830)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије, чи-
сто, повољно. 063/864-
67-16. (222838)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојелра,
шпорета, грејача. Сло-
бодан. 063/865-80-74.
(222846)

БРАВАРИЈА , надстрше-
нице, ограде, терасе,
врата, капије, решетке,
роштиљи по мери, ситне
поправке, врло повољ-
но. Тел. 060/140-54-44,
Дуле. (222978)

КОСИМ и одржавам
траву, баште, винограде,
воћњаке, малим тракто-
ром.  Дуле, 064/163-58-
85. (222995)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-98-
75. (223004)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушења канализације,
адаптације купатила,
сервис одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(222998)

ТЕПЕТАР који преслва-
чи намештај, са иску-
ством, тражи посао.
064/120-77-64. (22990)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одовоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (222939)

КРЧЕЊЕ, кошење, вађе-
ње пањева, о барање
дрвећа, фрезирање.
064/196-17-32. (222941)

ШИШАЊЕ и бријање на
кућној адреси, могућ
договор. 061/818-17-25.
(222944)

БРАВАРИЈА, све врсте
браварских радова, ква-
литетно, договор.
061/236-09-38. (22953)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (222919)

ЗИДАР тражи посао,
адаптације крова, мал-
терисање, бетоирање,
фасада. Тел. 060/751-
87-20. (222922)

КЕРАМИЧАРСКЕ услу-
ге, повољно и квалиет-
но. Мирослав, 062/824-
11-51. (223104)

ПРЕВОЗ тамићем, кипе-
ром до 2 м³, шљунак,
песак и остало.
061/612-14-50. (223089)

КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака,
тримером, могућност
одвоза траве и непо-
требних ствари.
061/612-14-50. (223089)

ПОПРАВКА вих врста
клима. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (223064)

СЕРВИС, допуна, уград-
ња клима, најповољније.
064/520-48-80, 063/740-
83-98. (223064)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, оправка, лакирање
паркета, као и бродских
подова. 065/543-21-53,
064/341-79-60. (223074)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но. 063/318-780. 23032)

ТВ и сателитске антене
постављам. Дигитализа-
ција. 064/866-20-70.
(222912)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
и великим кипером
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ВЛАГА. Решите се влаге
заувек! машинско сече-
ње зидова, постављање
изолације. Гаранција
100%. Тел. 062/427-614.
(СМС)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радни-
ка, кутије, фолија за за-
штиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и пре-
ко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com
, www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (221957)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и ка-
мионом, Војводина, Ср-
бија,с а или без радни-
ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. (221957)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монта-
жа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Сели-
те се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com
, www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (221957)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монта-
жа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Сели-
те се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com
, www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (221957)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (222729

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с матери-
јалом или без њега. Но-
ле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (219407)

РАДИМО: зидање,  бе-
тонирање, малтерисање,
оправке кровова, фаса-
де. 013/664-491,
063/162-53-89. (222083)

КАМИОНСКИ превоз,
песак, шљунак, шут, нај-
повољније, 1.300 дина-
ра. 062/355-154,
066/355-154. (222241)

ПОВОЉНО, превоз ро-
бе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (220960)

РОЛЕТНЕ, венецијане-
ри, тракасте завесе, ко-
марници, израда, мон-
тажа, поправке.
063/775-96-08, 013/353-
923. (220354)

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”,
064/189-40-91, 354-777.
(217759)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифици-
рање, 28 година с вама,
гаранција. www.bal to -
kad.co.rs. 065/347-55-
02, 011/288-30-18.
(220344)

СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 
063/865-45-31.
(221729)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. (221629)

СТАКЛА за прозоре, тр-
пезаријске столове, туш-
кабине, огледала са фа-
зетом, декоративна ста-
кла, ауто-стакла за пут-
нички и теретни про-
грам. Бели, 064/219-03-
63, Сики, 063/368-425.
(221337)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе. Панчево, даље.
Цена договор. 013/366-
843, 063/193-22-29. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/317-
10-05. (222773)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(221957)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-
78-66. (221957)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, беспла-
тан превоз. 013/302-
820, 064/129-63-79.
(222492)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисира-
мо, поправљамо и угра-
ђујемо с овереном га-
ранцијом. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (222986)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, кли-
ме, бојлере, поправља-
мо с гаранцијом. „Фри-
готехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(222986) 

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хар-
мо-врата, роло заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (222927)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, замена вир-
бли, батерија, вентила,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра
попуст.  013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-
26-33. (222351)

МОНТАЖА и сервис
клима уређаја, поправ-
ка беле технике. Овла-
шћени сервис „Фриго
Пеђа”. 013/301-300,
063/771-24-16. 
(223027)

ПРЕВОЗИМ кипером
повољно: песак, шљу-
нак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94,
063/173-36-05. (4668)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и ка-
нализације, водоводне
адаптације. Замена вир-
бли, вентила, батерије и
санитарије. Све за воду,
Пензионерима екстра
попуст, 0-24 сата, дола-
зим одмах. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. 
(223032)

ЛИМАРСКИ радови,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радо-
ви, санације цурење, хи-
дроизоалција равних
кровова. 
Најјефтиније. 
064/903-39-23. 

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром, шљунак, песак, се-
јанац, ризла, шут, уто-
вар. 063/246-368.
(222827)

САЛОН „Гога” издаје
столицу за рад ноктију и
педикира, услови по-
вољни. 060/445-04-15.
(222867)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657, 064/495-
77-59, 063/777-18-21.
(222850)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, панчево, даље, це-
на договор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(222088)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 0-
24 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Попо-
вић. (223084)

ГОСПОДИН 59 годи-
на,тражи даме за дру-
жење у свом смештају,
без надокнаде. 
065/812-69-84. 
(СМС)
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СТРАНАЦ американац
тражи жену од 50 – 65
година. Тел. 064/992-62-
19, Рале. (222709)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом диплому средње
електротехничке школе
„Никола Тесла” Панчево
на има Иван Паланац. 

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћим сведочанстов 7. раз-
реда АШ „Стевица Јова-
новић” на име Ирна
Мујдановић. (223070)

ТРАЖИМ жену за помоћ
у кући уз бепслатно ста-
новање. 064/437-63-59.
(223037)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора,по-
вољно. 063/709-44-
97.(СМС

СОКОБАЊА, апартмани
и собе, близу центра, ка-
бловска, двориште, но-
во. 061/636-08-57,
www.so ko-ba nja.or g Зо-
рица. (200638)

ПОВОЉНО апартмани,
Крашићи код Тивта, 120
м од мора. 063/243-859,
060/512-19-54, 011/322-
73-50, +3823/267-90-98.
(221621)

НОВИ апартмани, Вр-
њачка бања, 200 м од
шеталишта. 063/636-
619, 064/346-41-18. 

МОРЕ, Котор, Доброта,
издајем апартмане по-
вољно, ТВ, клима. Тел.
065/802-56-40,
+382/698-861. (222494)

ИЗДАЈЕМ собе у Добрим
водама. Тел. 352-490.
(222364)

СМЕШТАЈ у Рисну, 5
евра, употреба кухиње.
061/148-23-11. (222322)

СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, Бори-
ћи, кабловска, паркинг.
www.so ko ba nja-apart -
ma ni mi ra.com. 063/485-
829. (и)

БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман издајем.
064/616-33-83. (222753)

СУТОМОРЕ, једнособан
стан (клима, интернет),
идеалан за одмор. Тел.
069/111-13-06. (222732)

ИДЕМО у Црну Гору,
Сутоморе, Шушањ, пун
пансион, превоз фудекс.
064/193-15-92. (222963)

ИЗДАЈЕМ апартмане у
Врњачкој бањи. Тел.
065/555-47-40. 
(222934)

ПОВОЉНО издајем
апартмане у Зеленици,
Херцег Нови. 064/119-
89-70. (223020)

СОКОБАЊА, нов ком-
плетно опремљен ап-
чартман, кабловска,
паркинг. 064/212-52-92.
(223030)

ПОВОЉНО издајем собе
и апартмане у Бјелој,
Ђоле. 00382/316-834-59,
+38269/669-648.
(223000)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи.
063/812-06-89. 
(223012)

БАЊА ВРУЈЦИ, леп сме-
штај код Слобе. Миран
крај. 064/438-12-35.
(223017)
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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.

        Ком па ни ја „Almex” d. o. o Пан че во рас пи са ла
је отво ре ни, про јект ни, јед но сте пе ни кон курс за
из ра ду идеј ног ар хи тек тон ског ре ше ња Хо те ла

„Та миш” у Пан че ву.

Рок за кон ку ри са ње је до 20. 07. 2016.

Ком па ни ја „Almex” d. о. o Пан че во рас пи са ла је отво ре -
ни, про јект ни, јед но сте пе ни кон курс за из ра ду идеј ног
ар хи тек тон ског ре ше ња за екс те ри јер и ен те ри јер Хо -
те ла „Та миш”. Кон курс има за циљ афир ма ци ју зо не
цен тра Пан че ва кроз функ ци о нал но и ви зу ел но уна -
пре ђе ње про сто ра. Циљ је да се ак ти ви ра ју сви по тен -
ци ја ли овог про сто ра и по ве ћа ње го ва атрак тив ност. Од
уче сни ка се оче ку је да по ну де ори ги нал на, функ ци о -
нал на и ра ци о нал на ре ше ња, естет ски при ме ре на.
Мо ли мо за ин те ре со ва не да свој порт фо ли јо, по ну ду и
пре зен та ци ју идеј ног ре ше ња по ша љу на mail адре су
jelena.markovic@staritamis.rs.

У скла ду са од ред ба ма За ко на о хи по те ци („Слу -

жбе ни гла сник РС”, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015-

од лу ка УС и 83/2015) ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ

ВЕ ШТАЧ КИХ ЂУ БРИ ВА И АЗОТ НИХ ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

„ХИП-АЗО ТА РА” ДРУ ШТВО СА ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД -

ГО ВОР НО ШЋУ, ПАН ЧЕ ВО, Спољ но стар че вач ка 80

ОГЛА ША ВА АУК ЦИЈ СКУ ПРО ДА ЈУ

НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

·      Згра де  за ко ју ни је по зна та на ме на, број згра де 1,

спрат ност: ПР. на зив ули це, на се ља или по тез и кућ ни

број: Утри не  на кп  1521/2

·      Згра де  за ко ју ни је по зна та на ме на, број згра де 2,

спрат ност: ПР, на зив ули це, на се ља или по тез и кућ ни

број: Утри не  на кп  1521/2

·      Згра де за ко ју ни је по зна та на ме на, број згра де 3,

спрат ност: ПР, на зив ули це, на се ља или по тез и кућ ни

број: Утри не  на кп  1521/2

·      Згра де за ко ју ни је по зна та на ме на, број згра де 4,

спрат ност: ПР, на зив ули це, на се ља или по тез и кућ ни

број: Утри не  на кп  1521/2

све упи са но у Лист не по крет но сти 2318 КО Са мош.

На осно ву ре ше ња Ре пу блич ког ге о дет ског за во да –

Слу жбе за ка та стар не по крет но сти Ко ва чи ца бр. 952-

02-12-5/2015 од 11. 02. 2015. го ди не.

По чет на це на на аук циј ској про да ји из но си ЕУР

431.160,00 у ди нар ској про тив вред но сти по сред њем

кур су НБС на дан пла ћа ња.

Ли ци та ци о ни ко рак из но си ЕУР 1000,00 у ди нар ској про -

тив вред но сти по сред њем кур су НБС на дан пла ћа ња.

Аук циј ска про да ја одр жа ће се у уто рак 02. 08. 2016.

го ди не у 11 са ти. 

Пра во на уче шће има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко -

ја из вр ше упла ту де по зи та у из но су од 10% од по чет -

не це не на ра чун бр. 160-42384-91, „ХИП-Азо та ра” д.

о. о. Пан че во, нај ка сни је до 01. 08. 2016. го ди не.

Ре ги стра ци ја уче сни ка по чи ње два са та пре по чет ка

јав ног над ме та ња и за вр ша ва се 10 ми ну та пре по чет -

ка над ме та ња на на ве де ној адре си. При ли ком ре ги -

стра ци је, уче сник је ду жан да до ста ви до каз о упла ти

де по зи та, фо то ко пи ју иден ти фи ка ци о ног до ку мен та,

од но сно из вод из ре ги стра АПР-а са ва же ћим по да ци -

ма уко ли ко је уче сник прав но ли це, од но сно пред у зет -

ник. Уко ли ко је уче сник за сту пан пре ко пу но моћ ни ка,

пу но моћ ник је ду жан да при ли ком ре ги стра ци је пре -

да и уред но пот пи са но пу но моћ је.  

По ло же ни де по зит се ура чу на ва у ку по про дај ну це ну.

Аук циј ске про да је одр жа ће се у управ ној згра ди

„ХИП-Азо та ре” д. о. о. Пан че во, Ул. Спољ но стар че -

вач ка 80, у при зе мљу згра де, ве ли ка са ла за са стан ке

број 13. Уче сни ци ма ко ји на аук циј ској про да ји ни су

сте кли ста тус куп ца или дру гог нај бо љег по ну ђа ча, де -

по зит ће се вра ти ти у ро ку од 3 да на од да на одр жа ва -

ња аук циј ске про да је.

Пра во на по вра ћај де по зи та не ма упла ти лац де по зи та

ко ји се не ре ги стру је на про пи сан на чин, уче сник ко ји

као про гла ше ни ку пац не пот пи ше за пи сник са одр жа -

не аук циј ске про да је, не за кљу чи уго вор и/или не упла -

ти це ну (укљу чу ју ћи дру гог нај бо љег по ну ђа ча ка да

стек не ста тус куп ца) и уче сни ци ко ји не при хва те по -

чет ну це ну, у слу ча ју ка да је због то га аук ци ја не у спе ла. 

Раз гле да ње не по крет но сти ће би ти омо гу ће но свим

за ин те ре со ва ним ли ци ма да на 08. 07. 2016. го ди не од

10 до 11 са ти на ли цу ме ста .

За ин те ре со ва на ли ца се мо гу ја ви ти ди рект но хи по те -

кар ном по ве ри о цу ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ

ВЕ ШТАЧ КИХ ЂУ БРИ ВА И АЗОТ НИХ ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

„ХИП-АЗО ТА РА” ДРУ ШТВО СА ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД -

ГО ВОР НО ШЋУ, ПАН ЧЕ ВО, Спољ но стар че вач ка 80 на

телефонe: 060/886-7534, 013/308-072, или на e-mail

адре су: milos.stankovic@hip-azotara.rs.

ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs za sledeće radno

mesto:

Vozač teretnog vozila

2 izvršioca

Potrebne kvalifikacije:

·      Minimum 3 godine radnog iskustva u domaćem

transportu

·      Obavezan lekarski pregled

·      Posedovanje vozačke dozvole C i E kategorije

Biografije dostavljati na adresu: Jabučki put 82, 

Pančevo ili na email: zaposlenje@almex.rs

Konkurs je otvoren do 15. 07. 2016. 

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 

1. за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са на

од ре ђе но вре ме и то:

Јед ног  АСИ СТЕН ТА за ужу на уч ну област  ОП ШТЕ -

О БРА ЗОВ НИ ПРЕД МЕ ТИ

Усло ви:

-     за вр шен Фа кул тет ор га ни за ци о них на у ка, упи са не

док тор ске сту ди је и про сеч на оце на то ком прет ход них

сту ди ја нај ма ње 8 (осам), као и оста ли усло ви пред ви -

ђе ни За ко ном о ви со ком обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре -

пу бли ке Ср би је” бр. 76/2005) и Ста ту том Сто ма то ло -

шког Фа кул те та.

Са иза бра ним кан ди да том за кљу чу је се уго вор о ра ду

на од ре ђе но вре ме од 3 (три) го ди не.

2.   за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са на

од ре ђе но вре ме ви ше  са рад ни ка у на ста ви за

школ ску 2016/2017 и то:

за уже на уч не обла сти:

а) БА ЗИЧ НА И ПРЕТ КЛИ НИЧ КА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА

б) КЛИ НИЧ КА МЕ ДИ ЦИ НА

в) КЛИ НИЧ КА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА

На кон курс се мо гу при ја ви ти кан ди да ти ко ји ис пу ња -

ва ју је дан од сле де ћих усло ва:

а; б; в)за вр шен сто ма то ло шки или ме ди цин ски фа кул -

тет и спе ци ја ли за ци ја из од го ва ра ју ће обла сти; 

-  про сеч на оце на то ком прет ход них сту ди ја нај ма ње 8

(осам);

- оста ли  усло ви за из бор у зва ње утвр ђе ни За ко ном о

ви со ком обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је”

бр. 76/2005) и Ста ту том Сто ма то ло шког фа кул те та.

Са иза бра ним ли ци ма, за кљу чу је се уго вор о ра ду, од -

но сно уго вор о до пун ском ра ду  за  школ ску

2016/2017 го ди ну.

При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но сти

усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 8 (осам)

да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на адре су: Сто ма -

то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка Зре ња ни на бр.

179.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти 

на те ле фон: 013/235-12-92.

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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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.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком

и петком 

од 8 до 13 сати

Не ка те ан ђе ли чу ва ју та мо где са да од ла зиш дра ги при ја те љу, а

ми ће мо чу ва ти успо ме не на на ше по лу ве ков но дру гар ство

ЏА ЈА

Дру го ви у Ге о р ги Ди ми тро ва 2

(38/222790)

Увек ће мо те се се ћа ти

ЗО РАН БА БИЋ ЏА ЈА
31. V 1957 – 26. VI 2016.

Тво ји из IV-2, ге не ра ци ја 1972/76, Гим на зи је

„Урош Пре дић” 
(88/

Пре груб је овај свет био за тво ју та на ну ду шу

ЏА ЈА

Во ле те ЕР НЕСТ, МИ РО СЛА ВА, МА ЈА и АЛИ СА

(37/222785)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЗО РА НУ 

БА БИ ЋУ ЏА ЈИ

од МИ ФЕ и СНЕ ЖЕ

(47/222808)

ЗОРИЦА 

ЈОВАНОВ

ЗОРИЦИ 

последњи поздрав 

од породице 

ИВАНИЋ

(154/223124)

Последњи поздрав 

драгој стрини

ЗОРИЦИ

Зрачила си добротом и
племенитошћу. Била си
највећи борац, такву
ћемо те заувек памтити
и чувати у сећању.

Породица ЛЕХНИ

(157/222316)

Последњи поздрав 

СЛАВКУ

Од СЛАВИЦЕ 

и ЈОХАНА

(155/223125)

Последњи поздрав 

МРКИЈУ

од ЗВЕЗДАНА, ВЕРЕ,

САЛЕТА и НАТАЛИЈЕ

(156/223125)

По след њи по здрав 

ЗО РА НУ БА БИ ЋУ
МИ ЛО РАД 

ЧО РИЋ ФА РЕ

(97/222931)

По след њи по здрав дра -

гом дру га ру и ком ши ји

ЗО РА НУ
По ро ди ца КОР ДИЋ

(105/2229489

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЏА ЈИ

По ро ди ца 

ЦВЕ ТА НО ВИЋ 

и ДРА ГАН 

СТО ЈА НО ВИЋ СИМ СИ

(152/2231039

Наш дра ги

ПЕ ТАР ПА ПИЋ
1929–2016.

пре ми нуо је 19. ју на 2016. и са хра њен 22.

ју на 2016, на Пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га МА РИ ЈА, си но ви

ДРА ГАН и ЗО РАН, зет СЛО БО ДАН и унук

АЛЕК САН ДАР

(6/222685)

По след њи по здрав

ПЕ РИ

од ЗО РА НА, КА РИН 

и БЕ НА

(7/222685)

По след њи по здрав и

веч но хва ла ћа ле ту

ПЕ ТРУ 

ПА ПИ ЋУ

од ЗО РЕ ТА и ГА РЕ ТА

(8/222685)

По след њи по здрав та ти

ПЕ ТРУ 

ПА ПИ ЋУ

Хва ла ти за све.

Тво ји: МИ РА, СЛО БА 

и СА ЛЕ

(9/222685)

СТЕ ЈО

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

ХА ЏИ ТА ЊА КО ЛА РИЋ

(15/222704)

26. ју на 2016, пре ми нуо је наш

ЗО РАН БА БИЋ
1957–2016.

Са хра на је оба вље на 28. ју на 2016, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: бра ћа и се стре с по ро ди ца ма

(39/222793)

По след њи по здрав

ЗО РА НУ 

БА БИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: ЉУ БИ ЦА, ВА СА,

ЗО РАН и СНЕ ЖА НА

(40/2227929

ЏА ЈО

По след њи по здрав од ПЕК МЕ ЗА и ЋА ТЕ

(115/222971)
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По след њи по здрав 

ДЕ ЈА НУ 

ЛАЦ КО ВУ ЦА ПИ
од КО ВА ЧЕ ВИ ЋА

(14/22705)

По след њи по здрав 

ЦА ПИ

СТО ЈИ НАЦ, СТЕ ВА, МР ЗА, БА ЈРО, ЂУ РА, БИ ЦА, ЗЕ КА, ЈО ЦА, 

МИ ЋА ПЕ КАР, ПА КИ, АР СА, ЈО ГИ, БА РАН ДА, ЧИ ЛЕ, СР БА,

МИ ЋА КИЧ КИ ЛА, БАР НА, ПЕ РА КМЕТ, ЈО ЛЕ, ФРЕН КИ, ДИ ВАЦ,

СР ЂАН, АТИ ЛА, МУ ЈА, ДЕ БЕ ЛИ ДРА ГАН, ВЕ СНА и МИ РА

(42/222799)

По след њи по здрав на -

шем дра гом

ЦА ПИ

Чи ка БРАН КО, те та

ЉИ ЉА, те та ЈО КА 

и тво је ВЕ СНА и МА ЈА

(58/222822)

По след њи по здрав

ДЕ ЈА НУ 

ЛАЦ КО ВУ 

ЦА ПИ

од тет ка ЉИ ЉЕ, те че

ЈО ВИ ЦЕ и ба та АЦЕ 

с по ро ди цом

(65/222840)

По след њи по здрав

ЦА ПИ

ПЕ ЂА, РУ БИ, СА ЛЕ, ДУ ЛЕ, БО РА, ЛА ЗА,

ГА ЛЕ, МЕ КИ, ШУЛЦ, ИГОР, ДАР КО,

ТО МА, ЂО ЛЕ, АДИ, ЖИ ЛЕ, БО ЖА, БО БА,

МИК ША, БА НЕ, НЕ ША, ЗО КИ, 

СР БА и ФИ ЦА

(87/222893)

НЕ БОЈ ША 

СТО ЈА НОВ

Пра зни на огром на, нај -

ве ћи бол, као да те пра -

во у ср це убо де пче ла

рој. Веч но ћу те во ле ти

ку мој ко мој.

Тво ји ку мо ви МИ ЛЕ,

МА РИ НА и МА РИ ЈА

(100/222936)

25. ју на 2016 пре ста ло
је да ку це ср це на шег
во ље ног

ДЕ ЈА НА 
ЛАЦ КО ВА

1973–2016.
за у век ћеш би ти 

у ср ци ма мај ке ВЕ РЕ,
ба ба НА ДЕ, се стре 

СВЕ ТЛА НЕ 
с по ро ди цом 
и при ја те ља

(109/222964)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ

По себ ну за хвал ност за

по моћ и са о се ћа ње у бо -

лу за на шим Де ја ном

из ра жа ва мо свим ње го -

вим дру го ви ма са Бу вље

пи ја це „Ае ро дром”,

ком ши ја ма и род би ни.

Ма ма ВЕ РА и се стра

СВЕ ТЛА НА

(110/222964)

По след њи по здрав

ЦА ПИ
од МА ЦЕ, МА ЈЕ, ГО ЦЕ 

и БРАН КИ ЦЕ

(119/222987)

По след њи по здрав

ДЕ ЈА НУ 

ЛАЦ КО ВУ

од стри ца ДО БРИ ВО ЈА

с по ро ди цом

(126/223024)

По след њи по здрав

НЕ БОЈ ШИ СТО ЈА НО ВУ
Ку ме наш, при ја те љу, дра ги наш Не шо.

По чи вај у ми ру. Не до ста ја ћеш нам.

Во ле ће мо те за у век.

По ро ди це ПАН ЧЕ ВАЦ, СИ МУЉ и ИЛИЋ

(132/Ф)

По след њи по здрав дра -

гом

ДЕ ЈА НУ 

ЛАЦ КО ВУ

од ЗА ГЕ и ТО МЕ, БО БЕ,

ВЕ РЕ и ВА СЕ с де цом

(136/223066)

22. ју на 2016, тра гич ном  смр ћу пре ста ло је да ку ца ср це на шег нај -

дра жег

НЕ БОЈ ШЕ СТО ЈА НО ВА
1977–2016.

Во ли мо те и у сво јим ср ци ма чу ва мо од за бо ра ва.

Де ца ТИ ЈА НА, НИ КО ЛА и МАР КО, су пру га ДУ БРАВ КА 

и мај ка МИР ЈА НА

(144/ф)

24. ју на 2016. го ди не оста ли смо без на ше

во ље не мај ке, ба ке и пра ба ке

ДА НИ ЦЕ АМ БРУШ
рођ. Цви ја но вић

12. X 1926 – 24. VI 2016.

Са хра на је оба вље на 27. ју на 2016. го ди не
на вој ло вач ком гро бљу у Пан че ву.

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да, ту гом ко -
ју вре ме не ће из ле чи ти жи ве ћеш за у век у
на шим ми сли ма и успо ме на ма.

Тво ја де ца: ћер ке КЛА РА и ВЕ РО НА, си -
но ви ШАН ДОР и ЛА СЛО с по ро ди ца ма

(146/223087)

27. ју на 2016, у 80. го ди ни пре ми нуо је

ЕР НЕСТ ВИГ
27. XI 1936 – 27. VI 2016.

Са хра на ће се оба ви ти на Ре фор ма тор ском гро бљу, 1. ју ла  2016, у

15 са ти.

Се ћа ње на те бе би ће за у век ва жан део на ших жи во та.

Су пру га ЉИ ЉА НА, син ИВАН, се стри ћи СТЕ ВАН 

и СИ НИ ША ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

(147/223091)

По след њи по здрав во -

ље ној мај ци

КО СА НИ 
МАР КО ВИЋ

1933–2016.
Увек ћеш би ти у на шим
ср ци ма.

Си но ви МИ ЛАН 
и МИ ЛО ЈЕ 

с по ро ди ца ма

(12/222700)

По след њи по здрав по -

што ва ној при ји

КО СА НИ 

МАР КО ВИЋ

1933–2016.

од по ро ди це 

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ

(13/222700)

По след њи по здрав сна ји

КО СА НИ МАР КО ВИЋ

од де ве ра СА ВЕ МАР КО ВИ ЋА с по ро ди цом

(18/222713)

ДРА ГО ЉУБ СТЕ ЈИЋ СТЕ ЈА

По чи вај у ми ру у не бе ској хар мо ни ји!

ФА ЦА, СА ВА РА МЈА НАЦ, ЦИ ГА АДА МО ВИЋ,

ДА НИ Д., РО КИ, БРА НЕ, ДЕ ДА БР КА, БО ЛЕ, 

ЈО ЦА МЕ САР, С. ЂУ РИН, МИ ЈАТ, ЧИ КИ, С.

ИВ КО ВИЋ, С. ЦВИ ТАК, Г. ДИ ВЉАК и БА ЛЕ
(86/222890)

По след њи по здрав Стев -

че ту

ДРА ГО ЉУ БУ
СТЕ ЈИ ЋУ

и искре но са у че шће по -
ро ди ци.
Оста ће ми у се ћа њу пре -
див но дру же ње у по ро -
ди ци Сте јић. Сла ва му.

Дру га ри ца ЦИ ЛА

(10/222686)
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Оба ве шта ва мо род би ну
и при ја те ље да је 20. ју на
2016. го ди не пре ми нуо
наш отац, де да и пра де да

ЈУ ГО СЛАВ
МАР КО ВИЋ

1934–2016.
Ожа ло шће ни си но ви

БРА НИ СЛАВ и ЛА ЗАР
са су пру гом 

МИР ЈА НОМ, уну ка 
НЕ ВЕ НА и пра у нук

МИ ХАЈ ЛО
(4/222683)

По след њи по здрав

СЛАВ КУ МР КО ЊИ ЋУ

од  дру га ра из „Мо на ка”: ЗО КИ ВА СИЋ, ДРА ШКО, ДРА ГО, МАР КО

РА ШЕ ТА, СИ МА БРА ША, КРЕ МЕ НО ВИЋ, СТАР ЧЕ ВИЋ, ГО РАН ТИ ЦА,

МА ГЛОВ, РА ДЕ ЦВЕ ТИЋ, ЉУ БА ЛИ ША НИН, ЗО РАН ДА МЈА НО ВИЋ,

ДА ЛИ БОР ДА МЈА НО ВИЋ, ПЛА ВИ, ЧИ ЧА ОСТО ЈА, МИ ЈА АЛЕК СИЋ,

ЦИ ЦВА РИЋ, ЖЕЉ КО ГРА О ВАЦ, АЦА ХАЈ ДЕР, НЕ ША ЗИ ДАР, 

ДА ЛИ БОР ЖИ ВА ЉЕ ВИЋ, ВЛА ДА ПЕ КАР, ЈО ЦА МА КЕ ДО НАЦ, 

БРАН КО ЏУ ЈА, КНИН ЏА, ЈО ЦА ВУЛ КАН, КАР ЛО, БРАН КО КР ТО ЛА,

БРАН КО ЈО ЦИЋ, МИК ША КОР ДУН, МАР КО ХРИБ, МА РИ НАЦ, 

ГРЧ КО, ЖА РЕ, ДРА ГАН РУЖ, ВЕ СКО, КЕ КА, МИ КИ, ЖИКС, ЦА РАН,

ПЕ РО МА МУ ЛА, ДУ ЛЕ ЏИП, ЗО КИ ПТИ ЦА, ЗО КИ ЕЛЕК ТРИ ЧАР,

МИК СЕР, МИР КО КО РАЋ, ЈО ЦА ГУ ВЕР НЕР, ГА ГИ ЦР НИ, ГО РАН

КРАВ ЧЕН КО, РА ДЕ МИН ЂУ ША,ЂУ РО БЕ РИЋ, БО БАН РА ДО ВИЋ 

и БА НЕ АЈ ДЕР
(133/223056)

СЛАВ КО МР КО ЊИЋ
1965–2016.

По след њи по здрав од бра та МИ ЛА ДИ НА

и сна је МИ РЕ

(127/223025)

По след њи по здрав ку му

и дру гу

СЛАВ КУ 

МР КО ЊИ ЋУ

од БИ ЉЕ и ЦИ ЛЕ ТА

(153/223111)

По след њи по здрав Мр ки ном та ти

СЛАВ КУ МР КО ЊИ ЋУ

од дру га ра БЕ ЛОГ, БА НЕ ТА, НЕ МА ЊЕ 

и МЛА ЂЕ

(137/223067)

СЛАВ КО МР КО ЊИЋ
1965–2016.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ВЕ РИ ЦА, 

син МИ ЛОШ, снај ка ДА НИ ЈЕ ЛА, ћер ка

ДУ ЊА као и оста ла мно го број на род би на

(117/222974)

СЛАВ КО 

МР КО ЊИЋ

1965–2016.

По след њи по здрав 

дра гом зе ту од сва је

ЉУП КЕ и ба бе ЗА ГЕ

(118/222974)

По след њи по здрав дру гу

СЛАВ КУ

Оста ћеш у на шим ср ци -

ма.

ЗО РАН, БРАН КА, 

МАР КО, МА РИ НА 

и МА ТЕ ЈА

(125/213018)

По след њи по здрав

СЛАВ КУ МР КО ЊИ ЋУ

од пријатеља МИ ЈАЈ ЛО ВИЋА

(139/223068)

По след њи по здрав дра гом ку му

СЛАВ КУ МР КО ЊИ ЋУ

од по ро ди це МА РИН КО ВИЋ

(138/223067)

По след њи по здрав бра ту

СЛАВ КУ
од СИН ГЕ РА 

с по ро ди цом

(130/223049)

28. ју на 2016. го ди не пре ми ну ла је на ша дра га

мај ка, све кр ва и ба ка

ОЛ ГА МАР КО ВИЋ
1935–2016.

Са хра на ће би ти оба вље на на грoбљу Ко теж 1. ју -

ла 2016. го ди не, у 13 са ти.

Ожа ло шће ни: син СТАН КО, сна ја ДРА ГА НА,

унук МАР КО и уну ка ЈЕ ЛЕ НА
(148/2239092)

По след њи по здрав дра гој мај ци, ба ки и та шти

ОЛ ГИ МАР КО ВИЋ
1935–2016.

Ожа ло шће ни: ћер ка СЛО БО ДАН КА, унук 

МИ ЋО, уну ка МИ РО СЛА ВА и зет ДУ ШАН
(149/222397)

По след њи по здрав при ји

ОЛ ГИ 

МАР КО ВИЋ

од при ја те ља СТО ЈА НА

(150/222397)

ВА СА ИЛИЋ

По след њи по здрав 

бра ту Ва си од БО БЕ,

ЗО РИ ЦЕ, стри ца 

ВА СИ ЛИ ЈА, МИ ЉА НА,

ДРА ГА НА, ВА СИ ЛИ ЈА,

АЦЕ, ЈА СНЕ, МА РИ ЈЕ,

ЛА РЕ, МИ ЛЕ НЕ и 

по ро ди це ИЛИЋ

(53/222816)

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.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

БОР КА СТО ЈИЋ
17. II 1956 – 21. VI 2016.

Кло ну ше ру ке бе ле

сти ша ше се гру ди бај не,

мед на уста ни шта не ве ле,

али збо ре су зе на ше...

Твој ЂУ РА и СУ ЗА НА

(76/222857)

ЗО РИ ЦА ЈО ВА НОВ
1971–2016.

Ан ђе ле, хва ла ти што смо због тво је бес -

крај не љу ба ви по ста ли бо љи.

На у чи ла си нас да жи ви мо, во ли мо и да се

бо ри мо! За у век ћеш би ти на ша нај леп ша

и нај бо ља мај ка и су пру га.

Љу бе те и во ле тво ји: ЗВОН КО и ТИ ЈА НА

(77/222858)

По след њи по здрав

ЗО РИ ЦИ 

ЈО ВА НОВ

од по ро ди це КО ЛА РИК

и ТО МИЋ

(75/222852)

По след њи по здрав во ље ној ћер ки

ЗО РИ ЦИ ЈО ВА НОВ
1971–2016.

Оти шла си и оста ви ла ми бол, ту гу и пра зни ну.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју!

Не у те шна мај ка АНА
(78/222859)

Не ка те ан ђе ли чу ва ју

ЗО РИ ЦА ЈО ВА НОВ
1971–2016.

Тво ја те та МАР КА, СЛО БА и се стре СЛА ВИ ЦА
и СИЛ ВА НА

(79/222860)

Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма

ЗО РИ ЦА ЈО ВА НОВ
1971–2016.

Тет ка ВЕ РО НА  и ЈУ ЛИ ЈА НА с фа ми ли јом из Не мач ке

(80/222860)

По след њи по здрав на -

шој сна ји

ЗО РИ ЦИ 

ЈО ВА НОВ

1971–2016.

од све кр ве МА РИ ЦЕ 

и све кра ВИ ДО ЈА

Не ка те ан ђе ли чу ва ју!

(17/222712)

По след њи по здрав 

ЗО РИ ЦИ 

ЈО ВА НОВ

од ку мо ва МА РИ Е НЕ,

ЛА ЗЕ, СА ЊЕ и МА РИ ЈЕ

(23/222727)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ко ле ги ни ци

ЗО РИ ЦИ

од ко ле га 

из ме њач ни це 

„Сим бра”: ДРА ГА НЕ,

ТИ НЕ, СИ НИ ШЕ 

и ДАР КА

(72/222848)

Ми ла мо ја

ЗО РИ ЦА ЈО ВА НОВ
1971–2016.

Твој дра ги лик и осмех оста ће за у век у мом ср цу.
Тво ја тет ка ЖУ ЖИ КА

(82/222865)

По след њи по здрав

ЗО РИ ЦИ 

ЈО ВА НОВ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: САН ДРА, 

ТА МА РА, МАГ ДА ЛЕНА,

ДО МЕ НИ КА и ЈА НО

(89/22899)

Ту жна ср ца оа ве штав мао род би ну и при ја те ље да је 25. ју на 2016, у 75.

го ди ни пре ми ну ла на ша дра га кћи, мај ка, се стра, тет ка и сва сти ка

БО ЖА НА ЋО СИЋ
1941–2016.

Са хра на је оба вље на 28. ју на 2016, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: отац ЈО ВАН, син ЗО РАН, ћер ка ЗО РА НА, се стра

МИР ЈА НА с по ро ди цом, по ро ди це ЂУ РИ ШИЋ, ВУ КО ВИЋ, 

БА СКИЋ, ОГ ЊА НОВ, ВЕ МИЋ, ТУ ЦА КОВ, ПЕ ТРО ВИЋ, 

ПА ВЛО ВИЋ, ШУ МА НАЦ и оста ла род би на и при ја те љи

(55/222817)

По след њи по здрав на шој во ље ној мај ци

БО ЖА НИ ЋО СИЋ
дип. инж. тех но ло ги је

13. XII 1941 – 25. VI 2016.

Ка жу да је сре ћа би ти бо гат, леп и има ти све. Али ни ко од њих ни -
је знао шта је пра ва сре ћа, јер ми смо има ли те бе и са то бом све.

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН и ћер ка ЗО РА НА

(56/222817)

На шој дра гој ћер ци, се стри, сва сти ци и

тет ки

БО ЖА НИ ЋО СИЋ

По след њи по здрав од по ро ди ца 

ЂУ РИ ШИЋ, БА СКИЋ и ВУ КО ВИЋ

(57/222820)

По след њи по здрав ку ми

БО ЖА НИ 

ЋО СИЋ

По ро ди ца ОЛ ЋАН

(145/223082)

26. ју на 2016, пре ста ло

је да ку ца пле ме ни то

ср це на ше дра ге

ТО ДО РЕ 

РИ СТИЋ

1941–2016.

Оти шла је ти хо и до сто -

јан стве но као што је и

жи ве ла.

Ожа ло шће ни: су пруг

ДО БРО САВ, ћер ка 

СЛА ЂА НА, унук ЛУ КА

и уну ка МИ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом

(121/4668)

По след њи по здрав нај -

дра жој мај ци

ТО ДО РИ 

РИ СТИЋ

Мај ко, пам ти ћу те са мо

по до бру и ле пим ре чи -

ма.

Твој не у те шни син

ДРА ГАН

(122/46689

С ту гом и жа ло шћу оба ве шта ва мо да је наш дра ги

JOHAN GROS
1938–2016.

пре ми нуо 26. ју на 2016, у 78. го ди ни

Ожа ло шће ни: су пру га ВЕ РИ ЦА, ћер ка БЕ БА,

сна ја ЉИ ЉА НА, уну ке НА ТА ША, МА РИ ЈА НА,

ЛИ ДИ ЈА и ИВА НА и оста ла род би на
(61/222832)

По след њи по здрав дра -

гом де ди

GROS JOHANU
од МА ЈЕ и ИВА НЕ

(62/222833)

АН ЂЕЛ КО МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
По след њи по здрав свом дра гом при ја те љу 

од по ро ди це КЉА ЈИЋ

(5/222684)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

ЗЛАТ КУ ЛА ЗИ ЧИ ЋУ ПАН КЕ РУ
По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју!

Ко ле ге фа бри ке „Ети лен” ХИП Пе тро хе ми ја а.д. Пан че во

(151/222103)
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По што ва ном

ДО БРО СА ВУ

ЦВЕТ КО ВИ ЋУ

Пре ми нуо 24. ју на 2016,

у 81. го ди ни.

По след њи по здрав  од

су пру ге МИ ЛО ВАН КЕ 

и си на БРА НИ СЛА ВА 

с по ро ди цом

(19/222714)

По што ва ном

ДО БРО СА ВУ

ЦВЕТ КО ВИ ЋУ

Пре ми нуо 24. ју на 2016,

у 81. го ди ни.

По след њи по здрав од

ћер ке СВЕ ТЛА НЕ и зе та

БО РЕ с по ро ди цом

(20/2227149

Дра ги 

ЗЛАТ КО
Увек ће мо се ра до се ћа ти го ди на дру же ња са то бом.

По след њи по здрав од ЛИ ДЕ и ВЕ РЕ с по ро ди ца ма

(48/222809)

Опра шта мо се од на шег дра гог ку ма Злат ка

ЗЛАТ КО САЈ КОВ

Не до ста ја ћеш нам мно го.

Ку ми ћи ЈОР ДО ВИ ЋИ и мај ка НА ДА
(49/222810)

По сле те шке бо ле сти, у 83. го ди ни пре ми нуо је

наш дра ги брат, ујак, де да и пра де да

ВЛА ДИ МИР ПО ПОВ
1934–2016.

Ожа ло шће ни: се стра МЕ РИ МА и се стри чи на

ЗО РИ ЦА с по ро ди цом
(50/222812)

Оти шао је у бо ље све то ве пле ме ни ти чо век, бри жан су пруг и не -

жан отац

ЗЛАТ КО САЈ КОВ

„Пле ме ни то јед но ср це пре пу че”

за у век!

ЊЕ ГО ВИ НАЈ МИ ЛИ ЈИ

(51/222813)

По след њи по здрав

ЗЛАТ КУ 

САЈ КО ВУ

По ро ди ца МА НИЋ

(70/222843)

По след њи по здрав на -

шем во ље ном

ВИ ДО СА ВУ

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

1975–2016.

од мај ке ВИ ДО СА ВЕ,

оца ТО МИ СЛА ВА 

и се стре ИВА НЕ 

с по ро ди цом

(71/222848)

По след њи по здрав на шем дра гом при ја те љу

ЗЛАТ КУ САЈ КО ВУ

од по ро ди ца СТО ЈА НОВ и БЕ БИЋ

(90/222907)

По след њи по здрав

ЗЛАТ КУ САЈ КО ВУ

Окру жни ко шар ка шки са вез Пан че во

(123/ф)

По след њи спорт ски по здрав

ЗЛАТ КУ САЈ КО ВУ
1936–2016.

У го ди ни ка да обе ле жа ва мо се дам де сет го ди на
по сто ја ња Клу ба, с ту гом у ср цу и с по но сом у
ду ши се опра шта мо од на шег Злат ка, ле ген де
пан че вач ке ко шар ке, нај бо љег ко шар ка шког
стрел ца I Са ве зне ли ге Ју го сла ви је, се зо не
1961, тре не ра се лек ци ја ко шар ка ша на шег
Клу ба, ко шар ка шког су ди је и де ле га та и ду го -
го ди шњег чла на Упра ве Клу ба.

Злат ко ви су и гра чи, ге не ра ци је 
ко шар ка ша и ко шар ка ши ца ко ји ма је био узор

и тре нер, игра чи, тре не ри и чла но ви Упра ве
Ко шар ка шког клу ба „Ди на мо” Пан че во

(131/ф)

Дра га на ша

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ
Ско ро че тр де сет да на от ка ко ни си са на -

ма, са су за ма спо ми ње мо те сва ког да на.

Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма, ни ка да

те не ће мо за бо ра ви ти.

По ро ди ца ПЕ РИН: ујак и уј на, бра ћа

ЕМА НУ ЕЛ и КРИ СТИ ЈАН са су пру га ма

АНИ ШО А РОМ и ГОР ДА НОМ са де цом

ЕЛЕ НОМ и ЛУ КОМ

(95/222928)

У су бо ту, 2. ју ла 2016, у 10 са ти, да је мо че -

тр де се то днев ни по мен на шој во ље ној

АН ДРИ ЈА НИ

Мно го је сре ће би ло с то бом, а пре ви ше је

бо ла без те бе.

Не до ста јеш нам...

Тво ја по ро ди ца

(102/222937)

АН ДРИ ЈА НА
Још увек не ве ру је мо да

те не ма.

Тет ке ДРА ГИ ЦА 

и БИ СЕР КА

(104/222943)

6. ју ла 2016. на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко

ни је с на ма наш во ље ни

АЦ КО СЕ КУ ЛО СКИ
6. VII 2006 – 6. VII 2016.

Све што је људ ско и пле ме ни то има ла је тво ја ду ша.

Оста је љу бав ко ју смрт не пре ки да, ту га ко ју вре ме

не ле чи. С по но сом те спо ми ње мо и у ср цу но си мо.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МЕН ДА, си но ви, сна је

и уну чад
(107/2229589

9. ју ла 2016, у 10 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву одр жа ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном су пру гу, оцу и де ди

РА ДО СА ВУ НИ КО ЛИ ЋУ
1. III 1943 – 29. I 2016.

Вре ме про ла зи а Ти по сто јиш и тра јеш кроз успо ме не ко је нас бол -
но под се ћа ју на све што смо тво јим од ла ском из гу би ли.

У нај леп шем се ћа њу чу ва мо тво ју пле ме ни тост и љу бав  ко ју си
нам пру жао.

Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЂУЛ КА, кће р ке ВЕ РА и МИР ЈА НА 
и уну ци ВЛА ДИ МИР  и ЈЕ ЛЕ НА

(112/222967)

У уто рак, 5. ју ла 2016, на Ка то лич ком гро бљу, у

10 са ти, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шем дра гом оцу, де ди и пра де ди

ЗДРАВ КУ УЗЕЛ ЦУ

С по што ва њем и љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Ћер ка ВЕ СНА с по ро ди цом
(129/223049)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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МИ ЛОШ ВИ ДА КО ВИЋ

Три го ди не.

Већ или тек... за у век.

Тво ја МАН ДРА и НО РА
(140/223077)

МИ ЛОШ ВИ ДА КО ВИЋ

Успо ме ну на те бе чу ва Ко лек тив „Ба нат пре во за”

(59/ф)

МИ ЛОШ ВИ ДА КО ВИЋ

Све нам ви ше не до ста јеш. 

ВЕ СНА, БА ТА и ВА ЊА
(68/ф)

Про шло је шест ту жних

го ди на от ка ко ни је с на -

ма на ша дра га ма ма и

ба ка

ЗА ГОР КА 

РА ЦИЋ

Син ЈО ВИ ЦА, сна ја 

НА ДА и уну ци НИ НА,

ЂО ЛЕ и ИВА

(103/222943)

Три го ди не от кад те не ма

МИ ЛОШ ВИ ДА КО ВИЋ
22. VII 1984 – 2. VII 2013.

Сва ко га да на, сва ко га ча са и ми ну та си са на ма и уз нас.

По мен ће се одр жа ти 2. ју ла 2016, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж.

Тво ји ма ма,та та и твој во ље ни брат

(67/ф)
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Се ћа ње на во ље ног бра та

МИ ЛА НА МАР КО ВИ ЋА

МИ ШУ

Бра те, ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти док

по сто ји мо, увек с по но сом при ча мо о те би.

Тво је се стре: МА РА, ЗО РА и СТА НОЈ КА,

зе то ви МИ ЛОШ, СА ВО и РА ДЕ 

с по ро ди ца ма

(3/222682)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН ЖИ ВОЈ НОВ
1986–2016.

Про ђе три де сет ле та, а ту га и бол оста ју.

По ро ди це ЖИ ВОЈ НОВ и БОР КА
(41/222795)

Про шло је пет го ди на

без на шег во ље ног

МИ О ДРА ГА

МАР КО ВИ ЋА

Ра до те се се ћа мо и чу -

ва мо од за бо ра ва.

Си но ви МИ ЛАН 

и МИ ЛО ЈЕ

с по ро ди ца ма

(11/2122400)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗДРАВ КО МАР КО ВИЋ МИ ЛЕ
3. VIII 1999 – 3. VII 2016.

Дра ги наш Ми ле, вре ме ко је про ла зи не ума њу је

бол и ту гу што ни си с на ма.

Тво ја по ро ди ца
(35/222774)

ДО БРО САВ 

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

30. VI 2006 – 30. VI 2016.

По до бр о ти те пам ти мо,

с по но сом по ми ње мо и

од за бо ра ва чу ва мо.

Су пру га ГИ КА, син 

ГО ГА и ћер ка НЕ НА

(84/222875)

Дра гом

ДРА ГУ ТИ НУ  НИ КО ЛИ ЋУ
1941–1996.

Увек си део мог жи во та.
Су пру га ДРА ГО СЛА ВА

(91/222909)

ДРА ГУ ТИН НИ КО ЛИЋ
1941–1996.

За у век ћеш  би ти у на шим ср ци ма.
Син МИ ЛО ВАН, сна ја БОР КА и уну ци КА ТА РИ НА,

НИ КО ЛИ НА и СТРА ХИ ЊА

(92/222909)

У пе так, 1. ју ла 2016. го ди не, у 11.30, да је мо че -
тр де сет да на на шој во ље ној

МИЛ КИ ЂУ РО ВИЋ
Мно го нам не до ста јеш, али за у век ћеш би ти у
на шим ср ци ма.

Тво ји: су пруг МИ ЛО РАД, ћер ке НА ТА ША 
и СО ЊА, се стра МИ ЛИ ЦА, брат СЛО БО ДАН,

унук и уну ке и зе то ви
Про шло је че тр де сет мо јих нај ту жни јих да на у
жи во ту.
Во лим те нај ви ше на све ту.

Твој су пруг МИ ЛО РАД
(93/22291`6)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ  

на на ше нај ми ли је

ГРУ ЈИЋ

СА ВА         СТЕ ВА         МИ РА 
1942–1999.        1927–2003.          1930–2005.

По ро ди ца
(94/222917)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ЛА ЗА РЕ ВИЋ
1938 – 5. VII 2009.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ја ћер ка НЕ НА и уну ка МА КА
(43/222280)

ПО МЕН

ДРА ГО ЛА ЗА РЕ ВИЋ
1938 – 5. VII 2009.

Успо ме ну на те бе чу ва мо ду бо ко у на шим ср ци ма.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји ЛА ЗА РЕ ВИ ЋИ
(44/222801)

МАР КО ВИЋ
Се ћа ње на оца и де ду

БЛА ГО ЈЕ      и     ЈОР ДА НА ДАН КА
27. VI 1992 – 27. VI 2016. 28. V 2016 – 2. VII 2016.

че тр де се то днев ни по мен
Мај ко, ре чи су не ста ле, оста ле је са мо бол. Бол је
пре те шка, а ту га за то бом веч на.

Ожа ло шће на ћер ка МИ ЛО ВИ НА 
и унук ЖЕЉ КО с пор о ди цом

(101/222935)

БУ ДИ МИР КА

КАР ЛИ ЧИЋ
Ве ли ку жа лост за ва ма

убла жа ва по нос на Вас

и ва ше жи вот но де ло.

Бра ћа СТО ЈА ДИН, 

МИ ЛА ДИН, 

МИ ЛИ ВО ЈЕ и ДРА ГИЋ

и оста ла мно го број на

род би на

(106/2229589

Че тр де се то днев ни по мен

ЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИ ДЕ СКИ

де да ЈЕФ ТА

Мно го нам не до ста јеш.

За у век си у на шим ср ци ма, ми сли ма и

при ча ма.

По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји

(108/222929)

БРЕ ЂАН

СРЕТ КО              СТО ЈАН КА
1984–2016.                         2007–2016.

Дав но сте нас на у чи ли да је љу бав нај ва жни ја.

Ни смо то за бо ра ви ли, и да ље вас се се ћа мо са

бес крај ном љу ба вљу.

И то још увек тра је.

Ћер ка МА РИ ЈА и син АЛЕК САН ДАР
(111/222967)

Про шло је по ла ту жне го ди не

ИВАН ЛА ЛИЋ

Успо ме ну на те бе чу ва и ту гу је тво ја по ро ди ца
(113/222969)

2. ју ла на вр ша ва ју се две го ди не от ка да

ни је с на ма

МИ ЛАН МАР КО ВИЋ 

МИ ША
Тво ја до бр о та, твој смех за у век ће ми не -

до ста ја ти.

Мно го сам ту жна што сам те из гу би ла.

Тво ја се стра ЂУ ЛА и зет МИ ЛАН 

с по ро ди цом 

(114/222970)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА ФАР КАШ
2003–2016.

Ње ни нај ми ли ји

(128/232028)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком 

и петком 
од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

2. ју ла је ше сна ест го ди -

на от ка да ни си с на ма

ПЕТ КО 

КР СТИЋ

Го ди не про ла зе, али се ћа -

ње на тво ју љу бав и бри гу

за нас, ни ка да не ће.

Тво ји нај ми ли ји

(29/22748)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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.

ЈО ВИ НОВ

МИР ЈА НА                   ЖИВ КО
25. VI 2006. 7. VII 2006.

Про шло је де сет го ди на као смо оста ли без вас, на ших дра гих ро -
ди те ља. Сва ки дан без вас је по све ћен ва ма и се ћа њи ма на на ше
див не тре нут ке, ко јих ви ше не ма. 

Бол и ту га за ва ма су веч ни.

Ва ша де ца: БРАН КИ ЦА и СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(16/222205)

Не за бо рав на на ша

СНЕ ЖА НА

АРА ЛИ ЦА

Вре ме ће про ла зи ти, а

ти ћеш жи ве ти у на ма,

јер во ље ни ни ка да не

уми ру.

Тво ји нај ми ли ји: снај ка

ВАС КА, брат ГО КИ,

тво ја КА ТИ ЦА, твој

МИ КИ, те те СЛА ВИ ЦА

и ТА ЊА и ШТЕФ КО

(22/222726)

Че тр де се то днев ни по -

мен

СНЕ ЖА НИ

АРА ЛИ ЦИ

Дра га на ша, про шло је

че тр де сет да на от ка ко

ни си с на ма, а чи ни нам

се као да су про шле го -

ди не. Ја ко нам не до ста -

јеш.

Твој та та и се стра 

с по ро ди цом

(45/2228059

Дра гој те ти

СНЕ ЖА НИ

АРА ЛИ ЦИ

Мно го не до ста јеш, тво -

је ре чи, осмех и лик. За -

у век ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ја ЗО КА 

с по ро ди цом

(46/222805)

2. ју ла 2016. на вр ша ва

се го ди ну да на от ка да

ни је с на ма

НИ КО ЛА 

АБРА МО ВИЋ

Успо ме ну на те бе чу ва

тво ја по ро ди ца 

АБРА МО ВИЋ

(59/222823)

ЖИ ЛЕВ СКИ

РА ДО ВАН           НИ КО СА ВА
2009–2016.                        2013–2016.

Са да сте  на не ком леп шем ме сту, ме сту где вре -
ме не по сто ји, ме сту без бо ла, где од ла зе до бри
љу ди,  баш као што сте ви би ли, ме сту у ко ме
вла да ју веч ност, мир и спо кој.
Не ка  вас ан ђе ли чу ва ју, а ми ће мо вас веч но
пам ти ти и с по но сом по ми ња ти.

Ва ши нај ми ли ји
(60/222826)

Про шла је го ди на без

на ше во ље не

ТЕ РЕ ЗИ ЈЕ 

АБА ЏИН

1934–2016.

Тво ји нај ми ли ји

(64/222836)

ЗО РАН ЧО ВИЋ

Вре ме од твог по след -

њег уз да ха по ла ко про -

ла зи, али бол у на ма не

је ња ва.

Но си ће мо те у на шим

ср ци ма за у век. Не до -

ста јеш нам Зо ки...

Тво ја се стра 

с по ро ди цом

(81/222861)

У не де љу, 3. ју ла 2016. го ди не да је мо че тр де се -

то днев ни по мен на шој дра гој

СНЕ ЖА НИ АРА ЛИ ЦИ

Мно го нам не до ста је тво ја до бр о та и љу бав.

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма.

За у век тво ји: отац ДИ МИ ТРИ ЈЕ, си но ви 

ВЛА ДИ МИР и БРАН КО и снај ка МА ЈА
(98/222934)

Дра гој на шој

СНЕ ЖА НИ

АРА ЛИ ЦИ

Вре ме про ла зи, али ти

ћеш веч но жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

При ја те љи ГОЈ КО, 

ГО ЦА и СНЕ КИ

(99/222934)

7. ју ла на вр ша ва се го ди на да на от ка да ни је с на ма на ша

ЗУ ЗА КО СТА ДИ НО ВИЋ
Тво ја по ро ди ца: су пруг СЛО БО ДАН, ћер ка ЈА СМИ НА

и син МИ ЛАН

(116/222976)

На вр ша ва се че тр де сет

да на од смр ти на ше дра ге

СНЕ ЖА НЕ
Ко лек тив Зла та ре „М”

(134/2230634)

Про шло је че тр де сет да на

от ка да нас је на пу сти ла

СНЕ ЖА
МИ РО СЛАВ ЗА КИЋ

135/223063)

Про шла је ту жна го ди на от ка ко ни је с на ма на ша је ди на и нај ми -

ли ја

ВИ ДО СА ВА ГРУ ЈИЋ
1953–2015.

Ка ко је те шко жи ве ти без те бе.

Пу но нам не до ста је тво ја искре на љу бав и бри га за све нас.

За у век ту жни за то бом: мај ка ЗОР КА, бра ћа ЛА ЗО, ЛУ КА 

и ЈАН КО с по ро ди ца ма

(141/ф)

У су бо ту, 2. ју ла 2016, у 10.30, на гро бљу Ко теж да ва ће мо го ди шњи

по мен на шој нај ми ли јој

ВИ ДО СА ВИ ГРУ ЈИЋ
1953–2016.

Не ма тих ре чи ни на чи на ко јим би се мо гло опи са ти осе ћај пра -

зни не, бо ла и ту ге от ка ко си нас на пу сти ла.

Пу но нам не до ста јеш.

Тво ји: БУ ДО, ЖЕЉ КО и ДА ЦА с по ро ди ца ма

(142/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

29. VI 1996 – 29. VI 2016.

БРА НИ СЛАВ РА КО ЧЕ ВИЋ

С по што ва њем и по но сом по ми ње мо те свих ових го ди -

на јер по сто је се ћа ња ко ја смрт не пре ки да.

Тво ји нај ми ли ји

(96/222929)

У су бо ту, 2. ју ла 2016. у 11 са ти, одр жа ће -

мо ше сто ме сеч ни  на Ка то лич ком гро бљу

на шем оцу, све кру и де ди

ЕСА ДУ ГЕ ЉУ
1949–2016.

Не до ста јеш нам и ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(120/222992)

СЕ ЋА ЊЕ

ЕСАД ГЕ ЉО

Про шло је шест ме се ци

от ка ко ни си с на ма.

Тво ји: ИВА и СЕ ЈА

с по ро ди цом

(143/223081)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

1935–1999.

Док смо ми  на овом

све ту не ћеш би ти за бо -

ра вљен.

По ро ди ца

(32/222762)

МИ ШО 

ВЕЈА ЧЕС КИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Брат ВА СИ ЛЕ 

с по ро ди цом

(73/222851)
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За што баш ти. Не ве ри ца, че тр де сет да на је про -

шло ти хо, али стал но при сут на у на ма и са на ма

БЕ БА ПЕТ КОВ СКА

На шој ми лој, дра гој и во ље ном при ја те љу, дру -

гу и ко ле ги ни ци с по што ва њем са лон „Љи ља”
(2/222365)

МИ ЛЕ 

ЦВЕТ КОВ СКИ
Про шла је го ди на от ка -

да си оти шао, али на ша

бол и ту га за то бом про -

ћи ни кад не ће.

Син АН ДРЕ ЈА, мај ка

СНЕ ЖА, отац БО БАН 

и брат СА ША

(21/222721

6. ју ла 2016. на вр ши ће се три де сет че ти ри го ди не од тра гич не смр -

ти мо је ћер ке је ди ни це и шест го ди на од смр ти су пру ге

КАР БУ НАР

ОЛ ГИ ЦА                    БРАН КА
1958–1982.                                         1939–2010.

Про ла зи са мо вре ме, пра зни на и ту га оста ју. Увек у ми сли ма, ни -

кад не за бо ра вље не и веч но во ље не.

Отац и су пруг МИ ЛАН

(24/222733)

СЕ ЋА ЊЕ

3. ју ла 2016. го ди не про ћи ће пет ту жних
го ди на ка ко сам остао без мо је мај ке

АНЕ БЕ РАЦ КА
18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2016.

Не ма ви ше мо је мај ке, а ни не жност ру ке
ње не, у сно ве ми мај ка свра ћа, дал сам
сре ћан пи та ме не?

Го ди не про ла зе, бол у ср цу оста је.

По чи вај ми у ми ру за јед но са мо јим оцем.

За у век ожа ло шћен ваш син МИР КО

(25/222734)

СЕ ЋА ЊЕ

Две го ди не ка ко је пре ми нуо наш бра та нац

ЂО КА МАР КОВ
2014–2016.

Оста је ту га и се ћа ње.

Ње го ве тет ке ЗО РА и ВЕ РА
(26/222734)

СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГИ ЦА КАР БУ НАР
1958–1982. 

Ми ко ји те во ли мо, зна мо ко ли ко је те шко жи ве ти без те бе.
Тет ка МИ РА с по ро ди цом

(28/222742)

Про шло је го ди ну да на ка ко ни је с на ма

СПО МЕН КА НИ КО ЛИЋ

Ње ни: МИ ЛОШ, ИВАН, СТА НИ СЛА ВА и ЛА ЗАР
(30/22749)

3. ју ла 2016, у 10 са ти,

да је мо че тр де се то днев -

ни по мен

ИГ ЊИ 

ЖИВ КО ВИ ЋУ

По мен да ју: су пру га 

СТА НА, ћер ке 

ГОР ДА НА и ДИВ НА 

с по ро ди цом

(31/222760)

БО ЖИ ДАР 
ПА У НОВ
1993–2016.

Ни кад не ћеш би ти за бо -
ра вљен.

Тво ја фа ми ли ја
(33/222770)

1. ју ла на вр ша ва се го ди на от кад ни је с на ма

наш во ље ни

ДУ ШАН МИ ЈИЋ
1939–2015.

ге о ме тар

Све про ла зи са мо бол и ту га су све ја чи.

С по што ва њем: су пру га ЈЕ ЛЕ НА ЈЕ ЛА, си но ви

ЗО РАН и ТО МИ СЛАВ с по ро ди цом и се стра 

НА ДА с по ро ди цом
(34/2227729

МИ ЛЕ 

ЦВЕТ КОВ СКИ

Го ди на про ђе, а дан ни -

кад.

Мно го си нам зна чио, а

без по здра ва си оти шао.

За нас си био чо век без

ма на и за то си у на шим

ср ци ма и ми сли ма сва -

ког да на.

Ни ка да те за бо ра ви ти

не ће мо.

С по што ва њем 

и љу ба вљу тво ји: кум 

ЂО ЛЕ ЛУ КАЧ 

и кум БО СКЕ

(36/2227839

Осам на ест го ди на ни је с

на ма наш дра ги

СТО ЈАН 

РИ СТИЋ

С љу ба вљу 

и по што ва њем син

ДРА ГАН 

и ћер ка МА РИ НА

(52/222815)

1. ју ла је го ди шњи по -

мен на шем 

ДРА ГО СЛА ВУ

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

По ро ди це 

СТО ЈА НО ВИЋ 

и РА ДО ВА НО ВИЋ

(54/222817)

3. ју ла на вр ша ва се пет го ди на од ра стан ка с на шим

БРАН КОМ РА НИ СА ВЉЕ ВИМ
Оста ла је пра зни на, ту га и се ћа ње

Тво ји нај ми ли ји

(1/222419)

МИ ЛО И ЦА БУ БО ЊА
1971–2013.

2. ју ла 2016. на вр ша ва ју се три го ди не от -

ка ко си нас на пу стио без по здра ва и по -

врат ка. Го ди не про ла зе, а су зе, ту га и бол

оста ју.

Не до ста ја ћеш нам за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(63/222835)

У уто рак, 5. ју на 2016.

го ди не, у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу да ва ће мо

по лу го ди шњи по мен на -

шој дра гој

МИ ЛЕ НИ 

ВУ ЧИЋ

1935–2016.

У на шим си ср ци ма, ми -

сли ма и успо ме на ма. 

Ба ба, не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји

(66/222841)

ОЛ ГИ ЦА 

КАР БУ НАР

1982–2016.

По до бру те пам ти мо, с

љу ба вљу по ми ње мо, од

за бо ра ва чу ва мо.

Не по сто ји вре ме ко је

ума њу је се ћа ње и ту гу.

Ујак БО ЖА

с по ро ди цом

(74/222851)

Дво го ди шњи по мен

ЖИ ВАН КО 

МИ ЛИ ЋЕВ БА ТА
Ње го ви нај ми ли ји

(83/22873)5

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДЕ ДА МЈА НО ВИЋ
Увек ће мо чу ва ти успо ме ну на те бе.

Тво ја бра ћа с по ро ди ца ма

(27/222740)

5. ју ла на вр ша ва се је да на ест го ди на от ка ко ни -

је с на ма наш во ље ни

РА ДИ ВО ЈЕ ДАМ ЊА НО ВИЋ РА ДЕ
2005–2016.

Успо ме ну на те бе чу ва мо ду бо ко у на шим ср ци ма.

Тво ји: НА ДА, ТА ЊА, ЛЕ ЛА, ЗО РАН, ФИ ЛИП,

ЕМА и УНА
(85/22880)

БО ЖИ ДАР 
ПА У НОВ

2. VII 1993 – 2016.
Мно го је го ди на про -
шло а те бе и бра та тво га
не ма. Ма ло сам ра до сти
има ла са ва ма. Те жак
ми је жи вот, до шла ста -
рост и бо лест.

С љу ба вљу тво ја мај ка
АН КА

(124/223002)
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Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Це ле не де ље ће те до би ја ти кон -
тра дик тор не ин фор ма ци је. По тру -
ди те се да не ре а гу је те ис хи тре но,
по го то во ако је реч о не ком но вом
по слов ном ан га жма ну. Хлад на
гла ва је нај бо љи са вет ник. По др -
шку тра жи те у кру гу по ро ди це
или од парт не ра.

Пред ва ма су ве ли ки по слов ни по -
ду хва ти. Ве сти ко је оче ку је те сти ћи
ће у не ко ли ко на ред них да на и из
ко ре на ће про ме ни ти ваш жи вот
на бо ље. Ако раз ми шља те о пре се -
ље њу, од ло жи те то за на ред ни ме -
сец. Узми те не ко ли ко да на сло бод -
но и иди те не куд да се од мо ри те.

Нер во зни сте, а у су шти ни не -
ма те ствар ни раз лог за то. Но вац
ко ји већ ду же вре ме че ка те тре -
ба да стиг не ових да на. Но ви по -
слов ни про јек ти ће би ти сјај на
при ли ка да на по кон за ра ди те и
по ка же те сво ју по слов ну спо соб -
ност и да ле ко ви дост.

Чи та ву не де љу обе ле жи ће ра зни
са стан ци, мно го су сре та с љу ди ма
ко је одав но ни сте ви де ли, али и по -
ве ћан при ти сак на по слу. Не ула зи -
те у ве зе с ко ле га ма, јер ће вам се
то оби ти о гла ву пре не го што ми -
сли те. Не мој те од би ти по зив за ду -
жи пут ако до ла зи од род би не.

Осло ни те се на ути цај не при ја те ље,
не ко га ко вам је у про шло сти мно го
зна чио, по го то во ако раз ми шља те о
соп стве ном по слу. На пра ви те пла но -
ве, а за њи хо ву ре а ли за ци ју са че кај -
те сре ди ну ју ла. Ма лак са лост схва ти -
те озбиљ но и као упо зо ре ње да по -
се ти те ле ка ра.

По моћ оче куј те од ста ри је и ути -
цај ни је осо бе из бли жег по слов -
ног окру же ња. Уздај те се у се бе
и соп стве не спо соб но сти. Ку цај те
и вра та ће вам се отво ри ти. Не -
по ве ре ње из ме ђу вас и парт не ра
је нео сно ва но, охла ди те ма ло
гла ву.

Зве зде су вам на кло ње не ове
сед ми це, па мак си мал но то ко ри -
сти те. Ве ћих про бле ма на по слу
не би тре ба ло да бу де, сем ма ње
тен зи је, те је бит но да не ре а гу је -
те на про во ка ци је. Љу бав вас мо -
ти ви ше, а ако сте са ми, спре ма
вам се не што.

Јед но бит но по слов но по знан ство
мо же вам са свим слу чај но из осно -
ва про ме ни ти ста тус. У це лу при чу
би сте мо гли да кре не те већ то ком
сле де ћег ме се ца и да то ствар но
бу де ис пла ти во. Парт нер је већ по -
чео да вас за ма ра сво јим ја ди ков -
ка ма. Стр пи те се, то је про ла зно.

Све што је бр зо, че сто зна да бу де
и ку со. Ви ше пу та сте то ис ку си ли.
Обе ћа на бр за за ра да пре тво ри ће
се у брз и из не на дан гу би так. Ни у
шта не уле ћи те бр зо пле то, охла ди -
те гла ву и иди те већ ута ба ним ста -
за ма. Пра ти ће вас про бле ми с
крв ним при ти ском.

Ако ико во ли да шо ки ра љу де,
он да сте то ви. Под при ти ском сте
и не до но си те од лу ке на бр зи ну
да се не би сте ка ја ли на те на не.
Пу сти те да све иде сво јим то ком
и ства ри ће се ре ша ва ти са ме од
се бе. Не за не ма руј те парт не ра да
он не би за не ма рио вас.

Нај бо ље је да се др жи те ста рог и
опро ба ног у по слу. За но ве иде је ан -
га жуј те љу де ко ји се са мо ти ме ба ве,
а ви над зи ри те. Но вац ће при сти за -
ти у ма њим ко ли чи на ма, али до вољ -
но да се по кри ју тро шко ви. По ро ди -
ца по не кад не ма раз у ме ва ња за ва -
ше иде је, али вам је ве ли ка по др шка.

Пру жа вам се при ли ка за не ке до -
дат не по сло ве, до ду ше не ће вам до не -
ти оче ки ва ни до би так, али ће до не кле
по пра ви ти бу џет и до не ти ко ри сна по -
знан ства. Про ве ра вај те два пу та све
што мо ра те да пот пи ше те да се бе не
би сте до ве ли у не згод ну си ту а ци ју
соп стве ном бр зо пле то шћу.

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
5. ју на: Ле ну – Зла та и Бо јан До ла ше вић; 8. ју на: Ни ко ли ну – Вик то ри ја и Жељ ко

Пе трић; 13. ју на: Иси до ру – Та ма ра и Пе тар Ба са рић; 14. ју на: Ра ди ну – Ан ђе ла и

Мар ко Ја ни ћи је вић, Ан дреу – На та ша Цве јић и Че до мир Цви ја но вић; 19. ју на: Ању

– Ан ђе ла и Мар ко Але рић; 26. ма ја: Ле ну – Та ња Ур бан и Дра ган Ко стић. 

До би ли си на
18. ма ја: Или ју – Мар та и Бра ни слав Дми тро вић; 21. ма ја: Ја ко ва – Ива на и Лу -

ка Ми тро вић; 25. ма ја: Фи липа – Гор да на и Мар јан Јо ва но вић; 30. ма ја: Алек -

су – Дра га на и Зо ран Спа со је вић; 31. ма ја: Рај ка – Алек сан дра и Бо ри слав Не -

ре тљак; 1. ју на: Ту до ра – Оа на и Вик тор Ма лај ма ре; 4. ју на: Сте фа на – Дра га -

на и Да вид Ром чев; 8. ју на: Лу ку – На та ша и Ник о ла Ки та нов ски; 10. ју на: Де -

спо та – Та ма ра и Бра ни слав Бо шко вић, Ре љу – Еди та и Ан дри ја Пе тро вић; 12.

ју на: Се ба сти ја на – Ма ри на Сто ја нов и Ар пад Ко вач; 13. ју на: Лу ку –Је ле на Ри -

стић и Сла ви ша Жи вић; 15. ју на: Сте фа на – Ма ри на и Дар ко Бо го са вље вић, На -

та шу – Не да и Не над Мар ко вић; 18. ју на: Ми хај ла – Сан дра и Иван Гру ба нов. 

ВЕН ЧА НИ

18. ју на: Аран ка Ђер фи  и Алек сан дар Не мет, Ми ља на Ми ле тић и Да не Ми љуш;

Ма ја Ђу лић и Фи лип Стан ко вић, Ми ле на Са мар џић и Иван Ча бри лов ски, Ве ра

Жив ков и Са ва Ми ло шев, Ди ја на Сеј до вић и Ми ро слав Мар ко вић, Адри ја на Кр -

ни чан и Де јан Ми ле тић; 19. ју на: Бо ја на Бог да но вић и Вла сти мир Ашко вић,

Ива на Ра јић и Да мир Мо шо ри нац, Ка та ри на Ме ки нић и Љу бо мир Пе ја ко вић,

Оли ве ра Мар ко вић и Вељ ко Са ви че вић; 23. ју на: Дра га на Стев шић и Мор тен

Ове р би Ула.

УМР ЛИ

16. ју на: Ти хо мир Мак си мо вић (1964); 17. ју на: Слав ко Ди ми тров (1934), Љи -

ља на Бе лић (1948), Ко са Са вић (1930), Ни ко лин ка Ни ко лић (1939), Пе ра Бу ка -

зић (1935); 18. ју на: Жив ко Цве јин (1938), Све ти слав Ми хај ло вић (1948), Жи -

ван Ни ка (1936); 19. ју на: Си ни ша Вељ ко вић (1944), Ста ни ка Ри стев ска (1932),

Пе тар Па пић (1929), Ран ко Љи љак (1932), Мла ден Ђур ђе вић (1954); 20. ју на:

Фе ро То маш (1930), Ју го слав Мар ко вић (1934), Не бој ша Пеј чев (1971); 21. ју на:

Алек сан дар Јо ва но вић (1924), Љу би ца Јо ва нов (1934), Ва са Илић (1945), Бор -

ка Сто јић (1956), Ни ко ла Ло вић (1936); 22. ју на: Де сан ка Ни ко лић (1955), Го ри -

ца Пе тро вић (1947), Ми ла дин Гру јић (1931), Вла ди мир По пов (1934), Ја нош Ђи -

ни сов (1957), Не бој ша Сто ја нов (1977); 23. ју на: Ве ли мир Ду кић (1939).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊЕ – Магични лик 6 х 8: препород, генерали, аперитив, кори-

тари, братанац, фолирање. Стиховни анаграми: (1) прозаисти, (2)

дисертација. Анаграм:друштвена својина.Скандинавка: бродоломи,

рукавичар, З, кнез, ми, ОЛ, ор, сат, морнарица, Иван Петковић, ц, р,

Сартр, ћакати, ал, ренегат, нај, никако, снивача. Укрштени слогови:

Костарика, Старетина, ритинари, канаринац.

УВЕО РК
„ДИНАМО” У
СУПЕРЛИГУ

На брзину
завршено

(фиг.)

Ауто-ознака
Руме

Омладин-
ски кошар-
кашки клуб

(скр.)

Који се
одвија и

дању и ноћу

Потврђи-
вати

Елизабета
одмила

18. и 28.
слово
азбуке

Вабило,
средство за
мамљење

Надражи-
вање (лат.)

Хаварије
бродова

Мајстор за
израду

рукавица

Филм
Костаса
Гавраса

Сеоски
старешина

Мердевине

Лична
заменица

Ситна
(песн.)

Окружна
лига (скр.)

Злато
(франц.)

Робна кућа
(скр.)

Часовник

Крик, 
рика

РУКОМЕТНИ
ТРЕНЕР

Држава у
Азији

Ознака за
волт

Кец, 
адут

Стара пре-
стоница
Јапана

Род војске

Груб, суров

ЛИЧНОСТ

СА СЛИКЕ

Симбол
угљеника

Карташка
игра

Ознака за
пречник

Француски
филозоф 

(Жан Пол)

Глумац
Марвин

Терати
волове

Градска скуп-
штина (скр.)

Симбол алу-
минијума

Отпадник,
одметник

Симбол
калијума

Префикс за
суперлатив

Ознака за
запремину

Ни на који
начин

Жена која
снива

Речи су састављене од следећих слогова: А, БРА, КО, ЛИ, ЛИ, ГЕ, НАЦ, НЕ,

ЊЕ, ПЕ, ПО, ПРЕ, РА, РА, РИ, РИ, РИ, РОД, ТА, ТА, ТИВ, ФО.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. преображај, ренесанса, 2. официри највишег

ранга, 3. пиће које се пије пре јела, 4. занатлије које израђују корита, 5. брато-

вљев син, синовац, 6. претварање, заваравање (жарг.).

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
ПРОЗНИ ПИСЦИ

Боемски занети,

добро поднапити,

прозни писци могу

сваку ЗАПРОСИТИ.

ДОКТОРСКИ РАД

Oвај рад је услов

за звање доктора,

та СE TРАДИЦИЈА

поштовати мора.

АНАГРАМ

ОБЛИК ВЛАСНИШТВА

У,  НАЈВИША  ВРЕДНОСТ?

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

1 2 3 4

1

2

3

4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. држава у Средњој Америци, 2. планина

у Босни и Херцеговини, 3. одрпанци, људи у ритама, 4. птица певачица.
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Омиљено место за куповину,
изласке и забаву велике већи-
не Панчеваца и Панчевки –
„Авив парк” – прославио је у
недељу, 26. јуна, пет година
пословања у нашем граду. Као
што смо већ сви навикли – ка-
да „Авив” слави рођендан, по-
клони се не примају, већ се де-
ле. Тако је било и овог пута.
Бројни посетиоци који су у не-
дељу увече заузели сваки сло-
бодан квадратни центиметар
паркинга и платоа тог трговач-
ког центра, уживали су у бес-

платном концерту једног од
најпопуларнијих рок бендова у
региону – „Рибље чорбе”.

Чувени Бора и његов бенд на-
правили су, као и обично, сјајну
журку, а ништа мање се није ни
очекивало од састава који већ
38 година суверено влада дома-
ћом сценом. Мелодије најпопу-
ларнијих песама „Рибље чор-
бе”, попут нумера „Ја ћу да пе-
вам”, „Два динара, друже”, „Ка-
да падне ноћ”, „Драга, не буди
педер” и других, као и хорско
певање публике, чули су се и

неколико километара даље од
епицентра збивања. Наравно,
на прослави нису изостали ни
торта ни ватромет.

Уз све то, било је много до-
брих разлога за одлазак до
„Авива” и током дана, будући
да је тај центар био домаћин

великог хепенинга „Story šo -
ping groznicа”, реализованог у
сарадњи с магазином „Story”.
Као што се да наслутити из на-
зива, посетиоци су у оквиру ове
акције могли да пазаре по пот-
пуно невероватним ценама, уз
попусте и до чак 50%. Нису из-

остали ни пратећи забавни са-
држаји за децу и одрасле, па је
свако могао да ужива у актив-
ности у складу са својим афи-
нитетима – од бесплатног
шминкања и фризирања, пре-
ко разговора с нумеролозима и
астролозима, до учешћа у

спортским, креативним и пле-
сним радионицама, дружења с
кловновима и разних наград-
них игара. Као и претходних
година, представници „Авива”
су мислили на сваки детаљ, ка-
ко би 26. јун за све оне који су
се случајно или намерно зате-
кли у том тржном центру био и
више него пријатан дан.

Но судећи по свакодневној
концентрацији људи на тој ло-
кацији, која из године у годи-
ну постаје све већа, очигледно
је да „Авив” нашим суграђа-
нима, али и гостима из других
градова, увек нуди баш оно
што им је потребно – били то
пријатан амбијент, велики
број продавница с робом нај-
познатијих светских брендова,
цене прилагођене просечном
купцу, многобројни садржаји
за децу, или пак пријатни ка-
фићи и ресторани, спортски
терени или спектакуларан би-
оскоп „Ci ne Star”. Укратко,
„Авиву” се не може оспорити
да је развио један сасвим до-
бар и фино прихваћен кон-
цепт заснован на споју добре
куповине и целодневног про-
вода за читаву породицу.

Д. Кожан

„АВИВ ПАРК” ОБЕЛЕЖИО ПЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Рођендан уз „Рибљу чорбу”

Шампион наступио у
најјачем саставу

Догађај за памћење

Недеља, 26. јун. Дан када је
Старчево било обојено у црве-
но-бело. Дан који ће многим
малишанима и љубитељима
најважније споредне ствари на
свету у месту надомак Панчева
остати у лепом сећању – у Стар-
чеву је гостовала Црвена зве-
зда. Шампион Србије, предво-
ђен тренером Миодрагом Бо-
жовићем Грофом, али и пред-
седником Светозаром Мијаи-
ловићем и директором Звезда-
ном Терзићем, дошао је да уве-
лича велики јубилеј ФК-а Бо-
рац – прославу 90. рођендана!

Амбијент је био за памћење.
На лепо уређеном стадиону
Борца окупило се преко 2.000

ПРАЗНИК ФУДБАЛА У СТАРЧЕВУ

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА УВЕЛИЧАЛА БОРЧЕВ ЈУБИЛЕЈ

на терен истрчали момци у цр-
вено-белим дресовима, наста-
ла је ерупција одушевљења.

Шампион је наступио у нај-
јачем саставу, па су тако на
старчевачку траву закорачили:
Кахриман, Ибањез, Рендулић,

Фибел, Цветковић, Ле Талек,
Доналд, Катаи, Луковић, Ср-
нић, Сикимић, Манојловић,
Адам, Плавшић, Милошевић,
Ристић, Паркер, Виера, Јово-
вић, Орландић и Бабунски.

„Ловцима” на Лигу шампи-
она је тренер Борца Миљан
Блазовић супротставио тим у

саставу: Милићев, Поповић,
Максимовић, Ћирковић, Пе-
тровић, Минић, Николић, Ђу-
кић, Арсенијевић, Станиса-
вљевић, Николов, Живановић,
Михајловић, Митровић, Ћа-
лић, Зарић, Негован, Смедере-
вац, Штимац, Станојевић,
Брајовић и Рулић.

Резултат је био у другом плану,
јер је разлика у квалитету била
евидентна, али нека остане забе-
лежено да је Црвена звезда побе-
дила у Старчеву са 7:0, а голове су
постигли: Луковић, Катаи (три),
Јововић, Виера и Плавшић.

– Борац прославља редак ју-
билеј. Драго ми је да смо сво-
јим доласком увеличали ро-
ђенданско славље. Челни љу-
ди Борца су се показали као
изузетни домаћини – рекао је
председник Црвене звезде
Светозар Мијаиловић.

Пре почетка утакмице први
човек шампиона и председник
Борца Игор Матијашевић раз-
менили су пригодне поклоне.

– Захвални смо највећем
клубу у нашој земљи што је
дошао да увелича нашу про-
славу. Звездини играчи су вр-
хунски професионалци и ми-
слим да смо пружили достојан
отпор. Велики број фудбалера
Борца играо је на овој утакми-
ци, па сам сигуран да је и њи-
ма ово био доживљај за памће-
ње – рекао је Миљан Блазо-
вић, тренер старчевачких
фудбалера.

После кратке паузе сениор-
ски погон ФК-а Борац ускоро
ће започети припреме за нову
трку за бодове у Првој јужно-
банатској лиги.

А. Живковић

људи. Малишани су, заједно са
својим пратиоцима, били „на-
оружани” оловкама и папири-
ма, фото-апаратима... Сви су
били спремни да овековече су-
срет са својим миљеницима,
да узму аутограм... А када су



же те снаб де ти Гај, уда љен се -
дам ки ло ме та ра. И са ма сам
про ба ла да отво рим ду ћан,
али оп шти на ме је оме ла ви -
со ком рен том. Пр ва шко ла је
у Ду бов цу, на пет ки ло ме та -
ра. Сто га, иа ко је ов де пре ле -
по, ка да син бу де кре нуо у
сред њу шко лу, мо ра ће мо
озбиљ но да раз ми шља мо о
пре се ље њу у град – ту жно ће
Да ни је ла.

Птич ји бе ло свет ски врт
Да су шу ме Шу мар ка пре див -
не, то је не у пит но. У њи ма,
по ред ша ро ли ке фло ре, има и
„озбиљ них” жи вуљ ки, по пут
је ле на, ср не, ди вљих сви ња...
Ови про сто ри не оску де ва ју
ни у ра зно ли ким вр ста ма ле -
ко ви тог би ља, као што су мај -
чи на ду ши ца, кан та ри он, хај -
дуч ка тра ва...

На рав но, док се про би ја те
кроз сав тај зе ле ни гу стиш,
пра ти ће вас пе сме ра зних пти -
чи ца.

А кад смо код пер на те фа у -
не, у нај бли жем ком ши лу ку
на и шли смо на не што не ве ро -
ват но: пра ви-прав ца ти зо о ло -
шки врт. Или бо ље ре че но –
птич ји! А уну тра на сто ти не
ег зо тич них фа за на, гу са ка, па -
та ка, ла бу до ва...

Све то де ло је Са ве Да ви до -
ви ћа и ње го вог си на Жељ ка.

Ка же ста ри ји до ма ћин да су
два де се так го ди на ску пља ли,
не го ва ли и умно жа ва ли пти це
ка кве ни ко у зе мљи не ма. Реч
је о вр ста ма ко је су у ста њу да
се адап ти ра ју на ове кли мат -
ске усло ве. Пра ва ин тер кон ти -
нен тал на „ели та” – од бе ло ли ке
гу ске, по ре клом са Ан да, пре ко
фа за на с Бор неа и Хи ма ла ја, до
цр них и цр но вра тих ау стра -
лиј ских ла бу до ва. Ту су и ко ко -
ша сте ау стра лиј ске гу ске, утве
зла то кри ле, па та го ниј ски ма -
нинг, сил вер ба ха ми, са тир
тра го пан, ви о лет... 

Све ври као гро тлу, пу ни ка -
ве зи, ба зен чи ћи, кри ла и пер је
ле те на све стра не... Не по ри че

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 1. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЛЕ ПО ТЕ ОБЛИ ЖЊЕ ПРИ РО ДЕ – ШУ МА РАК

ПРО НА ЋИ МИР У БУЈ НОЈ ШУ МИ УЗ „ЗЛА ТИ БОР СКИ” ВА ЗДУХ

Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур” је у са рад њи с Дру штвом
при ја те ља жи во ти ња „Љу бим -
ци” 22. ју на при ре ди ла ху ма -
ни тар ни кон церт под на зи вом
„Ша па ру ци”.

Циљ те ма ни фе ста ци је био
је да се по мог не на пу ште ним
жи во ти ња ма и са ку пи но вац
за њи хо ву сте ри ли за ци ју. Том
при ли ком су на сту пи ли те но -
ри Си ни ша Ра дин и Игор
Куртз, као и ви о ли нист ки ња
Ма ша Цу цић, уз му зич ку
прат њу Је ле не Ол ћан на кла -
ви ру и Ог ње на Ба би на на хар -
мо ни ци.

До га ђај је на ја вљен још 25.
ма ја про мо тив ним кон цер том

ис пред ове ин сти ту ци је, а ор -
га ни зо ван је на ини ци ја ти ву
по ме ну те про фе сор ке Је ле не
Ол ћан и Љи ља не Ра до са вље -
вић, као и ђач ког пар ла мен та
Му зич ке шко ле.

Пред сед ник Дру штва при ја -
те ља жи во ти ња „Љу бим ци”
Иван Ку ра јов обра тио се при -
сут ни ма и за хва лио сви ма ко -
ји су по др жа ли ову иде ју. Он

је из ра зио на ду да ће ова кви
кон цер ти по ста ти тра ди ци о -
нал ни и да ће уче ни ци и сле -
де ће го ди не по же ле ти да ор га -
ни зу ју још не ку слич ну ма ни -
фе ста ци ју.

– Дра го ми је да има мо ова -
ко до бру и па мет ну де цу, ко ја
су из ра зи ла же љу да зду шно
по др же не што што ми већ ду -
го ра ди мо. У овом слу ча ју реч

је о сте ри ли за ци ји жи во ти ња,
а не ком дру гом зго дом то мо -
же би ти и ре а ли за ци ја не ких
дру гих про је ка та, по пут, ре ци -
мо, еду ка ци је. За хва љу је мо и
уче сни ци ма кон цер та, ко ји су
одво ји ли вре ме за пле ме ни ту
ствар – ис та као је Ку ра јов.

Овом ма ни фе ста ци јом је
обе ле же но и два де сет го ди на
ра да удру же ња „Љу бим ци”, ко -
је по сто ји од 1996. го ди не и ак -
тив но ра ди на ре ша ва њу про -
бле ма на пу ште них жи во ти ња.

– За све успе хе по стиг ну те у
до ме ну по бољ ша ња усло ва за
жи вот не ду жних би ћа за слу -
жни су мно ги – од на ших во -
лон те ра и ак ти ви ста до бри -
жних су гра ђа на. На да мо се да
ће и убу ду ће би ти та ко, ако не
и још бо ље, јер ову ми си ју на -
ста вља мо с не сма ње ним ела -
ном – за кљу чио је пред сед ник
удру же ња „Љу бим ци”.

АК ЦИ ЈА МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

ША ПА РУ ЦИ

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.

Ха ски
Пас ра се ха ски ухва ћен је по чет -
ком ју на у Мар ги ти, али га вла -
сник ни је тра жио у град ском
при хва ти ли шту, где се тре нут но
на ла зи.

Ве сео је и до бро ћу дан, а тре -
нут но тра жи свог вла сни ка или
не ко га ко ће му пру жи ти си гу -
ран дом.

Мо же те га ви де ти, по ма зи ти
или удо ми ти у слу жби „Зо о хи ги -
је не”, у Вла син ској ули ци број 1. Кон такт-те ле фон је 352-148.

Шар пла ни нац
Ма ли шар пла ни нац, стар око
шест ме се ци, не дав но је про на ђен
у Ја бу ци. Из у зет но је при вр жен и
до бар, а од лич но се сла же и с љу -
ди ма и с дру гим пси ма. Жељ но
иш че ку је но вог вла сни ка, ко ји
тре ба да има пра зно дво ри ште.

Ште не је здра во, а мо гу ћа је и
бес плат на ка стра ци ја.
Ево са вр ше не при ли ке за сва ког

ко тра жи дру га за свог љу бим ца.
Кон такт-те ле фон је 063/755-51-12.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

А
ко го во ри мо о го то во
не так ну тој при ро ди, он -
да се као пр ви и нај при -

сту пач ни ји из бор на ме ће пе -
шчар ска шу ма.

А пра ва ме ра је је дан шу ма -
рак, ко ји се, за див но чу до, пи -
ше с ве ли ким пр вим сло вом.

Да, реч је о зва нич ном на се -
ље ном ме сту у оп шти ни Ко -
вин, на обо ду по ме ну тог спе -
ци јал ног ре зер ва та, сме ште ног
из ме ђу Га ја и Ду бов ца. По ред
сто ти нак ста нов ни ка, ве ћи ном
Ма ђа ра и Ср ба, ту је сво је уто -
чи ште на шло мно штво, углав -
ном, бе о град ских пен зи о не ра.

Све њих за Шу ма рак ве зу је
љу бав пре ма тој је дин стве ној
не па тво ре ној иди ли. Иа ко се

сви они ли стом сла жу да у тој
„ди вљи ни” ни је ни ма ло јед но -
став но жи ве ти (не по сто ји чак
ни тр го вин ска рад ња?!) и мла -
ди у огром ној ве ћи ни мо зга ју
ка ко одан де да утек ну у моћ не
гра до ве, има и оних ко ји се,
чак и све сни свих ри зи ка, ова -
мо до се ља ва ју.

Ка ко по бе ћи у „ди вљи ну”?
Љу би тељ ка при ро де и „зла ти -
бор ског” пе шчар ског ва зду ха
је и Пан чев ка Да ни је ла Сто ја -
но вић. Она с му жем Ми шом и
дво је де це (још јед но је на пу -
ту) ста ну је у Шу мар ку већ че -
ти ри го ди не.

– Ка да смо од лу чи ли да се
ова мо до се ли мо, ин фор ми са -
ла сам се о Пе шча ри. Са зна ла

сам да је то по след ња пу сти ња
у Евро пи, чи је је по шу мља ва -
ње за по че ла Ма ри ја Те ре зи ја
пре не што ви ше од два ве ка,
али по себ ном је чи ни спе ци -
фич на ру жа ве тро ва ко ји иду с
Кар па та и Ду на ва и укр шта ју
се баш ов де не где, око Шу мар -
ка, Де ли бла та, Чар да ка, Шу -
ша ре, Вре ла... То ва зду ху да је
ква ли тет по пут оног на Зла ти -
бо ру. Бу ду ћи да је ово та ти на
ви кен ди ца, као ма ла сам ра -
ди је ишла у Шу ма рак не го на
мо ре – да јур цам бо са, је дем
ду ди ње и ума жем се као пра се.
Не знам шта ми је ов де леп ше
– то што уме сто град ске вре ве
чу јем пти чи це и шум ли шћа
или што ни сам де пре сив на ни
ка да је је сен, јер ни је си во, не -
го ве се ло и ша ре но. Ка да па да
ки ша, не уди шем ки се о ник,
већ ми рис бо ро вих игли ца, а
зи ма је као у ру ским бај ка ма:
на др ве ће на па да снег и фор -
ми ра се ту нел као из ча ро ли је
– не кри је ус хи ће ње ова Пан -
чев ка.

Док муж Ми ша ра ди гра ђе -
вин ске и ке ра мич ке по сло ве,
она углав ном чу ва де цу и ме -
ди ти ра.

– На жа лост, ов де је ег зи -
стен ци ја ве о ма ску па. Не ма
чак ни про дав ни це, па је пр -
во нај бли же ме сто где се мо -

Мно ги са ња ју да вре ле лет -
ње да не про ве ду на не кој
уда ље ној ха вај ско-та хи ћан -
ској де сти на ци ји; дру ги жу -
де за пи то мим Ме ди те ра -
ном, тре ћи би швр ља ли по
зна ме ни тим гра до ви ма...

Ипак, све је ви ше оних
ко ји ма је на ср цу мај ка
при ро да – ми ран ку так на
пла ни ни или кам по ва ње на
оба ли не ког је зер це та.

На рав но, нај јед но став -
ни је је скок ну ти до пр ве
обли жње шу ме или шу мар -
ка, ка квих, ре ци мо, има у
Де ли блат ској пе шча ри.

А не ки чак и по же ле да
та мо оста ну „на нео д ре ђе но”
и сви ју гне здо. Или, гне зда... Са ва да је у пи та њу ве ли ка љу -

бав, али и још ве ћи по сао – од
хра ње ња до ме ња ња во де из је -
зе ра ца. И ако би са мо је дан
дан про пу сти ли, ко зна шта би
се с тим див ним ство ре њи ма
до га ђа ло. А ка ко из др жа ва ју,
са мо они зна ју...

И, на по слет ку, ма ли ра ри -
тет – у том птич јем ра ју на шла
се и јед на ма ца. Иа ко на пр ви
по глед де лу је као да је за лу та -
ла, жи ви с пер на тим ком ши ја -
ма у крај ње ми ро љу би вој ко ег -
зи стен ци ји.

Па мет на је она, јер шта јој
дру го пре о ста је не го да им се
при дру жи, опу сти се и ужи ва у
ле по ти...

Тако млади, а желе да живе у природи

Савин „птицолошки” врт

„Најфрајери” – црноврати лабудови Утве златокриле

Много перја у „шеснаестерцу”

Страну припремио
Јордан 

Филиповић



Кадетска селекција ФК-а Дина-
мо 1945, коју предводи тренер
Кристијан Стојанов, прошлог
викенда је организовала турнир
поводом прославе шампионске
титуле у Кадетској лиги јужног
Баната. Домаћи тим је на том
турниру имао две екипе, а уче-
ствовали су и Зорка из Шапца и
Раднички с Новог Београда.

Победнички пехар је осво-
јио Динамо А, који је у фина-
лу са 4:0 савладао клупске
другаре из друге екипе.

– У Јужнобанатској лиги смо
освојили титулу, а у Војвођан-
ској лиги смо заузели четврто
место. Сјајна сезона је иза нас.
Александар Николајев и Алек-
сандар Јавор су већ дебитовали

и за први тим. Имамо високе
амбиције и у новом првенству

желимо на прво место. Зато
смо добили и три појачања из

Железничара, а то су Лазар Та-
насковић, Ђура Јанкулов и Вук
Перић. Првог дана августа иде-
мо у Крупањ на припреме, а
такмичење нам стартује 27. ав-
густа – рекао је тренер Динамо-
вих кадета Кристијан Стојанов.

Голове за победнички тим
постигли су Танасковић и Ба-
лак (по два), а пехар намењен
победнику Јужнобанатске ли-
ге уручио је бивши интерна-
ционалац Душан Белић.

ФК Мла дост из Вој ло ви це и
НК Ма леч ник из Ма ри бо ра
истин ски су спорт ски при ја те -
љи, брат ски клу бо ви. Та ко је
већ се дам го ди на. Те 2009.
чел ни ци фир ми „Дикс” из
Ма ри бо ра и „Тои-тои” из Бе о -
гра да до шли су на иде ју да
спо је ова два клу ба, ко ји има ју
го то во исту ин фра струк ту ру.
Иде ја је бр зо пре ра сла у кон -
крет но де ло ва ње. Јед не го ди не
Сло вен ци го сту ју у Вој ло ви ци,
а сле де ће Мла дост пу ту је у
Ма ри бор.

Про шлог ви кен да је сло ве -
нач ки че твр то ли гаш го сто -
вао у на шем гра ду. Од и гра не
су две при ја тељ ске утак ми -
це, јер су нај пре сна ге од ме -
ри ли ве те ра ни, а по том су на

фуд бал ски те рен у Вој ло ви -
ци ис тр ча ли и се ни о ри. Ре -
зул тат је, на рав но, био у дру -
гом пла ну, али је ор га ни за -
ци ја би ла на ви со ком ни воу.
Пре ме че ва су ин то ни ра не
сло ве нач ка и срп ска хим на,
а по сле утак ми ца усле ди ло

је не из бе жно „тре ће по лу -
вре ме”.

– До го вор је да сва ке пар не
го ди не ми ор га ни зу је мо до ма -
ћин ство. Та ко је би ло и овог
пу та. Мо гу са мо да кон ста ту -
јем, ко зна ко ји пут, да је Но -
го мет ни клуб Ма леч ник наш

пра ви спорт ски при ја тељ – 
ре као је Му ха мед Ци ми ро тић,
пред сед ник ФК-а Мла дост.

За до вољ ство ни је крио ни
Урош Кел бич, пр ви чо век сло -
ве нач ког ти ма, ко ји је већ на -
ја вио го сто ва ње Вој лов ча на
сле де ће го ди не у Ма ри бо ру.

СПОРТ
Петак, 1. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Пан чев ци ма пет на ест
одличја

Три а тлон клуб Та миш је про -
шлог ви кен да ор га ни зо вао тра -
ди ци о на лан „Пан че вач ки аква -
тлон”, над ме та ње ко је се бо ду је
и у окви ру ку па Срп ске три а -
тлон уни је (СТУ). Уче ство ва ло
је пре ко 100 нај бо љих так ми -
ча ра из на ше зе мље, а ор га ни -
за ци ја шам пи о на та је, као и
увек у на шем гра ду, би ла бес -
пре кор на.

У елит ној тр ци по бе ду је из -
во је вао Стра хи ња Тра кић из
Кра гу јев ца, ти ту лу ви це шам -
пи о на за слу жио је наш су гра -
ђа нин Ни ко ла Ме дан, ко ји је
бра нио бо је ТК-а „Ми хај ло
Пу пин” из Бе о гра да, а брон за -
но од лич је је при па ло Вла ди -
ми ру Стој са вље ви ћу из ТК-а
Та миш. У жен ској кон ку рен -
ци ји је три јум фо ва ла Сла ви ца

ШЕ СТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ АКВА ТЛОН

ЈОШ ЈЕД НА СЈАЈ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

ве те ра на чла но ви ТК-а Та миш
Гор да на Кр стић и Јо ван Опа -
чић осво ји ли су злат не ме да ље.
Чла но ви до ма ћег клу ба би ли
су од лич ни и у мла ђим ка те го -
ри ја ма, па је ТК-у Та миш при -
па ло чак де вет ме да ља. У над -

ЛЕ ПО ФУД БАЛ СКО ДРУ ЖЕ ЊЕ У ВОЈ ЛО ВИ ЦИ

МЛА ДОСТ УГО СТИ ЛА МА РИ БОР ЧА НЕ

Про шлог ви кен да у Кру шев -
цу је одр жа но Пр вен ство Ср -
би је у атле ти ци за мла ђе ју -
ни о ре. То је би ло ве о ма ја ко
над ме та ње, јер су на сту пи ли
го то во сви нај бо љи так ми ча -
ри из на ше зе мље.

Атлет ски клуб Ди на мо је с
ве ли ким ам би ци ја ма оти шао
на тај шам пи о нат, јер су љу ди
из клу ба сма тра ли да су њи хо -
ви мла ди так ми ча ри ап со лут -
но кон ку рент ни са свим нај бо -
љим атле ти ча ри ма у Ср би ји.

Ан ђе ла Та сић је у тр ци на
400 ме та ра, у нај ја чој кон ку -
рен ци ји ко ја је мо гла би ти,
осво ји ла сре бр ну ме да љу с ре -
зул та том 59,95. Иван Бо жа -
нић је имао још те жи за да так,
али је ус пео да у из у зет но ја -
кој кон ку рен ци ји дис тан цу од
400 ме та ра ис тр чи за 52 се -
кун де и оки ти се брон за ним
од лич јем. Нај не и зве сни ја је
би ла тр ка у нај пре сти жни јој
ди сци пли ни – шта фе та 4 x
100 м. Тим Ди на ма су чи ни -
ли: Ла зар Кон стан ти но вић,
Иван Бо жа нић, Ни ко ла Ра до -
ва но вић и Сте фан Ми хај лов.

Би ла је то фан та стич на тр ка,
у ко јој су Пан чев ци, тек по сле
пре гле да ног фо то-фи ни ша,
осво ји ли сре бр ну ме да љу.
Цен ти ме три су их де ли ли од
злат ног од лич ја, али је овог
пу та по бе ди ла шта фе та бе о -
град ског Пар ти за на.

По ред осво је них ме да ља,
Ди на мо је имао још уче сни ка
у фи нал ним тр ка ма. На 100
ме та ра то су би ли Сте фан
Ми хај лов и Ла зар Кон стан ти -
но вић, на 200 м та ко ђе Сте -
фан Ми хај лов, Ни ко ла Ра до -
ва но вић и Ан ђе ла Та сић, а у
фи на лу тр ке на 800 ме та ра
над ме тао се Иван Бо жа нић.

АТЛЕ ТИ ЧА РИ МА ДИ НА МА ТРИ МЕ ДА ЉЕ

Бо жић из Ва ље ва, сре бром се
оки ти ла Пан чев ка Гор да на
Кр стић, а брон за је при па ла
Сла ви ци Ран ко вић из Вр шца.

Ни ко ла Ме дан је у ју ни ор -
ској кон ку рен ци ји за слу жио
злат но од лич је, а у ка те го ри ји

ме та њу по чет ни ка Во јин Да ви -
до вић је осво јио зла то, а Алек -
са Ке жић се оки тио брон зом. У
кон ку рен ци ји мла дих на да Ла -
на Га ври ло вић је три јум фо ва -
ла ис пред Ми о не Бо жић и Ва -
лен ти не Ву ко вић, док је у тр ци
де ча ка нај бр жи био Па вле Об -
ра до вић, а брон зом се оки тио
Ог њен Пе ри шић. У тр ци на да
злат ну ме да љу је осво ји ла
Алек си ја Ко цић, сре бром се
оки ти ла Ања Да ви до вић, а
брон зом Ма ри на Та па ла га. У
кон ку рен ци ји де ча ка Ђор ђе
Ра цић је био дру ги, а Мар ко
Гли шић тре ћи.

Пред пан че вач ким три а -
тлон ци ма је крат ка па у за, а
по том сле де при пре ме за нај -
ва жни је так ми че ње – Пр вен -
ство Ср би је у олим пиј ском
три а тло ну, ко је ће би ти одр -
жа но 7. ав гу ста на Вла син ском
је зе ру.

У атлет ској дво ра ни на Вој -
ној ака де ми ји у на шем глав -
ном гра ду у че твр так, 23. ју -
на, одр жа но је фи нал но так -
ми че ње под на зи вом „Бу ди
про мо тер Европ ског пр вен -
ства у атле ти ци – Бе о град
2017”. Ор га ни за тор тог так -
ми че ња био је Атлет ски са -
вез Ср би је, а зва нич но га је
отво рио Сло бо дан Бран ко -
вић, ге не рал ни се кре тар
АСС-а.

Тр ча ло се на ста зи од 50
ме та ра, уз елек трон ско ме ре -
ње ре зул та та с фо то-фи ни -
шем. Атлет ски клуб Та миш
се пред ста вио са осам сво јих
чла но ва, ко ји су на ква ли фи -
ка ци ја ма у Пан че ву обез бе -
ди ли уче шће у фи на лу. У са -
му за вр шни цу се пла си ра ло
по 12 так ми ча ра у обе кон ку -
рен ци је, ко ји су од АСС-а до -
би ли злат не ме да ље, али и
бес пла тан сед мо днев ни бо -
ра вак у атлет ском кам пу на
пла ни ни Је же ви ци од 10. до
16. ју ла. Ме ђу њи ма је и че -
тво ро атле ти ча ра Та ми ша, и

то: Ана Дра го је вић, Ма ри ја
Мр ке ла, Ања Ма рић и Ма те -
ја Не шко вић. У су пер фи на ле
се пла си ра ло њих тро је: Ма -
те ја Не шко вић, Ана Дра го је -
вић и Ма ри ја Мр ке ла, а они
су ујед но иза бра ни и за ге не -

рал не про мо те ре Европ ског
пр вен ства у атле ти ци у дво -
ра ни, ко је ће би ти одр жа но
од 2. до 5. мар та 2017. у Бе о -
гра ду. Та миш и Пан че во су и
зва нич но нај у спе шни ји клуб
и град уче сник, јер су од
укуп но осам су пер фи на ли -
ста из це ле Ср би је (че ти ри у
му шкој и че ти ри у жен ској
ка те го ри ји) осво ји ли три ме -
ста, што ни је по шло за ру ком
ни јед ном дру гом гра ду.

ЧЛА НО ВИ ТА МИ ША ГЛАВ НИ ПРО МО ТЕ РИ

Панчевачки Пантери су про-
шлог викенда поражени у
полуфиналу плеј-офа Пр-
венства Србије у америчком
фудбалу. На стадиону ОФК
Београда домаћи Вукови су
били бољи и славили су по-
беду од 54:19.

У појединим деловима
утакмице Пантери су успева-
ли да повежу редове и реали-
зују своје акције, али како је
време одмицало, било је јасно
да су Вукови превелик зало-
гај. Поене за панчевачки тим
постигли су: Мајкл Кембел,
Братислав Бошњак, Кевин
Хачинсон и Жељко Стегњаја.

– Честитам мојим играчи-
ма на борбености, али и про-
тивнику на заслуженом пла-
сману у финале. Немамо за
чим да жалимо и сви у клубу
можемо бити поносни на чи-
њеницу да смо се пласирали
међу четири најбоље екипе у
земљи. У тиму имамо врло

младе момке, који су током
сезоне из утакмице у утакми-
цу показивали свој таленат, па
сигурно представљају светлу
будућност клуба. На почетку

сезоне нико нам није давао
шансе за пласман у плеј-оф и
зато је ова сезона веома успе-
шна – рекао је Александар
Пановски, офанзивни коорди-
натор екипе из Панчева.

У финалу Првенства Срби-
је Вукови ће се састати с Ди-
вљим вепровима из Крагу-
јевца.

ОДЛИЧНА СЕЗОНА ЗА ПАНТЕРЕ

КАДЕТИ ФК-а ДИНАМО 1945 ПРВАЦИ ЈУЖНОБАНАТСКЕ ЛИГЕ

ЈУРИШ НА НОВЕ ТРОФЕЈЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

У хр ват ском гра ду По ре чу је
про шлог ви кен да одр жа но пр -
вен ство Ста рог кон ти нен та у
џу ду за ве те ра не. У ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји наш су гра ђа нин,
тре нер и так ми чар ЏК-а Ди на -
мо Слав ко Ста ни шић осво јио је
сре бр ну ме да љу. Слав ко се над -

ме тао у гру пи бо ра ца од 55 до
59 го ди на, у ка те го ри ји пре ко
100 кг. У по лу фи на лу је са вла -
дао ри ва ла из Фран цу ске Кри -
сти ја на Ко еа, а по том је у бор би
за нај сјај ни је од лич је из гу био
од ак ту ел ног шам пи о на Евро пе
Зде не ка Влче ка из Че шке.

ПР ВЕН СТВО ЕВРО ПЕ ЗА ВЕ ТЕ РА НЕ

СЛАВ КО ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН
Рагбисти Динама су про-
шлог викенда учествовали
на турниру „Београдски по-
бедник”, приређеном у орга-
низацији РК-а Рад. У оквиру
тог такмичења одржана је и
завршница Првенства Срби-
је за пионире, на којем су
најмлађи рагбисти из наше-
га града освојили друго ме-
сто. Мешовити тим популар-
них „Вепрова с Тамиша”, са-
стављен од кадета и јуниора,
заузео је шесто место.

После првог дела сезоне РК
Динамо заиста може да се по-
носи постигнутим резултати-
ма. Сениори су у Првенству
Србије, у Б-групи, на другом
месту, кадетска селекција је
освојила сребро на Купу Срби-
је, а вицешампиони су и пио-
нири у свом националном
шампионату.

– Летњи период ћемо иско-
ристити за то да се све наше
селекције још боље припреме
за искушења која им предстоје
с јесени. Тренираћемо на СЦ-у
„Младост” понедељком, сре-
дом и петком од 19 сати, а не-
колико играча из млађих по-
гона биће позвано и у камп ре-
презентације – рекао је спортски
директор РК-а Динамо 1954
Игор Стојадиновић.

Јајолика лопта је у Панчеву
опет у моди...

РАГБИ ТУРНИР „БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК”

„ВЕПРОВИ” НИЖУ УСПЕХЕ...
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Еми ли ја Је лић,
уче ни ца:
     
– Лет ње да не нај че шће
про во дим у пар ку. 
Пла ни рам да идем 
че шће на град ски ба зен
и да по се тим аква-парк
у Аран ђе лов цу, 
а оти ћи ћу и на мо ре.

Ла зар 
Си ми о ни дис, 
уче ник:
     
– По што сам на рас пу сту,
то ком да на се дру жим 
с при ја те љи ма и играм
игри це на ком пју те ру.
Та ко ђе, пла ни рам да
уско ро идем у 
аква-парк у Ја го ди ни.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан

Ви сок, ви ши, нај бо га ти ји
На ко јој год да сте пла жи, сва ког ле та ви де ће те исту сце ну. Је дан,

мр ша ви ји и си ћу шни ји, гњу ра до из не мо гло сти, из во ди вра то ло -

ми је, пр ска, лу ди ра се као да му жи вот за ви си од сцен ског на сту -

па. Дру ги, ми ши ћа ви ји и раз ба ца ни ји, са мо сто ји и ши ри се.

    А на оба ли за но сна – она. По зи ра и пра ви се ва жна и не за -

ин те ре со ва на. Ко ји ће осво ји ти ње но ср це? Онај што је ви ши.

Кад се поп не на нов ча ник, на рав но.

Во ди ме на во ду
Ку да ће те на ле то ва ње? За кин тос, Ки пар, Сеј ше ли? Пре но што

поч не те да псу је те – ево гра тис ре ше ња: Пан че во. Та миш. Или

Tamis Quai, ако ће мо по пу то ка зу.

    Во да је бес плат на и за див но чу до – ку па ње је до зво ље но.

Пла жа је „pet friendly”. Ле жаљ ке се не на пла ћу ју, по што их не ма.

По глед – бо жан ствен. Шта вам још тре ба? Са мо не ко ко га во ли -

те. По след њи услов ва жи за све де сти на ци је.

Моћ са да шњег тре нут ка
По ста вио је дан чо век му дро пи та ње: мо же те ли да се сва ђа те у

са да шњем тре нут ку? По ку шај те да с не ким за поч не те кав гу, али

та ко да не сме те да му пре ба ци те ни за шта из про шло сти. До -

зво ље но је зво ца ти са мо за оно што се де ша ва у тре нут ку док го -

во ри те.

    Ва ша „сва ђа” по тра ја ће оно ли ко вре ме на ко ли ко су ови не го -

ва ни та ба ни би ли у ва зду ху. Ако ме то да ипак не упа ли, свра ти те

до ба зе на и пли вај те док вас не про ђе бес. Ко рист је ви ше стру ка.

Де јан Да кић, 
умет ник:

– Сва ког да на сви рам 
у ра зним гра до ви ма 
ши ром Ср би је, а исто 
ћу ра ди ти и у на ред ном
пе ри о ду. На дам се да 
ћу ус пе ти да одем
у Афри ку на од мор.

Наградни конкурс

Весна, Марко
и Андрија, честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 
Били смо на Крфу, возили се трајектом и махали оном
другом. Поздрав свима!

Марко и Андрија Николић, Јована Ристића 1/15

Ах, тај дуго очекивани одмор! Торони, Ситонија.

Весна Стражмештеров, Руђера Бошковића 39

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.

септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...


