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Захвалили се на 
непристојним понудама
» страна 5

„Железничар” 
надиграо лидера
» страна 31

ХИ МА ЛАЈ СКА АВАН ТУ РА НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА

НА КРО ВУ СВЕ ТА

Хи ма ла ји! Или ти „сне жно бо ра ви -
ште” (на сан скр ту). Са свим до вољ но
да се на слу ти та ко не за ми сли ва и те -
шко об ујм љи ва ве ли чи на. С дру ге
стра не, јед на реч, а то ли ко асо ци ја -
ци ја: кров све та, стра хо по што ва ње,
адре на лин...

Све то мно ге љу де ву че пре ма тим
нај гран ди о зни јим сте пе ни ца ма ка
не бу, али и по тре би за до се за њем го -
то во нео сво ји вог, за шта је пре ко по -
треб на и од ва жност ко ја се, кат кад,
гра ни чи с лу до шћу...

А ко ли ко се (ма ло) жи те ља ис под
тог кро ва ове пре див не пла не те на -
ста ње них у остат ку све та мо же по хва -
ли ти да је у то ме ус пе ло? Или, ма кар,
да је сти гло на до мак – до „та ва на”
или не ког од „нај ви ших спра то ва”.
Ко ли ко је тек на ших су гра ђа на има ло
же ље, во ље, спо соб но сти и, на рав но,
хра бро сти да се оти сне на да лек пут у
Не пал – зе мљу Си дар те, Шер па са, ја -
ко ва и, пре све га, ње го вог го ро ста сног
ве ли чан ства – Хи ма ла ја...

Да се на ђу на пла ни ни ко ја се с нео -
спор ним пра вом мо же на зва ти „кро вом
све та”, не дав но је по шло за ру ком
дво ји ци Пан че ва ца. Иа ко би би ло
пот пу но де пла си ра но пи та ти их за
им пре сив ност ути са ка та квим до жи -
вља јем – јер ја сно је да ни ко не мо же
оста ти рав но ду шан и на са му по ми -
сао на Хи ма ла је – исто та ко је ја сно
да ова ква при ча за слу жу је удар но
ме сто у би ло ко јем ио ле ре но ми ра -
ном ча со пи су.

Сто га је би ло те шко одо ле ти па не
пре не ти на па пир аван ту ру ко ју су у
апри лу до жи ве ли (и пре жи ве ли)
отац и син – Мла ден (58) и Ми лан
Ја нић (29), ле ка ри у пан че вач кој
бол ни ци.

Е, њих дво ји ца су до са ња ли ду го го -
ди шњи сан и овај април про ве ли у
Не па лу на пла ни ни свих пла ни на.

Пла ни ра ње ме ђу обла ци ма
По зи ву за раз го вор ода звао се Ми лан
(Мла ден је био спре чен оба ве за ма),
ко ји још од сво је ше сте го ди не, уз

оца, пре ва љу је ки ло ме тре по ма ње-
-ви ше обли жњим „бр до ли ким” де -
сти на ци ја ма. Ота да за јед но са вла ђу ју
све ви ше и ви ше успо не, а за то вре -
ме, не где да ле ко у „из ма гли ци”, ука -
зи ва ли су им се Хи ма ла ји као убе -
дљи во нај вред ни ји „тро феј” сва ког
пла ни на ра.

– Све је то би ла са мо пу ка ма шта
до пре три го ди не, ка да је Бе о гра ђан -
ка Сне жа на Ра до ји чић пу бли ко ва ла
не ствар но ле пе фо то гра фи је Хи ма -
ла ја. То је за ме не био по след њи оки -
дач да де фи ни тив но пре ло мим у
при лог од ла ска на та ко да лек пут.
По ред мог оца, с тим су се сло жи ла
још тро ји ца ко ле га и при ја те ља из
Бе о гра да – Све то, Бла го је и Пе тар. И
та ко смо се тач но 1. апри ла об ре ли у
мит ском Не па лу, а да то ни ма ло ни -
је би ла ша ла, већ опи пљи ва ре ал -
ност. Сле те ли смо у глав ни град, че -
тво ро ми ли он ски Кат ман ду, а ин те -
ре сант но је да је тих да на на том је -
ди ном ме ђу на род ном ае ро дро му по -
бе гао ле о пард. Не ду го за тим смо
пре ко ло кал не ту ри стич ке аген ци је

из нај ми ли тро ји цу но са ча, иа ко мо -
жда и ни су би ли нео п ход ни. Јер ста -
за ко ју смо ода бра ли за пр ви до ла зак
на Хи ма ла је и ни је пре те ра но тех -
нич ки иза зов на. За пра во је у пи та њу
ста ри пут со ли из ме ђу Ин ди је и Ки -
не, ку да су од пам ти ве ка про ла зи ли
ка ра ва ни – на во ди Ја нић.

Реч је о ма си ву Ана пур на, а нај ви -
ша тач ка на тој вишеднeвној пла ни -
нар ској мар шру ти је 5.416 ме та ра
ви со ки пре вој То рунг-ла . Ста за под -
ра зу ме ва око че ти ри ки ло ме тра ви -
син ске раз ли ке од по чет не до за вр -
шне тач ке.

– У Кат ман дуу смо про ве ли де се так
да на до мо мен та ка да је нас пе то ро за -
јед но с тро ји цом но са ча кре ну ло џи -
пом до од ре ди шта. Без об зи ра на то
што је реч о то ли ком на се љу, у ње му не
по сто ји ни је дан се ма фор; са о бра ћај на
пра ви ла су ви ше пре по ру ке, а при том
се во зи ле вом стра ном као и у Ин ди ји.
Из ла зак из гра да мо гао се ме ри ти с
пра вим хо ро ром и го то во да сам убе -
ђен да ни је дан наш во зач не би оно мо -
гао да из ве де. Осам са ти ло ма та ња по

ис кљу чи во зе мља ним пу те ви ма тре -
ба ло нам је да стиг не мо на старт ну
по зи ци ју, уда ље ну од пре сто ни це 250
ки ло ме та ра пре ма за па ду. Сва ко -
днев но смо пе ша чи ли око 15 ки ло ме -
та ра или про сеч но шест са ти. Пр вог
да на смо, пре ла зе ћи пр ви од мно -
штва пре див них мо сто ва, ви де ли гру -
пу од пет на е стак мај му на, док су на
ве ћим ви си на ма ја ко ви ре дов на по ја -
ва. Нај зна чај ни ји на пор био је ка да
смо пре шли по ме ну ти пре вој То рунг-
-ла , ра чу на ју ћи и 1.700 ме та ра успо -
на, за шта нам је тре ба ло ви ше од де -
сет са ти – ис ти че мла ди пла ни нар.

Ка ко до ки се о ни ка
Иа ко им жи вот из гле да ве о ма ха о -
тич но, Не пал ци су за пла ни на ре из
ино стран ства при лич но до бро ор га -
ни зо ва ни. Го сти ма су на рас по ла га њу
„гест ха у си”, где се за ма ло нов ца мо -
же до би ти са свим при сто јан сме штај,
а ме ни ји су стан дар ди зо ва ни и има ју
из бор од пет на е стак свет ски по зна -
тих је ла, по пут пи це, ла за ња, су пе...
Сву где има стру је, ин тер не та, то плог
ту ша... Та квих го сти о ни ца има, мал -
те не, у сва ком се лу на „Ана пур на тре -
ку”, ко ја су „рас по ре ђе на” на нај да ље
пет ки ло ме та ра. И но са чи су из у зет -
но пред у сре тљи ви и, по ред основ не
де лат но сти, ра спре ма ју, чи сте, па
чак и при пре ма ју хра ну не би ли до -
би ли бес пла тан сме штај или оброк,
јер су им при ма ња вр ло ма ла. Ра де то
ве о ма про фе си о нал но иа ко ни су
шко ло ва ни, а зна чај но олак ша ва ју
ко му ни ка ци ју с до ми цил ним ста нов -
ни штвом.

– Нај ви ше ми се до па ло се ло Му -
кти нат, ко је је не што нај при бли жни -
је Ди вљем за па ду што сам до сад ви -
део. Сви ја шу ко ње, а на ро чи то же не.
Та мо се на ла зи и не ко ли ко нај све ти -
јих хра мо ва бу ди стич ке ре ли ги је, па
мно го хо до ча сни ка про ла зи ону да.
На сва ком ко ра ку на и ла зи ли смо на
фа сци нант не пеј за же, због че га нам
је че сто по не ста ја ло при де ва за опи -
си ва ње тих при род них ле по та. 

» Наставак на страни 29

И Панчевци на превоју Торунг-ла (5.416 метара)



устре ми ла се и на на ше пче ли це!
Из да на у дан све је ви ше про из во -
ђа ча ме да ко ји по до ла ску на пче -
ли њак до жи вља ва ју шо ко ве ка да
схва те да је њи хов труд пре ко но ћи
ис па рио.

Пче ла ри ма из ју жних пан че вач -
ких се ла го то во сва ко днев но не ста не
по не ка ко шни ца, па и до два де се так
у цу гу, што је не дав но сна шло јед ног
ре ла тив ног мла дог пче ла ра из Вој -
ло ви це. Чо век се то ли ко де при ми рао
да је од лу чио не са мо да на пу сти по -
сао већ и ову му че ну зе мљу.

Не ста ја ле су ко шни це ових да на и
Стар чев ци ма, Омољ ча ни ма, Ива -
нов ча ни ма...

Не ма ди ле ме, по шаст је пу сти ла
пип ке. Ре ци мо, про шле го ди не су се
љу ди на Чар да ку са мо ор га ни зо ва ли
и на ва та ли с пр сти ма у ме ду чак и
по ли ти ча ра из вла да ју ће стран ке.
На жа лост, иа ко је до шла по ли ци ја и
на пра ви ла чу ве ни за пи сник, ка сни је
се на све то на та ло жи ло иње...

Пре ма ре чи ма јед ног ис ку сног
пче ла ра, из ве сни до ми шља ти љу ди
из ми сли ли су не ку вр сту џи-пи-ес
ло ка то ра ко ји би би ли од не са гле ди -
ве ко ри сти за чу ва ње мо бил них ко -
шни ца. Али, авај, не ко с над ле жног
ме ста ни је до зво лио ле гал ну про да ју
тих ин стру ме на та. Ни то...

Је ди но што овим вред ним љу ди ма
пре о ста је, је сте да се са мо ор га ни зу -
ју, јер, ка ко ства ри по о дав но сто је,
(прав на) др жа ва не функ ци о ни ше.

А кад је већ та ко, он да обич но оде
маст – овај, мед – у про паст...

Ј. Ф.

зна мо ко ли ко су ко ри сне за при ро ду
и љу де, вред не пче ли це су по след ње
ко је сме мо по ре ди ти с не чим та ко
штет ним по пут оли ња лих па ра зи та
ка кви се ов де го то во у сто од сто слу -
ча ја ба ве по ли ти ком.

И, он да ка да се чо ве ку све то зга ди
да му се бљу је, пра ви је спас скло ни ти
се у при ро ду и про во ди ти ква ли тет но
вре ме с тим би ћи ма, ко ја у сва ком
тре нут ку сло жно ства ра ју из ди жу ћи
за јед ни цу из над све га. Да кле, са свим
су прот но од оно га што се до га ђа у ов -
да шњој људ ској ре ал но сти...

Реч ју, истин ско ис це ље ње ду ше и
те ла, а при том та гра на по љо при вре -
де, иа ко под ра зу ме ва мно го те шког
(али окре пљу ју ћег) ра да, и да ље чак
и на овим про сто ри ма до но си про -
фит.

Због то га је све ви ше про из во ђа ча
ме да и у на шем окру же њу, по себ но за -
то што пле ме ни тим ин сек ти ма од го -
ва ра ово под руч је. И ти љу ди су здра ви,
сми ре ни и, у огром ној ве ћи ни, из у зет но
по ште ни. У се би но се ве ли ку до зу ме -
ђу соб ног ре спек та и то ле ран ци је и
увек су спрем ни за са рад њу. На про сто,
ис па да као да су их пче ле на чи ни ле
ква ли тет ни јим је дин ка ма.

За то ве о ма чу ди оно што се до га -
ђа ло у прет ход ном пе ри о ду на обо -
ди ма на се ља и дру гим згод ним ме -
сти ма на ко ји ма пче ла ри то ком се -
зо не па ша ло ци ра ју сво је ко шни це,
ка ко би ове не па тво ре не вред ни це са
окол них ли ва да мар љи во са ку пља ле
нек тар и по лен.

О че му је реч? У по след ње вре ме
не ка гад на и јад на ло пов ска фу ка ра

Фу ка ра са да 
кра де и пче ле!

И та ко ових да на по но во гу жва – ми -
тинг, кон тра ми тинг, власт, опо зи ци -
ја, син ди ка ти, гра ђан ске ини ци ја ти -
ве, озло је ђе ни гра ђа ни, ови, они и,
на рав но, све при сут ни по ли ти ча ри.
По че ло је по но во да ври као у ко -
шни ци...

Стоп, ко је ре као ко шни ца?! Гре -
шка, али те шка... Та бес крај но мар -
љи ва и пле ме ни та ство ре ња ко ја
оби ту ју у по ме ну тим др ве ним ку ћи -
ца ма и про из во де то ли ко вред них и
здра вих тва ри, ни ка ко се не сме ју
уба ци ва ти у ова кав кон текст. Ако

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Природа и њене ћуди

Пескана, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Већина жена се пали на мушкарце на функцији, а оне паметне 
на оне у функцији.

• Фали ми само мало среће у животу. Све остало немам.

• Ставио сам за њега руку у ватру да је поштен и добио опекотине 
трећег степена.

• Додирнуо сам јој колено. Испипавам терен.

• Свако јело које мојој жени не загори, мени је омиљено.

• Ђордано Бруно је завршио на ломачи јер је био горући проблем.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

АНА КАРЕЊИНА ЈЕ ИМАЛА СРЕЋЕ. УХВАТИЛА ЈЕ ПОСЛЕДЊИ ВОЗ.

Петак, 2. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ка ко „уби ја ју” 
на шу по љо при вре ду

На ши су гра ђа ни ко ји ре дов но па за ре у са мо по слу га ма јед ног ве -
ли ког тр го вач ког лан ца већ ду же вре ме на ра фо ви ма мо гу ви де -
ти и не ствар но леп уво зни мла ди кром пир

На ке са ма у ко је је упа ко ван ја сно се ви ди да је до пре мљен из
Фран цу ске, јед не од зе ма ља из ко јих га уво зи мо. Ова по вр тар ска
биљ ка, не за мен љи ва у ис хра ни, у Ср би ју до ла зи и из Хо лан ди је,
Бел ги је, Не мач ке, Ау стри је, Бе ло ру си је, па чак и из Егип та, Аме -
ри ке и Ал ба ни је.

До ма ћи по љо при вред ни ци су због то га огор че ни, јер на куп ци -
ма про да ју кром пир за пет до де сет ди на ра, по це на ма ко је су ви -
ше стру ко ни же од оних у про дав ни ци. У знак ре вол та због та кве
си ту а ци је мно ги га ба ца ју и уни шта ва ју.

Не ствар но зву че по да ци да је на ша по љо при вре да не кад про из -
во ди ла сто ти не хи ља да то на кром пи ра и да смо га из во зи ли у Цр -
ну Го ру, Ру му ни ју и Ита ли ју. То је са да да ле ка про шлост, а це не
по ко ји ма се са да код нас уз га ја ова по вр тар ска кул ту ра, ви ше су
од оних у ино стран ству.

На ша по љо при вре да је на из ди са ју. У не ким ме ди ји ма об ја вље -
на су алар мант на упо зо ре ња на ших аграр них струч ња ка да нам
санк ци је ко је је ЕУ на мет ну ла Ру си ји још увек ства ра ју ве ли ке
про бле ме.

Пре ма њи хо вим об ја шње њи ма, све је по че ло ка да је та зе мља
уз вра ти ла та ко што од би ја да уво зи хра ну из ЕУ. Због то га се ства -
ра ју огром ни ви шко ви свих на мир ни ца, а Европ ска уни ја их на
осно ву Спо ра зу ма о ли бе ра ли за ци ји пот пи са ног 2008. го ди не са
Ср би јом пла си ра на на ше тр жи ште.

На осно ву тог спо ра зу ма Ср би ја мо ра да до зво ли увоз све ро бе
из Европ ске уни је без ца ри не, а би ла је у оба ве зи и да уки не так -
се ко је је на пла ћи ва ла за уво зне пре храм бе не про из во де ра ди за -
шти те до ма ће по љо при вре де.

Це не пре храм бе них ар ти ка ла из зе ма ља ЕУ ко ји за вр ша ва ју у
на шим про дав ни ца ма због то га су и по не ко ли ко пу та ни же у од -
но су на на ше, што срп ске по љо при вред ни ке до во ди у без из ла зну
си ту а ци ју.

Не по сто ји мо гућ ност да се так ми че у кон ку рент но сти с ко ле -
га ма из Фран цу ске, Бел ги је, Хо лан ди је и дру гих зе ма ља ЕУ, с об -
зи ром на то да те др жа ве фи нан сиј ски по др жа ва ју и по ма жу сво -
је по љо при вред ни ке. Ср би ја то не ра ди, јер у др жав ном бу џе ту
не ма нов ца за ту на ме ну.

Под јед нак про блем је и то што нам Спо ра зум о ли бе ра ли за ци -
ји на шег тр жи шта ко ји смо пот пи са ли са Европ ском уни јом не
да је мо гућ ност да се су прот ста ви мо енорм ном уво зу хра не из ЕУ.
Је ди ни ко ји у Ср би ји има ју ко рист од то га, је су на ше тр го вач ке
фир ме ко је при па да ју уво знич ком ло би ју. Док до ма ћа по љо при -
вре да по ла ко али си гур но про па да, они су на шли ин те рес да на
на шем тр жи шту про да ју по вр тар ске биљ ке и на мир ни це из хи ља -
да ма ки ло ме та ра уда ље них зе ма ља.

Су мор ну си ту а ци ју у ко јој се на ла зи на ша по љо при вре да оте жа -
ва и то што на ши по ли ти ча ри у по след ње вре ме све че шће из ја -
вљу ју да је је дан од пр вих усло ва ко је ће мо мо ра ти да ис пу ни мо
да би смо ушли у Свет ску тр го вин ску ор га ни за ци ји до зво ла за увоз
ге не тич ки мо ди фи ко ва не хра не на на ше тр жи ште.

По во дом то га на ме ће се још јед но пи та ње: у ко јој ме ри је леп
из глед уво зног кром пи ра, па ра дај за и дру гих по вр тар ских кул ту -
ра ко је се уво зе у Ср би ју ре зул тат агро тех нич ких ме ра при ме ње -
них у њи хо вом уз га ја њу, а ко ли ко ту има „хе ми је”? Шта ако је
увоз ге не тич ки мо ди фи ко ва не хра не у на шу зе мљу, од ко јег то ли -
ко стра ху је мо, већ по чео?

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић
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Ле па тра ди ци ја Цр ве ног кр ста
Вој во ди не и Цр ве ног кр ста
Пан че ва да свим бе ба ма ро ђе -
ним у Не де љи цр ве ног кр ста –
од 8. до 15. ма ја – до де љу ју па -
ке ти ће, на ста ви ла се и ове го -
ди не. Све ча ност тим по во дом
упри ли че на је у сре ду, 31. ма -
ја, у про сто ри ја ма пан че вач -
ког огран ка ове ор га ни за ци је.

Пре ма ре чи ма Ђу ре Бу гар -
ског, се кре та ра Цр ве ног кр ста
Пан че во, ове го ди не је, од 8.
до 15. ма ја, у пан че вач ком по -
ро ди ли шту ро ђе но 30 бе ба. Од
тог бро ја, 23 су с те ри то ри је
гра да Пан че ва, а оста ле су из
дру гих ме ста у ју жном Ба на ту.
Бу гар ски је из ра зио жа ље ње
због то га што су па ке ти ћи ко је
Цр ве ни крст мо же да при пре -
ми за но во ро ђен чад из го ди не
у го ди ну све скром ни ји.

– Би ло би сјај но ка да би ак -
ци је на лик овој ре а ли зо ва ле и
дру ге уста но ве и ве ли ке ком -
па ни је, би ло по во дом да ту ма
ко ји су њи ма са ми ма зна чај -

ни, би ло по во дом ва жних да на
у Ка лен да ру здра вља, као што
су ме ђу на род ни да ни по ро ди -
це и де те та. Ма ла по моћ с ви -
ше стра на мно го би зна чи ла и
ро ди те љи ма и де ци – на гла -
сио је Бу гар ски.

При сут не је то плим го во -
ром по здра ви ла и Ву ко са ва

Ми ли ће вић Пан тић, ду го го -
ди шња пред сед ни ца Цр ве ног
кр ста, ко ја је ро ди те љи ма уру -
чи ла па ке те са чи ње не од деч је
по сте љи не и пе ле на.

– По ред то га што Цр ве ни
крст има пре све га за штит ну
функ ци ју, у сми слу по мо ћи
на стра да лом ста нов ни штву

или си ро ма шни ма, на ша ор -
га ни за ци ја већ де се ти на ма го -
ди на спро во ди и ову ак ци ју
на ме ње ну нај мла ђи ма, ко ју
ми нај ви ше во ли мо. На ша де -
ца су ра дост ко ја ра сте. Сва ки
пут на ова квим су сре ти ма ка -
жем: во ли те сво ју де цу, бу ди те
им по др шка и осло нац. Ро ди -
тељ свом де те ту ду гу је вер -
ност, при вр же ност и љу бав, а
та љу бав ће га осна жи ти за све
оста ло што га у жи во ту че ка –
за кљу чи ла је Ву ко са ва Ми ли -
ће вић Пан тић.

Све ча но сти је при су ство ва -
ла и Наташa Вла шки, главнa
сестрa на Ги не ко ло шко-аку -
шер ском оде ље њу Оп ште бол -
ни це. Она је ис та кла да је, у
од но су на про шлу го ди ну, у
пр вих пет ме се ци 2017. ро ђе -
но чак 46 бе ба ви ше, као и да
је у пр ва два ме се ца те ку ће го -
ди не Пан че во би ло је дан од
гра до ва с нај ве ћим бро јем но -
во ро ђе не де це у Ср би ји.

Д. К.

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац” од не -
дав но је, за хва љу ју ћи са рад -
њи са ор ди на ци јом „Храст”
из Бе о гра да, про ши рио свој
бо гат спек тар услу га.

Та ко са да сви на ши су -
гра ђа ни има ју при ли ку да
су бо том ура де би ло ко ју
вр сту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мо бил ном ул тра -
звуч ном апа ра ту, а на рас -
по ла га њу су им и спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди, ко је
оба вља тим струч ња ка из

Бе о гра да, са ака де ми ком
проф. др Ђор ђем Ра да ком
на че лу. Пре гле ди се за ка -
зу ју рад ним да ни ма од 7 до
15 са ти пу тем те ле фо на За -
во да „Пан че вац” 013/21-
90-900 и 013/21-90-903.

Овог ме се ца у За во ду су
за кли јен те осми шље ни и
но ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме по гле дај те на
де ве тој стра ни ак ту ел ног
бро ја на шег ли ста.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 2. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НО ВА УСЛУ ГА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

МЕ МО РАН ДУМ О СА РАД ЊИ

МА КЕ ДОН СКИ КУ ТАК 
У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

У окви ру 46. по зо ри шног
фе сти ва ла „Екс те а тар”, ко ји
се одр жа ва у на шем гра ду од
31. ма ја до 2. ју на, би ће при -
ка за но пет по зо ри шних
пред ста ва.

„Оне су об је ди ње не под
кон цеп том ’По лет’, ко јим ће
се пред ста ви ти ства ра ла -
штво мла дих, не за ви сних
по зо ри шних тру па у Ср би -
ји”, на во ди се у са оп ште њу.

Ову по зо ри шну ма ни фе -
ста ци ју отво ри ће пред ста ва
„Из ла же ње” у сре ду, 31. ма -
ја, у 20 са ти, у клу бу „По гон”.
Су тра дан ће пу бли ка има ти
при ли ку да по гле да пред ста -
ву „Жуд ња” у дво ра ни „Апо -

ло”, ко ја ће по че ти у 19.30, а
истог да на, од 22 са та, у дво -
ра ни Кул тур ног цен тра би ће
од и гра на пред ста ва „Те ро -
ри зам”, у про дук ци ји „АР -
Тфрак ци је”. За крај дру гог
да на фе сти ва ла у На род ном
му зе ју би ће одр жан не сва ки -
да шњи пер фор манс „Крат ка
исто ри ја ва тре”. По след њег
да на фе сти ва ла би ће од и гра -
на ди ги тал на мо но дра ма
„Ла у ра, мо лим те” Ни ко ле
Ра ко че ви ћа, у дво ра ни „Апо -
ло”, од 20 са ти, а од 21.30
пред ста ва „Се стре бра ће Ба -
рух” Дор ћол ског на род ног
по зо ри шта.

M. M.

ЕКС ТЕ А ТАР ФЕСТ

Ства ра ла штво мла дих 
по зо ри шних тру па

Но во се ља ни од 3. до 5. ју на
обе ле жа ва ју се о ску сла ву Све -
та Тро ји ца, по зна ти ју као Ду -
хо ви. За ту при ли ку они при -
пре ма ју бо гат и ра зно вр стан
про грам – од ху ма ни тар них,
пре ко спорт ских и кул тур них,
до му зич ких до га ђа ја. За слу ге
за ор га ни за ци ју при па да ју
удру же њи ма и ин сти ту ци ја ма,
а све њих ко ор ди ни ше Ме сна
за јед ни ца.

Слав ски про грам по че ће у
су бо ту, 3. ју на, за ка да је за ка -
за на ху ма ни тар на ак ци ја да -
ва ња кр ви у До му кул ту ре, из -
ме ђу 9 и 11 са ти,  а у исто вре -
ме би ће ор га ни зо ва на по се та

стал ној по став ци ста ри на у
Спо мен-со би До ма кул ту ре
(што ће би ти по но вље но и уве -
че од 18 до 21 сат). Жен ски
од бој ка шки тур нир по че ће у
спорт ској ха ли у 10 са ти, ка да
и те ни ско так ми че ње у Про ле -
тер ској ули ци број 19, а сат
ка сни је стар то ва ће 21. ме ђу -
на род ни пар ски тур нир у бри -
џу у хо лу основ не шко ле.
Отва ра ње из ло жбе уља на
плат ну Ми ло ра да Бо жи но ви -
ћа на ја вље но је за 17 са ти, у
га ле ри ји До ма кул ту ре.

Не де ља, 4. јун, по че ће ли -
тур ги ја ма у срп ској и ру мун -
ској пра во слав ној цр кви; од 10

са ти би ће на ста вљен те ни ски
тур нир, ка да ће на „ва ша ри -
шту” стар то ва ти и тур нир у ба -
ло та ма, као и из ло жба на пла -
тоу код До ма кул ту ре, док ће у
11 са ти кре ну ти де фи ле фан -
фа ре „Tineretu”. Вра та га ле ри -
је До ма кул ту ре би ће по но во
отво ре на од 16 са ти, а два са та
ка сни је но во се љан ско удру же -
ње же на при ре ди ће та мо из ло -
жбу ру ко тво ри на. Љу би те љи
спор та мо ћи ће од 17.30 да од -
гле да ју утак ми цу из ме ђу „Сло -
ге” и „Гре бен ца”, а на пла тоу
ис пред спо ме ни ка у цен тру се -
ла, од 18 са ти, и пре зен та ци ју
ка ра те и кик-бокс ве шти на. На

истом ме сту сат ка сни је ба ле -
ри не и фол кло ра ши по ка за ће
сво је уме ће, а за 21 сат за ка зан
је кон церт за мла де на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре.

У по не де љак, 5. ју на, од 11
са ти, би ће при ре ђен кон церт
по ме ну те фан фа ре у пор ти ру -
мун ске пра во слав не цр кве.
Два са та на кон то га на „ва ша -
ри шту” ће би ти одр жа на „Но -
во се љан ска фи ја ке ри ја да”; од
16 са ти сле ди отво ре ни бр зо -
по те зни тур нир у ша ху, а за
до бру рок свир ку на пла тоу ис -
пред До ма кул ту ре, од 21 сат,
по бри ну ће се бенд „По лу мрак”
из Пан че ва. М. Ј.

НО ВА АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

По пуст на про те тич ке
услу ге

Од самог отварања,
крајем прошле го-
дине, Центар за
хитну и рестаура-
тивну стоматологи-
ју „Никодент ме-
дик” истиче се по
квалитету услуга,
савременој опреми,
професионалном и
љубазном особљу и
пријатном амби-
јенту.

Осим тога, све већи број
наших суграђана одлучује се
за услуге ове стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због
атрактивних цена и могућ-

ности плаћања на од-
ложено. Управо ових
дана у „Никоденту” је
покренута и нова ак-
ција, у оквиру које сви
они којима су неоп-
ходне услуге из обла-
сти протетике оства-
рују право на чак 30%
попуста.

Искористите ову
прилику и закажите
преглед путем телефо-

на 064/21-75-056. Овај са-
времени и модерно опре-
мљени центар налази се пре-
ко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.

Д. К.

АК ЦИ ЈА ПО ВО ДОМ НЕ ДЕ ЉЕ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

За што је до бро ро ди ти се из ме ђу 8. и 15. ма ја

Но вин ско-из да вач ка
уста но ва Ма ке дон ски
ин фор ма тив ни 
и из да вач ки цен тар
до ни ра ла Град ској
би бли о те ци сво ја
број на из да ња

У скло пу обе ле жа ва ња Да на ма -
ке дон ске кул ту ре (24. ма ја) и
про мо ци је пре ко сто из да ња
ма ке дон ског но вин ско-из да -
вач ког цен тра, у Град ској би -
бли о те ци је 29. ма ја пот пи сан
ме мо ран дум о са рад њи ових
две ју кул тур них уста но ва, уз по -
др шку На ци о нал ног са ве та ма -
ке дон ске на ци о нал не ма њи не.

Пред сед ник на ци о нал ног
са ве та Ма ке до на ца Бор че Ве -
лич ков ски под се тио је да кул -
ту ра пред ста вља мост при ја -
тељ ства два ју брат ских на ро да
и да се у Са ве ту, по ред ин фор -
ми са ња, обра зо ва ња и слу жбе -
не упо тре бе је зи ка и пи сма,
ба ве и кул ту ром, јер су упра во
те обла сти нај ва жни је за сва -
ки, па и за ма ке дон ски на род у
Ср би ји. Овај до ку ме нат пред -
ста вља фор ма ли зо ва ње ду го -
го ди шње успе шне са рад ње.

– Пан че вач ка би бли о те ка је
до би ла ма ке дон ски ку так, на
оп ште за до вољ ство. На ша из -
да вач ка уста но ва, ко ја по сто ји
де сет го ди на, об ја ви ла је број -
не књи ге, ко је су овом при ли -
ком и до ни ра не би бли о те ци,
ка ко би сви Пан чев ци мо гли
да их по гле да ју – ре као је Ве -
лич ков ски.

Ди рек тор Град ске би бли о -
те ке Пан че во Де јан Бо снић
ре као је да кул ту ра има моћ да
раз ви ја ме ђу соб не од но се и
чу ва их за бу дућ ност.

– Ма ке дон ски и срп ски на род
на свом исто риј ском пу ту има ју
па ра ле ле ко је от кри ва ју слич но -
сти, али и по себ но сти, и до ла зи мо
до то га да смо по треб ни јед ни
дру ги ма и да јед ни дру ге обо га -
ћу је мо – из ја вио је Бо снић.

Но вин ско-из да вач ка уста -
но ва Ма ке дон ски ин фор ма -

тив ни и из да вач ки цен тар у
Ср би ји је за де сет го ди на по -
сто ја ња об ја ви ла пре ко сто на -
сло ва ма ке дон ских, али и срп -
ских пи са ца.

– Тру ди мо се да све што је
ква ли тет но и за нас ва жно, бу -
де об ја вље но. Са ра ђу је мо и са
срп ским пи сци ма, ко је пре во -
ди мо на ма ке дон ски је зик, по -
пут Ршу мо ви ћа, Бећ ко ви ћа и
дру гих. Ова са рад ња је ве ли ка
ствар за нас, а на да мо се и за
Пан че во, у ко јем жи ви пре ко

два де сет раз ли чи тих на ро да –
ре као је ди рек тор из да вач ке
уста но ве Вик тор Ше ће ро ски.

По ред књи га, у ма ке дон ском
кут ку на ћи ће се и ча со пи си ко -
ји из ла зе у Ср би ји, као што је
„Ви де ло”, ко је из ла зи квар тал -
но и у ко јем се пред ста вља ју на -
ро ди са ових про сто ра, за тим
ма ке дон ски деч ји ча со пис, али
и тро је зич ни ча со пис „Ал ка”,
ко ји из ла зи на ма ке дон ском,
срп ском и ром ском је зи ку.

М. Ди ми трић

ИДУ ЋЕГ ВИ КЕН ДА У НО ВОМ СЕ ЛУ

Бо гат про грам за Ду хо ве

Б. Величковски, Д. Боснић и В. Шећероски



Кан ди да ти с ли сте
гру пе гра ђа на 
пред ста ви ли се 
и по зва ли ком ши је
да 4. ју на иза ђу 
на из бо ре 
и да их по др же

Кан ди да ти за чла но ве Скуп -
шти не МЗ Ко теж с ли сте ГГ
„Ко теж про тив дик та ту ре”
пред ста ви ли су се би ра чи ма
28. ма ја ис пред про сто ри ја те
ме сне за јед ни це. Реч је о ли -
сти ко ју су по др жа ле све опо -
зи ци о не стран ке у гра ду осим
СПС-а, ко ји ће та ко ђе има ти
кан ди да те на овим по но вље -
ним из бо ри ма.

Сту дент пра ва Не ма ња Ми -
хај ло вић ка же да ће он, али и
оста ли пред став ни ци гру пе
гра ђа на са ове ли сте ра ди ти на
то ме да тај не ма ли део Пан че -
ва ожи ви, и то ини ци ја ти ва ма
ко је ће по те ћи од са мих ме -
шта на Ко те жа 1 и 2.

– Као гра ђа нин ко ји већ
два де сет го ди на жи ви у овом
де лу Пан че ва, сма трам да де -
фи ни тив но тре ба не што да се
про ме ни у ло кал ној за јед ни -
ци. Тре ба да зна мо ку да на ше
па ре иду, али и да ми од лу чу -
је мо у ко је па мет не ства ри же -
ли мо да ула же мо но вац. Ако
бу дем иза бран од стра не на ро -
да, да ћу све од се бе да ло кал на
за јед ни ца ожи ви и да ћу свој
мак си мум. Већ два де сет го ди -
на су исти љу ди на истим ме -
сти ма, а град, као и Ко теж,
стаг ни ра. Хај мо да до ве де мо
на власт не ке но ве по ли тич ке
ге не ра ци је ко је ће не што и
ура ди ти – по ру чио је Не ма ња
Ми хај ло вић, ко ји ће би ти кан -
ди дат ис пред ГГ „Ко теж про -

тив дик та ту ре” на би рач ком
ме сту 37.

На пред ста вља њу кан ди да та
са ове ли сте би ли су и пред -
став ни ци по ли тич ких пар ти ја,
од бор ни ци ко ји их по др жа ва -
ју, по пут Де мо крат ске стран ке,
По кре та Две ри и  Де мо крат ске
стран ке Ср би је. Шеф од бор -
нич ке гру пе по кре та „До ста је
би ло” Ни ко ла Ће бић по звао је
Пан чев це да у не де љу, 4. ју на,
иза ђу на из бо ре и гла са ју за
кан ди да те са ове ли сте.

– Ис пред по кре та „До ста је
би ло” же лим да по зо вем гра -
ђа не Ко те жа да иза ђу на из бо -
ре и да по др же ли сту „Ко теж
про тив дик та ту ре”. Ми сма -
тра мо да је из у зет но бит но да
гра ђа ни узму ствар у сво је ру -
ке. Ов де је јед на је дин стве на
си ту а ци ја, по сто ји гра ђан ска
ли ста, док опо зи ци о не стран -
ке да ју са мо ло ги сти ку од но -

сно по др жа ва ју ту ли сту. Сма -
тра мо да је ово при мер ка ко се
ко му нал на, на ро чи то ме сна
по ли ти ка дис тан ци ра у од но су
на пар тиј ску по ли ти ку. Да кле,
ко му нал на пи та ња тре ба да
кре ћу из ба зе, од но сно из ме -
сних за јед ни ца, па да тра же ње
ре ше ња иде на го ре ка ко му -
нал ним пред у зе ћи ма, а не
обрат но, да пар тиј ски ко ме са -
ри ко ји ни су ни Пан чев ци ру -
ко во де по ли ти ком, па чак и
ко му нал ном, и то у це лој за -
јед ни ци – ре као је Ће бић.

Он је до дао и да је са мо име
ли сте „Ко теж про тив дик та ту -
ре” на ста ло од иде је да се по -
ка же да су се гра ђа ни, ме ђу
ко ји ма има и не стра нач ких
лич но сти, ује ди ни ли про тив
дик та ту ре, а за сво ју ме сну за -
јед ни цу.

– Ако јед на ли ста има на зив
„СНС – Алек сан дар Ву чић”, а

дру га, на ша, „Ко теж про тив
дик та ту ре”, ми по ка зу је мо да
пр во у са мом на зи ву има мо
име ме ста за ко је се бо ри мо, а
дру го, ја сно је пот пу но на ког
дик та то ра ми ми сли мо – ре -
као је Ће бић, ко ји је и шеф од -
бор нич ке гру пе ДЈБ у пан че -
вач кој скуп шти ни.

Из бо ри за чла но ве Скуп -
шти не Ме сне за јед ни це би ће
одр жа ни на шест би рач ких
ме ста, а гра ђа ни ће гла са ти за
име и пре зи ме кан ди да та иза
ко јих ће би ти на зна че но с ко је
је од три ли сте: СНС, СПС или
„Ко теж про тив дик та ту ре”. 
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На кон што је Ли га со ци јал -
де мо кра та Вој во ди не (ЛСВ)
на по след њој сед ни ци ло -
кал ног пар ла мен та оста ла
без пе то ри це сво јих од бор -
ни ка, Град ски од бор те
стран ке у Пан че ву по се тио
је про шле не де ље ге не рал ни
се кре тар ЛСВ-а Бо јан Ко -
стреш.

На са стан ку је би ло ре чи о
стра нач ким ак тив но сти ма у
на ред ном пе ри о ду, па је до -
го во ре но да ће Ли га у Пан -
че ву на ста ви ти „сна жно за -
ла га ње за прин ци пе гра ђан -
ског дру штва, ау то но ми ју
Вој во ди не и бо љу по зи ци ју
Пан че ва у си сте му ло кал не
са мо у пра ве Ср би је”.

„Же ли мо да Пан че во по -
но во бу де ин ду стриј ски цен -
тар ко ји ће при вла чи ти ин -
ве сти то ре и на тај на чин
омо гу ћа ва ти бо љи жи вот

гра ђан ка ма и гра ђа ни ма.
На гла ша ва ће мо да је сра -
мот но да Пан че ву оста је
све га три од сто на име руд не
рен те ко ју ло кал ној са мо у -
пра ви пла ћа НИС. У фо ку су
на шег де ло ва ња би ће и те ма
– по љо при вред на зе мља ко ја
мо ра оста ти у ру ка ма вој во -
ђан ских па о ра”, са оп ште но
је на кон са стан ка из Град -
ског од бо ра ЛСВ-а.

Ли га ши по зи ва ју су гра ђа -
не да им иде ја ма по мог ну у
кре и ра њу јав них по ли ти ка
чи ји би циљ био бо љи жи вот
у Пан че ву и окол ним се ли -
ма. „Кре и рај мо за јед нич ки
плат фор му за бо љи жи вот у
Пан че ву!”, на во де ли га ши.

Ову стран ку, на кон што су
је на пу сти ла пе то ри ца од -
бор ни ка, у Скуп шти ни гра да
пред ста вља од бор ни ца Со ња
Ра ди во јев.

ЛИ ГА СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

На ста вак стра нач ких
ак тив но сти

По но вље ни ло кал ни
из бо ри би ће одр жа ни
у не де љу, 4. ју на, 
на те ри то ри ји Ме сне
за јед ни це Ко теж, од
7 до 20 са ти.

Пра во гла са има ју 10.623 би -
ра ча с Ко те жа 1 и Ко те жа 2 и
они ће сво ју гра ђан ску ду -
жност мо ћи да ис пу не на
укуп но шест би рач ких ме ста.
Би ра чи ће мо ћи да гла са ју за
кан ди да те с три ли сте, и то:
Срп ска на пред на стран ка –
Алек сан дар Ву чић, Гру па гра -
ђа на „Ко теж про тив дик та ту -
ре” и Со ци ја ли стич ка пар ти ја
Ср би је.

Скуп шти на Ме сне за јед ни -
це Ко теж има пет на ест чла но -
ва и у за ви сно сти од то га где
гла са ју, би ра чи ће би ра ти јед -
ног, два или три кан ди да та, а
би ће на зна че но са чи је је ли -
сте он пред лог. На би рач ким
ме сти ма број 35, 37, 38 и 40
би ра чи ће гла са ти за по три
кан ди да та, на би рач ком ме сту
36 за по два кан ди да та, а на
би рач ком ме сту 39 гла са ће за
јед ног кан ди да та за чла на те
град ске скуп шти не.

На пред ња ци су је ди ни под -
не ли пу ну ли сту од пет на ест
кан ди да та, ко ли ко чла но ва
бро ји скуп шти на те град ске
ме сне за јед ни це. Гру па гра ђа -
на је под не ла два на ест кан ди -
да ту ра, а Со ци ја ли стич ка пар -
ти ја Ср би је има ли сту од осам
кан ди да та.

Сви би ра чи ко ји ће гла са ти
на би рач ком ме сту 35 (Ге рон -
то ло шки цен тар) би ра ће по три
кан ди да та, а на гла сач ком ли -
сти ћу су: 1. Ва са Јац ков (СНС),
2. Ма ри ја Бо шко вић (СНС), 3.
Ми ро слав Бо шко вић (СНС), 4.
Мир ја на Ба рић (СПС), 5. Ду -

шко Бој ко вић („Ко теж про тив
дик та ту ре”), 6. Ан ка Ста ма то -
вић („Ко теж про тив дик та ту -
ре”) и 7. Ма ри на Пе тро вић
(„Ко теж про тив дик та ту ре”).

За два кан ди да та ће гла са ти
сви они ко ји ће у не де љу на из -
бо ре иза ћи на би рач ком ме сту
36 (ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”),
а кан ди да ти су: 1. Сло бо дан Би -
те вић (СНС), 2. Јо ва на На у мо -
вић (СНС), 3. Ми лош Ту ца ков
(СПС) и 4. Ни ко ла Ма ро вић
(„Ко теж про тив дик та ту ре”).

На би рач ком ме сту 37 (СШ
„Па ја Мар га но вић”) гла са се
за о кру жи ва њем три ју кан ди -
да та, а на ли сти су: 1. Бра ни -
слав Ра ке тић (СНС), 2. Мар ја -
на Ба њаи (СНС), 3. Зо ран Ми -
ло вић (СНС), 4. Ми ра Ра дој -
чић (СПС), 5. Мар ко Ба шић
(СПС), 6. Зо ри ца Бе ку за ров

ГРА ЂА НИ БИ РА ЈУ ЧЛА НО ВЕ СКУП ШТИ НЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ИЗ БО РИ НА КО ТЕ ЖУ

Страну припремила

Марина
Димитрић

рин ко вић („Ко теж про тив
дик та ту ре”).

На гла сач ким ли сти ћи ма на
би рач ком ме сту 40 (Ге рон то ло -
шки цен тар) би ће укуп но се дам
кан ди да та и гла са чи ће би ра ти
њих тро је, а то су: 1. Ве сна Фу -
рун џић (СНС), 2. Не ма ња Ка -
ње вац (СНС), 3. Стан ка Рад но -
вић (СНС), 4. Мар ко Пе тре ски
(СПС), 5. Дра ган Ба ла бан („Ко -
теж про тив дик та ту ре”), 6. Ја -
сна Ми ли ћев („Ко теж про тив
дик та ту ре”) и 7. Не над Алек сић
(„Ко теж про тив дик та ту ре”).

Би ра чи су у оба ве зи да са
со бом на из бо ре по не су не ки
од лич них до ку ме на та. У
Град ској из бор ној ко ми си ју су
нам ре кли да су спрем ни за
из бо ре и да до са да ни је би ло
при мед би на ток из бор них
рад њи.

Бр ње ва рац (СПС), 7. Ро бер та
Ми ло са вље вић („Ко теж про -
тив дик та ту ре”) и 8. Не ма ња
Ми хај ло вић („Ко теж про тив
дик та ту ре”).

Би ра чи на ме сту 38 (МЗ Ко -
теж) та ко ђе ће гла са ти за три
од шест кан ди да та, ко ли ко ће
их би ти на ли сти, а то су: 1.
Ми ла на Стан ко вић (СНС), 2.
Су за на По по вић (СНС), 3.
Дра га на Ђор ђе вић Ан то ни је -
вић (СНС), 4. Алек сан дра То -
мић (СПС), 5. Ве ра Пла ме нац
(„Ко теж про тив дик та ту ре”) и
6. Ве сна Бран ко вић („Ко теж
про тив дик та ту ре”).

За јед ног кан ди да та гла са се
на би рач ком ме сту 39 (Дом
омла ди не), а на ли сти ћу ће
би ти пред ло зи: 1. Дра га на Ра -
да ко вић (СНС), 2. Ве ри ца Ка -
тић (СПС) и 3. Ка та ри на Ма -

Ни ко ла По лић сме њен је с
ме ста ко ор ди на то ра По кре -
та „До ста је би ло” за Пан че -
во. Ову ин фор ма ци ју је за
„Пан че вац” по твр дио ко ор -
ди на тор за Вој во ди ну Ни ко -
ла Шту ла, а за да ље ин фор -
ма ци је упу тио нас је на
пред сед ни ка Град ског од бо -
ра ДЈБ Ни ко лу Ће би ћа.

Ни ко ла Ће бић, ко ји је и
шеф од бор нич ке гру пе у
Скуп шти ни Пан че ва, ре као
је да је По крет ову од лу ку
до нео за то што је био не за -
до во љан ти ме ка ко је По лић
као ко ор ди на тор оба вљао тај
по сао у про те клом пе ри о ду,
а то не за до вољ ство је ове не -
де ље кул ми ни ра ло на кон
ње го вог јав ног исту па ња у
ве зи с пред сто је ћим ло кал -
ним из бо ри ма на Ко те жу.

– Сме њен је због не при ме -
ре ног од но са пре ма но ви на -
ри ма, јед но став но ни је до бро
оба вљао тај по сао. По крет је
и до дат но љут због ње го вог
ста ва у ве зи с на сту па њем

ДЈБ за јед но са оста лом опо -
зи ци јом на из бо ри ма на Ко -
те жу – из ја вио је Ће бић.

По лић је ове не де ље на
свом „Феј сбук” про фи лу на -
пи сао да се као члан Град -
ског од бо ра ДЈБ не се ћа да је
од бор дао по др шку Гру пи
гра ђа на „Ко теж про тив дик -
та ту ре” и де ман то вао је те
на во де, што је уне ло по мет -
њу и иза зва ло ре ак ци је на
тој дру штве ној мре жи.

– Сто јим иза тих на во да.
На са стан ку Град ског од бо -
ра ни је раз ма тра но да ли ће
По крет по др жа ти по ме ну ту
гру пу гра ђа на. Да раз ја сним,
ни је спор но то што је по др -
жа на гру па „Ко теж про тив
дик та ту ре”, не го што се о то -
ме на на шем са стан ку ни је
рас пра вља ло, већ је шеф од -
бор нич ке гру пе Ће бић без
кон сул та ци ја до нео та кву
од лу ку – ре као је По лић и
по твр дио да од про шле не -
де ље ни је ви ше ко ор ди на тор
стран ке у Пан че ву.

У ПО КРЕ ТУ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Смењен координатор

ГГ „КО ТЕЖ ПРО ТИВ ДИК ТА ТУ РЕ”

За упра вља ње гра дом из Пан че ва

Одборници Демократске
странке, Покрета „Доста је
било” и самостални одбор-
ници (бивши чланови Лиге
социјалдемократа Војводи-
не) позвали су становнике
Котежа 1 и 2 да у недељу, 4.
јуна, изађу на изборе и гла-
сају за кандидате с листе
Групе грађана „Котеж про-
тив диктатуре”, коју су опо-
зиционе странке у Панчеву
и подржале.

„Самостални одборници и
одборничке групе ’Доста је
било’ и Демократске странке
позивају грађане да 4. јуна

изађу на изборе за Скупшти-
ну Месне заједнице Котеж и
гласају за кандидате Групе
грађана ’Котеж против дик-
татуре’. Жеља нам је да се
сви заједно изборимо за
пристојан живот у нашој ме-
сној заједници, граду и др-
жави”, наводи се у саопште-
њу које су потписали др Ду-
шан Стојић (шеф одборнич-
ке групе Демократске стран-
ке), Владан Кељевић (ис-
пред петорице самосталних
одборника) и Никола Ћебић
(шеф одборничке групе „До-
ста је било”).

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ

Панчевци да изађу 
на изборе
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У да на шње вре ме те шко ће те про на -
ћи осо бу ко ја ни у јед ном сег мен ту
жи во та ни је су о че не са стре сом. Тем -
по жи во та, по сао, бес по сли ца, оба ве зе
у шко ли и на фа кул те ту, ег зи стен ци -
јал ни про бле ми, на сло ви у но ви на ма,
брач не не су гла си це... све вр ви од оки -
да ча ко ји ће нам ди ћи при ти сак и
иза зва ти нер во зу, фру стра ци ју, бри ге
и љут њу. Че сто нам у гла ви пи шти као
у екс прес лон цу, а ор га ни зам тр пи све
док се кон стан тан стрес не пре тво ри у
не ку још озбиљ ни ју бо лест.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не шта
код њих иза зи ва стрес, али смо и по -
тра жи ли са ве те и иде је за то ка ко га
успе шно пре ва зи ћи.

ТА ЊА ТА ТО МИ РО ВИЋ, ко му ни ко лог:
– Ра дим за ве ли ку свет ску ком па -

ни ју, „по кри вам” пет на ест зе ма ља и
не пре кид но сам „на ве зи”. Мно го љу -
ди, крат ки ро ко ви и рад на раз ли чи -
тим тр жи шти ма зна чи и мно го стре -
са. По ку ша вам да га ели ми ни шем
по вре ме ним џо гин гом по На род ној
ба шти, али и дра го це ним вре ме ном
про ве де ним с мо јом ја чом по ло ви -
ном, при ја те љи ма и у шет њи са
псом. Уз то, пи са ње на мом бло гу је
зна ча јан вен тил за стрес.

БОГ ДАН ЈОР ГО ВИЋ ПЕ ЈИЋ, 
ме на џер:

– Стрес на по слу је, као и код ве ћи -
не љу ди, сва ко днев но при су тан. Ме -

ђу тим, уско ро су пру га тре ба да се по -
ро ди, па су се и при о ри те ти про ме -
ни ли. Сад ви ше осе ћам не ку вр сту
по зи тив ног стре са и тре ме у иш че ки -
ва њу но вог чла на по ро ди це. Опу -
штам се та ко што са су пру гом од ла -
зим у шет ње по ред Та ми ша или се -
ди мо не где у при ро ди и сто ти пут
про ла зи мо план – шта ће мо и ка ко
ће мо ка да дан по ро ђа ја до ђе.

НЕ ВЕ НА СТА НИ ШКО ВИЋ, 
сту дент ки ња:

– Стрес се код ме не ре дов но ја вља
због не до стат ка сло бод ног вре ме на.
Ме ђу тим, ла ко то пре ва зи ла зим, јер
кад раз ми слим о узро ку про бле ма,
схва тим да сам стрес са ма иза зва ла,
па га исто та ко са ма мо гу и пре ва зи -
ћи. За пра во је до вољ но са мо да се
ма ло бо ље ор га ни зу јем и да ускла -
дим сво је оба ве зе. Та да се све стиг не,
па чак пре о ста не и ко ји сат за од мор
и ужи ва ње.

ЛЕ ЛА СТОЈ НОВ, бан кар:
– То ли ко сам из ло же на стре су да

по чи њем да за ви дим они ма ко ји то
ни су. Ра дим са стран ка ма, а мој по -
сао је кон стант на бор ба, јер ако не
за до во љим за да те тар ге те, ри зи ку јем
да га из гу бим. Стре сне си ту а ци је се
де ша ва ју и ван рад ног вре ме на, би ло
да че ка те са ти ма код ле ка ра или ва -
ди те не ки до ку мент. А ка ко се бо -
рим? При хва ти ла сам се во лон тер -

ског ра да с де цом у „Абра ше ви ћу”.
На жа лост, и ту до жи вља вам стрес
због не из ве сне бу дућ но сти удру же -
ња. Но ка да уђем у са лу пу ну мла дих,
та по зи тив на енер ги ја ми на пу ни ба -
те ри је. На жа лост, ових да на сам за -
вр ши ла у Хит ној по мо ћи и пр ви пут
у жи во ту ми је кон ста то ван ви сок
при ти сак. Из гле да да баш и не до би -
јам бит ку са стре сом.

НЕ НАД СТОЈ КО ВИЋ, ин же њер:
– Рад с кли јен ти ма је ја ко стре сан

и зах те ва мак си мал ну од го вор ност.
Ипак, стал ним уче њем и уса вр ша ва -
њем ве шти не оп хо ђе ња с љу ди ма мо -
гу ће је пре ва зи ћи стрес. То је оно
што ја ра дим и углав ном ми до бро
иде. Уз то, тре ни рам ре дов но и во -
дим здрав жи вот, па се и на тај на чин
осло ба ђам не га тив не енер ги је.

СА ЊА ДО СТИЋ, сту дент ки ња:
– Као и свим сту ден ти ма, фа кул -

тет ми је глав ни из вор стре са. Нај ве -
ћа фр ка је кад се при бли жи ис пит ни
рок. Не ка ко се ре дов но де си да је
оба ве за пре ви ше, а вре ме на пре ма -
ло. Но тру дим се да ка на ли шем
стрес на здрав на чин. Бит но је да и
озбиљ ним си ту а ци ја ма до да мо до зу
ху мо ра и ау то мат ски се и при ти сак
сма њу је и нер во за сла би. Уз по зи тив -
но раз ми шља ње и осмех на ли цу све
се мно го лак ше ре ши.

Ан ке ти ра ла: Дра га на Ко жан

Л. СТОЈНОВН. СТАНИШКОВИЋ Н. СТОЈКОВИЋ С. ДОСТИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЗИ ТЕ СТРЕС?

Са ми га ства ра мо, са ми га „рас тва ра мо”

Б. Ј. ПЕЈИЋТ. ТАТОМИРОВИЋ

ХРОНИКА

НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Измене планова 
и расподела добити

„Жао нам је што Град
Панчево нема слуха за
потребе националних
заједница које живе на
његовој територији”, 
каже Јан Бртка, председник
Матице словачке

Прошле недеље смо на овом месту
писали о резултатима градског кон-
курса за суфинансирање медијских
пројеката. Да подсетимо, аргументо-
вали смо тезу да су већини апликаната
пројекти обесмишљени малим изно-
сима, а да су, истовремено, нераспо-
ређена остала 23 милиона динара од
првобитно одређене суме за суфи-
нансирање медијске продукције.

Објаснили смо и случај пројекта
„Мултијезични додатак у недељнику
’Панчевац’”; поред тога што је прили-
ком аплицирања финансијска кон-
струкција подробно разрађена (укупна
планирана вредност била је 11.800.000
динара), а сврсисходност пројекта де-
таљно објашњена, комисија је нашем
листу наменила само 1.500.000 дина-
ра. Закључили смо да су – с обзиром на
важност неговања мултиетничности,
као и на то да је прошле године сваки
од објављених додатака на мађарском,
македонском, румунском и словачком
језику наишао на одобравање мулти-
националне јавности Панчева – ме-
наџмент и власник нашег листа одлу-
чили да и без учешћа Града из сопстве-
них средстава финансирају поновно
излажење додатака.

Како је за суштински веома сличан
пројекат – „Јужнобанатска четвороје-

зичка хроника” – „Панчевац” апли-
цирао и на покрајинском конкурсу за
суфинансирање пројеката производ-
ње медијских садржаја из области
јавног информисања у 2017, постоја-
ла је могућност да из седишта мулти-
националне Војводине стигну боље
вести. Међутим, конкурисали смо за
износ од 1.970.000 динара (укупна
вредност 2.770.000), а намењено нам
је 150.000 динара, што је далеко од
довољног да се пројектне активности
на квалитетан начин изведу.

Наравно, и њима смо се захвалили
на непристојној понуди.

Запитали смо се: због чега Град
Панчево и Покрајина сматрају да је
информисање на језицима нацио-
налних заједница у мултинационал-
ним срединама расипништво? Како
не бисмо на питање одговарали сами,
контактирали смо с релевантним ин-
ституцијама које се баве свакодневи-
цом својих сународника у нашој зе-
мљи. Позвали смо Јана Бртку, новои-
забраног председника Матице сло-
вачке, који нам је најпре рекао:

– У име Матице словачке у Србији
и свих Словака из Панчева и околине
желимо да захвалимо редакцији
„Панчевца” што на крајње објективан
и одговоран начин упознаје ширу
јавност са активностима и проблеми-
ма словачке националне заједнице
на подручју Панчева. О овим вашим
активностима информисао нас је
Иван Зафировић, члан Управног од-
бора МСС.

Бртка је потом додао:
– Сматрам да је ваша иницијатива

изузетно значајна за све припаднике
националних мањина на територији

града Панчева и високо је ценимо.
Жао нам је што Град Панчево нема
слуха за потребе националних зајед-
ница које живе на његовој територији,
а у исто време финансијски подржава
медије који немају седиште у Панче-
ву. Нажалост, иста или слична ситуа-
ција је и у другим општинама и градо-
вима, а није другачија ни у Покрајини.

Са Словацима у Србији наш лист
има дубоке и искрене односе. Недав-
но је делегација „Панчевца” била у
Амбасади Словачке Републике, где ју
је на радном састанку примила Њена
екселенција Дагмар Репчекова. У
отвореном разговору договорено је
да амбасадорка, чим јој обавезе то
дозволе, посети нашу редакцију и да
се том приликом утаначе модуси за
помоћ Словачке Републике за реали-
зацију идеје да се додаци на словач-
ком језику штампају у нашем листу.

Следеће недеље ћемо вам изнети
ставове званичника који заступају
македонску, румунску и мађарску
националну заједницу.

С. Трајковић

Не дав но је Ко ми си ја ко ју је офор ми -
ла ло кал на са мо у пра ва об ја ви ла ре -
зул та те Кон кур са за су фи нан си ра ње
про је ка та у обла сти за шти те жи вот не
сре ди не за 2017. го ди ну и Кон кур са
за су фи нан си ра ње про је ка та-ма ни -
фе ста ци ја у обла сти за шти те жи вот -
не сре ди не за 2017. го ди ну ко је је
рас пи сао Се кре та ри јат за за шти ту
жи вот не сре ди не Град ске упра ве
Пан че ва. Пре ма ре чи ма над ле жних,
на адре су Град ске упра ве сти гао је
ве ли ки број при ја ва, што по твр ђу је
да су мно ге ор га ни за ци је и уста но ве
из на шег гра да за ин те ре со ва не да се
кон крет но ан га жу ју на по слу уна пре -
ђи ва ња за шти те жи вот не сре ди не у
Пан че ву и окол ним на се ље ним ме -
сти ма.

Удру же ња гра ђа на ове го ди не ни су
до би ла тра же на сред ства за су фи -
нан си ра ње због при спе ћа апли ка ци ја
на кон кон кур сом на зна че ног ро ка,
због по кла па ња са др жа ја и ак тив но -
сти пред ло же ног про јек та са ак ту ел -
ним ак тив но сти ма Се кре та ри ја та и
сл. Овом при ли ком Се кре та ри јат за -
хва љу је сви ма ко ји су узе ли уче шће,
у на ди да ће сле де ће го ди не би ти
уче сни ци кон кур са и да ће има ти још
ква ли тет ни је про јек те. Гра до на чел -
ник Пан че ва Са ша Па влов при хва тио

је пред ло ге Ко ми си је за вред но ва ње
про је ка та. У на ред ном пе ри о ду по -
бед ни ци кон кур са мо гу се ја ви ти
над ле жним град ским слу жба ма ка ко
би у до глед но вре ме би ли пот пи са ни
нео п ход ни уго во ри.

Ка да је реч о Кон кур су за су фи нан -
си ра ње про је ка та-ма ни фе ста ци ја у
обла сти за шти те жи вот не сре ди не за
2017. го ди ну, Град је из дво јио ми ли -
он ди на ра. Би ће фи нан си ра но укуп -
но 14 раз ли чи тих еко ло шких ма ни -
фе ста ци ја, а нај ви ше нов ца до би ло је
удру же ње „Ива но вач ка ада” (90.000)
за ре а ли за ци ју про јек та за обе ле жа -
ва ње Да на Ду на ва. По крет го ра на и
во лон те ра Пан че ва до био је 88.000 за
про грам еду ка ци је „Чу вај мо озон,
чу вај мо на ше здра вље”.

Удру же ње спорт ских ри бо ло ва ца
„На дел” до би ло је 140.000 ди на ра за
ре а ли за ци ју про јек та „Еко-ку так”, а
Омла дин ско удру же ње Ба нат ски Бре -
сто вац 125.000 ди на ра за про грам
„Играј се и учи”. Ова два удру же ња
до би ла су нај ве ћи из нос ме ђу укуп но
17 удру же ња ко је ће Град фи нан си ра -
ти на осно ву Кон кур са за су фи нан си -
ра ње про је ка та у обла сти за шти те жи -
вот не сре ди не за 2017. го ди ну. За ову
на ме ну из град ског бу џе та је из дво је -
но 1,5 ми ли о на ди на ра. З. Ст.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ГРАД СКОГ КОН КУР СА ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊА

ПРО ЈЕ КА ТА У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Удру же ња и уста но ве же ле 
да по мог ну Пан че ву

Током протекле недеље одржане су
две седнице локалне владе. На пр-
вој, 26. маја, она је закључила да
Скупштина града Панчева може да
да сагласност на одлуку Надзорног
одбора ЈКП-а „Хигијена” о расподе-
ли добити остварене у 2016. години
на покриће губитка из ранијих го-
дина. Такође, том јавном предузећу
одобрено је да се кредитно задужи
по основу дозвољеног минуса по те-
кућем рачуну у износу од петнаест
милиона динара.

Измењени су финансијски пла-
нови МЗ Стари Тамиш и МЗ Кача-
рево за 2017, тако што су пренаме-
њени мањи износи средстава. За-
тим, Градско веће је одлучило да је
потребно закључити уговор о пра-
вима и обавезама Канцеларије за
управљање јавним улагањима и
Града у реализацији пројекта за из-
вођење радова на инвестиционом
одржавању Геронтолошког центра у
пројектованој вредности од преко
47 милиона динара. На крају, већ-
ници су се сложили да Град с поме-
нутом канцеларијом потпише и
уговор у вези са адаптацијом амбу-
ланте у Долову, а вредност тог по-
сла је 7.308.048 динара.

На састанку градских отаца одр-
жаном 30. маја ЈКП „Зеленило” до-
било је бефел да расподели нерас-
поређену добит по финансијском
извештају за 2016. годину у износу
од 173.480 динара за покриће дела
губитка из ранијих година, који је
нарастао до 9.304.377 динара.

Следећа тема била је пријава
предлога пројекта Града под нази-
вом „Tra i a nus” на други позив Ду-
навског транснационалног програма
„In ter reg”. Предлогом је предвиђен
конзорцијум од шеснаест партнера
из Словеније, Хрватске, Румуније и
Србије, а пројекат се бави унапређе-
њем робног железничког и интер-
модалног саобраћаја, као и разво-
јем логистичких услуга у помену-

тим државама. Веће је одобрило
пријаву.

Потом је образована седмочлана
радна група за решавање питања
депонија на територији града Пан-
чева, чији су задаци да сагледа ста-
ње старе, несанитарне депоније у
Панчеву, те сеоских дивљих депо-
нија, као и да се позабави израдом
пројеката за њихову санацију и ре-
култивацију.

Донет је закључак којим је „Ин-
тернационални карневал Панчево
2017” проглашен за градску мани-
фестацију. Карневал ће бити одр-
жан 16. и 17. јуна на неколико лока-
ција. У расправу су се укључили и
секретари градских секретаријата,
који су присутнима саопштили да
ће због радног времена угоститељ-
ских објеката, продуженог до три
ујутро, инспекција морати да ради
пуном паром. Свој допринос да све
протекне у реду, даће и јавна кому-
нална предузећа, а њихов ангажман
ће организатори из Асоцијације
„Пријатељи Панчева” платити један
одсто од укупне цене.

С. Т.

ЦРТИЦЕ О КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА (1)

ЗАХВАЛИЛИ СЕ
НА НЕПРИСТОЈНИМ ПОНУДАМА



Зе мљи ште пред ста вља из у -
зет но хе те ро ге но окру же ње
за на се ља ва ње број них вр -
ста ми кро ор га ни за ма. Они
чи не од 0,1 до три од сто це -
ло куп не ор ган ске ма те ри је
зе мљи шта, а њи хо ва би о -
ма са у про се ку је од јед не
до пет то на по хек та ру. Ди -
вер зи тет ми кро ор га ни за ма
у зе мљи шту је ве ли ки, а је -
дан грам зе мљи шта мо же
би ти ста ни ште за ви ше од
де сет ми ли јар ди ми кро ор -
га ни за ма и хи ља де раз ли -
чи тих вр ста. Ме ђу тим, це -
ло куп ни ди вер зи тет зе -
мљи шне ми кро фло ре још
увек ни је у пот пу но сти ис -
тра жен и у ве ли кој ме ри је
не по знат. Нај број ни је си -
сте мат ске гру пе ми кро ор -
га ни за ма у зе мљи шту су
бак те ри је, ак ти но ми це те,
гљи ве и ал ге.

Ра зно вр сност зе мљи шних
ми кро ор га ни за ма од кључ -
ног је зна ча ја за очу ва ње

здра вља и ква ли те та зе мљи -
шта. Ши рок спек тар ми -
кро ор га ни за ма од го во ран
је за ва жне функ ци је ка ко у
нео бра ди вим, та ко и у об -
ра ди вим по љо при вред ним
зе мљи шти ма. За јед ни це зе -
мљи шних ми кро ор га ни за -
ма не из о став ни су и нај ва -
жни ји ка та ли за то ри би о хе -
миј ских про це са у зе мљи -
шту. Ми кро ор га ни зми су
кључ на ка ри ка у про це су
фор ми ра ња струк ту ре зе -
мљи шта, у про це си ма раз -
ла га ња ор ган ске ма те ри је,
кру же њу угље ни ка, азо та и
фос фо ра и у укла ња њу ток -
си на из зе мљи шта. Ди вер -
зи тет ми кро ор га ни за ма у
зе мљи шту од ре ђен је број -
ним ин тер ак ци ја ма из ме ђу
ми кро ор га ни за ма и зе мљи -
шта, ми кро ор га ни за ма и
би ља ка и сло же ним ми кро -
би о ло шким ин тер ак ци ја ма.

Ра ди обез бе ђе ња до вољ -
них ко ли чи на хра не, у по -
љо при вред ној про из вод њи
све ви ше су за сту пље не
тех ни ке и сред ства ко ји
ути чу на по ве ћа ње при но са
по је ди ни ци по вр ши не. То
је до ве ло до то га да се од
„зе ле не ре во лу ци је” у про -
из вод њу хра не уво де но во -

ство ре не ви со ко при но сне
сор те и хи бри ди, ко ји зах -
те ва ју упо тре бу ве ли ких
ко ли чи на хе миј ских сред -
ста ва и са вре ме ну тех ни ку,
ка ко би се оства ри ли ви сок
при нос и ви со ка еко ном ска
до бит по је ди ни ци по вр ши -
не. Та ко је по љо при вред на
про из вод ња јед ним де лом
по ста ла тех но ло шка про из -
вод ња, ко ја не га тив но ути -
че на основ не ре сур се од
ко јих су нај ве ћи про бле ми
на ста ли у де гра да ци ји зе -
мљи шта.

Сма ње на ра зно вр сност,
број ност и ак тив ност ми -
кро ор га ни за ма ин ди ка ци ја
је за га ђе ног или де гра ди ра -
ног зе мљи шта и ње го ве ни -
ске плод но сти. Сто га је с
ци љем очу ва ња и за шти те
агро е ко ло шких си сте ма и у
си сте ми ма одр жи ве по љо -
при вред не про из вод ње, по -
ред агро хе миј ских ана ли за
зе мљи шта, нео п ход но пра -

ти ти и ди на ми ку ми кро би -
о ло шке ак тив но сти у зе -
мљи шту.

При ме на раз ли чи тих вр -
ста ми кро ор га ни за ма у
про из вод њи здрав стве но
без бед не хра не све ви ше је
за сту пље на. Ми кро ор га ни -
зми као би о фер ти ли за то ри
мо гу да ути чу сти му ла тив -
но на снаб де ва ње би ља ка
основ ним би о ге ним еле -
мен ти ма, про ду ку ју ма те -
ри је и сти му ла то ре ра ста,
што све у куп но до при но си
по ве ћа њу при но са га је них
би ља ка. Та ко ђе, мо гу да се
ко ри сте као би о пе сти ци ди
у за шти ти га је них би ља ка
од бо ле сти и ште то чи на. На
овај на чин се сма њу је при -
ти сак штет них ма те ри ја на
еле мен те жи вот не сре ди не
и до би ја про из вод ко ји је
здрав стве но без бе дан и
ква ли те тан за људ ску ис -
хра ну, што пред ста вља
основ ни прин цип у одр жи -
вим си сте ми ма.

У на ред ном бро ју „Пан -
чев ца” чи тај те о стај ња ку
као вред ном нус про и зво ду
сто чар ске про из вод ње, ви -
ше стру ко ко ри сном за одр -
жа ва ње при род не плод но -
сти зе мљи шта.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 2. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Микроорганизми
земљишта

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Тре ба ство ри ти но ву
плат фор му ка ко би
при вред ни ци има ли
мо гућ ност да из но се
пре пре ке с ко ји ма се
су сре ћу у по сло ва њу

Те ме об у хва ће не окру глим
сто лом „Ини ци ја ти ва за из ме -
ну про пи са и ми шље ња ре гу -
ла тор них те ла”, одр жа ним 30.
ма ја у При вред ној ко мо ри
Вој во ди не (ПКВ), би ле су
„Пре фак ту ри са ње за јед нич -
ких тро шко ва ка да су ви ше
прав них и фи зич ких ли ца вла -
сни ци иде ал них де ло ва по -
слов не згра де” и „Пра вил ник о
об ли ку и на чи ну во ђе ња еви -
ден ци је о ПДВ-у”. Скуп су ор -
га ни зо ва ли ПКВ и по слов но
Удру же ње вла сни ка ра чу но -
вод стве них аген ци ја (УВРА), а
на ње му су го во ри ли ге не рал -
ни се кре тар ПКВ-а др Јо ван
Ву ји чић, пред сед ник УВРА Јо -
ван Бе а ра и уред ник пор та ла
„Нео бил тен” Ран ко Гр ба.

Пред сед ник ПКВ-а Бо шко
Ву чу ре вић на по чет ку је ре као

ОДР ЖАН ОКРУ ГЛИ СТО У ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ ВОЈ ВО ДИ НЕ

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА ИЗ МЕ НУ ПРО ПИ СА 
И МИ ШЉЕ ЊА РЕ ГУ ЛА ТОР НИХ ТЕ ЛА

да је „циљ одр жа ва ња окру глог
сто ла ства ра ње но ве плат фор -
ме у ПКВ-у, у окви ру ко је ће
при вред ни ци до би ти мо гућ -
ност да из но се све пре пре ке с
ко ји ма се су сре ћу у свом по -
сло ва њу”. Бе а ра је го во рио о
Пра вил ни ку о об ли ку, са др -
жи ни и на чи ну во ђе ња еви -
ден ци је о ПДВ-у, усво је ном
кра јем 2016. го ди не, а чи ја је
при ме на од ло же на за 1. ја ну ар
2018, као и о ути ца ју тог ак та
на по ло жај Ре пу бли ке Ср би је
на Doing Business ли сти Свет -
ске бан ке (СБ).

– Усво је ни Пра вил ник, са
280 по да та ка, нај о бим ни ји је у
Евро пи и нео п ход но је уни -
фор ми са ти га. Да на шњи окру -
гли сто одр жа ва се због од ре -
ђе них про бле ма ко ји ће се по -
ја ви ти ако усво је ни Пра вил -
ник о ПДВ еви ден ци ја ма поч -
не да жи ви. Ње го ва при ме на
до ве ла би до па да Ре пу бли ке
Ср би је на Doing Business ли сти
СБ за три ме ста, ако по сма тра -
мо вре ме ко је би се утро ши ло
при ме ном овог пра вил ни ка –
ре као је Бе а ра, ко ји је и члан
рад не гру пе чи ји је за да так да

де фи ни ше кон крет не ме ре за
уна пре ђе ње по зи ци је Ре пу бли -
ке Ср би је на ранг-ли сти СБ о
усло ви ма по сто ја ња.

Ди ску то ва но је о обе те ме, а
до не ти за кључ ци и ини ци ја ти -
ве би ће упу ће ни Ми ни стар -
ству фи нан си ја Ре пу бли ке Ср -
би је, По ре ској упра ви и По -
кра јин ском се кре та ри ја ту за
фи нан си је.

Мо де ра тор окру глог сто ла би -
ла је Бо ја на Ми љуш, за ме ник
ге не рал ног се кре та ра ПКВ-а, а
до га ђа ју су, по ред вла сни ка ра -
чу но вод стве них аген ци ја и
пред став ни ка фир ми, при су -
ство ва ли и по кра јин ски се кре -
тар за фи нан си је Смиљ ка Јо ва -
но вић, по ре ски ин спек тор По -
ре ске упра ве Но ви Сад Дра ган
Цвет ко вић, за ме ник ди рек то ра
Сек то ра за при вред ни си стем
При вред не ко мо ре Ср би је
(ПКС) Не ве на Ра кић, се кре тар
струч не, на уч не и тех нич ке де -
лат но сти у ПКС-у Љу би ша Ди -
ми три је вић, ко ор ди на тор удру -
же ња ПКВ-а мр Дра го мир Ђу -
кић, као и струч не слу жбе При -
вред не ко мо ре Вој во ди не.

С. Tрајковић

У ре сто ра ну „Зан зи бар”, 27.
ма ја, 106. ге не ра ци ја гим на -
зи ја ла ца про сла ви ла је че тр -
де сет го ди на ма ту ре. У опу -
ште ној, при ја тељ ској ат мос -
фе ри ста ри дру га ри су се при -
се ћа ли до го дов шти на из мла -
до сти. Мно ги од њих су, не
же лев ши да про пу сте дру же -
ње, на овај су срет до шли из
др жа ва ши ром све та.

За ве ли ким окру глим сто лом
се де ло је пет на е сто ро не ка да -
шњих уче ни ка јед ног од пр вих
раз ре да Гим на зи је, ко ја је та да
би ла сме ште на у згра ди Пан -
чев ци ма да нас по зна тој као
ста ра тех нич ка шко ла; са да су у
њој Завод за здравствену
заштиту радника „Пан че вац”,
ре дак ци ја на шег не дељ ни ка,
шко ла „Ви зи ја” и ау то-шко ла.

За ни мљи ви су жи вот ни пу -
те ви тих љу ди (на фо то гра фи -
ји), па смо ре ши ли да их сва -
ког по на о соб пред ста ви мо.

На да Илић (не ка да Пу тић)
еко но ми ста је у „Гра нек спор ту”;
Не над Ми лој ко вић се ба ви
адво ка ту ром; Ми лан Ми трић
је ди пло ми ра ни ма шин ски
ин же њер, за по слен у „Со ла -
ру”; Вла ди мир Си мић као
тех ни чар ИТ те ле ко му ни ка -
ци ја ра ди за Ује ди ње не на ци је;

Ан дри ја Ве ско вић, ин же њер
ИТ тех но ло ги ја, за по слен је у
бе о град ском „Да та те ку”; Мир -
ја на Ра ки та као ди пло ми ра ни
еко но ми ста ра ди у Бан ци „Ин -
те за”; Алек сан дар Кон чар је
до шао чак из Ау стра ли је, где
је вла сник јед не фир ме; ин же -
њер Жељ ко По пов жи ви у Ен -

гле ској, па је и он по те гао дуг
пут.

Дра ган Рај чић је про ду цент
спорт ског про гра ма на РТС-у;
еко но ми ста Не бој ша Осто јић
ра ди у пан че вач кој фир ми
„Nody Sistem”; Да ни ца Ко ко -
вић Див нић је ле кар ин тер ни -
ста у Оп штој бол ни ци Пан че во,
где као фи зи о те ра пе ут ра ди и
Мир ја на Ро мић; Бо ри слав
Жив ко вић је прав ник с ду го го -
ди шњим ста жем у „Пе тро хе ми -
ји”; Са ња Ко ва че вић Ра до ми ро -
вић је ди пло ми ра ни прав ник са
за по сле њем у ПИО фон ду; еко -
но ми ста Зо ран Пе шев ски је
вла сник Ау то-цен тра „Зо ки” и
још не ко ли ко фир ми ко је по -
слу ју у на шем гра ду.

С об зи ром на то да им је су -
срет ко ји је тра јао до ду бо ко у
ноћ ве о ма при јао, до го во ри ли
су се да се по но во ви де већ на -
ред не го ди не.

С. Т.

ГИМ НА ЗИ ЈАЛ ЦИ, 106. ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА

Про сла ви ли че тр де сет го ди на ма ту ре

Први „Циклофест”, догађај
који треба да окупи страствене
заљубљенике у бициклизам,
као и све остале који желе да
сазнају нешто више о овом
еколошки најтолерантнијем
превозном средству, биће одр-
жан у суботу, 3. јуна, од 12 до
18 сати, у Барутани. Иза овог

занимљивог дешавања стоји
Организација за развој карије-
ре и омладинског предузетни-
штва „Con nec ting”.

Панчевке и Панчевци моћи
ће да се информишу о бици-
клистичким тркама и мани-
фестацијама широм Србије,
да купе бицикле и опрему за

њих, те да од искусних мајсто-
ра науче како да поправе ово
превозно средство и да га уна-
преде. Такође, биће предста-
вљене бициклистичке руте и
занимљиве дестинације које
се могу посетити бициклом.
Наравно, у оквиру програма
љубитељи екстремне вожње за
посетиоце ће приредити шоу с
много занимљивих трикова на
бициклу.

„Циклофест” ће на једном
месту окупити локалне серви-
се, произвођаче бицикала и
организације које се баве про-
моцијом бициклизма. Током
фестивала представиће се
„Re Bi ke” сервис за изнајмљи-
вање бицикала, прво друштве-
но предузеће које покреће
„Con nec ting”. Циљ целе приче
је да се суграђанке и суграђа-
ни подстакну да бицикл кори-
сте као јавно превозно сред-
ство, јер се на тај начин утиче
на смањење загађења, гужви у
саобраћају и на физичку по-
кретљивост људи. С. Т.

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА У БАРУТАНИ

„Циклофест” – све
о бициклима и за њих Пан че вач ки ђа ци на ста вља ју

да ни жу успе хе на ре пу блич -
ким смо тра ма. Про шлог ви -
кен да одр жа но је Ре пу блич ко
так ми че ње из срп ског је зи ка и
је зич ке кул ту ре за сред њо -
школ це и основ це у Тр ши ћу, а
ме ђу осва ја чи ма нај сјај ни јих
од лич ја би ли су и на ши су гра -
ђа ни. Пр ву на гра ду је осво ји ла
Је ле на Ма слак, дру ге су би ле
Ма ри ја Цвет ко вић и Не ла Де -

спо то вић, а тре ће ме сто су за у -
зе ли Ми лан Ми ле тић и Де ја на
Маљ ко вић. Ве ли ком успе ху ђа -
ка до при нео је и мен тор ски рад
Ва лен ти не Па ро вић, про фе сор -
ке Гим на зи је „Урош Пре дић”.

С дру ге стра не, вред на и та -
лен то ва на Те о до ра Јо вић, уче ни -
ца осмог раз ред ОШ „Иси до ра

Се ку лић”, би ла је тре ћа. Она је
би ла ме ђу нај бо љи ма у ка те го -
ри ји 168 осма ка из це ле Ср би је.
Те о до ра је до са да уче ство ва ла
на мно гим так ми че њи ма (из
ен гле ског је зи ка, на Књи жев ној
олим пи ја ди итд.), а ни су јој
стра не ни при род не на у ке. Пла -
ни ра да упи ше Фи ло ло шку
гим на зи ју. Њен мен тор би ла је
про фе сор ка срп ског је зи ка и
књи жев но сти Бо ја на Та дић.

Ус пе си пан че вач ких ђа ка на
мно го број ним др жав ним смо -
тра ма зна ња по твр ђу ју да се у
обра зов ним уста но ва ма још
увек до бро ра ди и да ме ђу
про фе со ри ма и на став ни ци ма
по сто је вр сни струч ња ци и пе -
да го зи.

З. Ст.

НО ВИ УСПЕХ ЂА КА

Од лич ја из Тр ши ћа



ВЕ ЛИ КИ ПРО БЛЕМ НА ЈА БУЧ КОЈ ДЕ ПО НИ ЈИ

По је дин ци од ла жу чак и фе ка ли је из ци стер ни

По но во је цен тар Омо љи це
врео као ко шни ца по след њег
мај ског ви кен да. Раз лог ни је
би ло те шко по го ди ти, јер по -
след њих го ди на у ово вре ме
до га ђа се ве ли ки скуп мла дих
оде ве них у на род не но шње
под на зи вом „Ни кољ дан ски
ве нац”.

Сед ми Ме ђу на род ни фе -
сти вал фол кло ра и на род ног
ства ра ла штва одр жан је у
не де љу, 28. ма ја, а тра ди ци -
о нал но га ор га ни зу је КУД
„Жи сел” по во дом го ди шњи -
це осни ва ња и сво је сла ве,
али и обе ле жа ва ња сла ве пра во слав ног хра ма Све тог

Ни ко ле.
Ма ни фе ста ци ја је отво ре на

све ча ним де фи ле ом број них
фол клор них ан сам ба ла, уз
обе леж ја свих гру па и на ци о -
нал не за ста ве. Им по зант на
сли ко ви та и ве се ла по вор ка од

пре ко три ста уче сни ка – игра ча,
пе ва ча и му зи ча ра – про шла је
глав ном ули цом и сли ла се у
пре пу ну са лу До ма кул ту ре.
Та мо је одр жан це ло ве чер њи
кон церт свих ан сам ба ла, а све
вре ме су у рит му од зва ња ли
апла у зи пу бли ке упу ће ни мај -

сто ри ма на род не игре и пе сме
на сце ни. По ред све че ти ри
играч ке гру пе до ма ћи на из
КУД-а „Жи сел”, на сту пи ли су
и го сти из дру шта ва „Ли па” из
Сме де ре ва, „Там на ва” из Ко -
це ље ве, „Кру на” из Срп ског
Се мар то на у Ру му ни ји, „Бу бу -
ши нац” из По жа рев ца и фол -
кло ра ши из ива но вач ког удру -
же ња Бу га ра.

Ве че је за вр ше но атрак тив -
ном ко ре о гра фи јом из во ђач -
ког ан сам бла до ма ћи на под
на зи вом „Вла шке игре из хо -
мољ ског кра ја”.

На кон зва нич ног де ла про -
гра ма у са ли КУД-а „Жи сел”
при ре ђе на је за ку ска уз по де лу
при год них по кло на и за хвал -
ни ца за све уче сни ке и зва ни -
це, а не за бо рав но ве че на ста -
вље но је уз дру же ње, му зи ку и
пе сму до ка сних са ти.

Стар че вач ки пи сац Ми лош
Си ми јо но вић про мо ви сао је
но ву збир ку пе са ма, под на -
зи вом „Не дра пу на успо ме -
на”, у сре ду, 24. ма ја, у га ле -
ри ји „Бо ем” у згра ди До ма
кул ту ре, пред со лид ним бро -
јем сво јих по што ва ла ца и
при ја те ља.

Као и до сад, овај див ве ли -
ког ср ца пи сао је о про ла зно -
сти жи во та, но стал ги ји пре -
ма не ким про шлим вре ме ни -
ма, (не)уз вра ће ним љу ба ви -
ма... Ипак, нај но ви ју књи гу, у
ко јој су ме ста на шли и не ки
ра ни ји сти хо ви, ау тор је по -
све тио, ка ко сам ка же, сво јој
нај ве ћој сре ћи – сво јим уну -
ци ма. У остат ку збир ке он ту -
гу је и за пре ра но пре ми ну -
лим при ја те љи ма, па чак и
рат ним дру го ви ма, а с ве ли -
ким жа лом, пи је те том и не -
скри ве ном до зом па три о ти -
зма го во ри и о „оте тим срп -
ским зе мља ма”.

Не ка да шњи стар че вач ки
успе шни спор ти ста, пр вак

СФР Ју го сла ви је, осва јач
број них вред них тро фе ја у
бок су и ре пре зен та ти вац у
тој пле ме ни тој ве шти ни,
по знат је и као ве ли ки бо ем
и по ет ска ду ша; пе сме пи -
ше још од гим на зиј ских да -
на, а за то вре ме об ја вио је
ви ше де ла.

Ба нат ски Бре сто вац: По во -
дом се о ске сла ве Спа сов дан,
ка да су обе ле же на и три ве ка
по сто ја ња се ла, у че твр так,
25. ма ја, при ре ђен је бо гат
про грам. Шко ла је, у са рад -
њи с До мом кул ту ре, 30. ма -
ја на пла тоу ис пред по ме ну -
те уста но ве ор га ни зо ва ла за -
вр шну при ред бу и пр ви ма -
тур ски плес за осма ке.

Ба нат ско Но во Се ло: У фи на -
лу По кра јин ске смо тре фол -
кло ра у Бач кој То по ли деч ји
ансaмбл До ма кул ту ре осво -
јио је зла то, а спе ци јал не на -
гра де до би је не су за нај бо љи

ор ке стар и му зич ки аран -
жман на те му ига ра из Не го -
ти на. Се о ска сла ва Ду хо ви
би ће обе ле же на иду ћег ви -
кен да, из ме ђу 3. и 5. ју на,
број ним про гра ми ма.

До ло во: КУД „Ба нат ски вез”
при ре дио је кон церт фол -
кло ра у су бо ту, 27. ма ја, у
До му кул ту ре. Де ча ци од че -
тр на ест го ди на (и мла ђи) из
ру ко мет ног клу ба осво ји ли
су ше сто ме сто на др жав ном
пр вен ству одр жа ном про те -
клог ви кен да у По жа рев цу.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца до -
не ла је од лу ку о по кре та њу
јав не на бав ке за из ра ду про -
јект но-тех нич ке до ку мен та -
ци је за тро то ар око Ме сне за -
јед ни це. Мла ђи деч ји ан -
самбл на сту пио је у че твр так,
25. ма ја, на про сла ви три ста -
го ди шњи це од осни ва ња Бре -
стов ца. Ма тур ско ве че осма -
ка одр жа но је у че твр так, 1.
ју на, у До му кул ту ре.

Ива но во: Пе та из ло жба кућ -
них љу би ма ца при ре ђе на је у
су бо ту, а прет ход но су у шко -
ли ор га ни зо ва ни ли ков ни и
ли те рар ни кон курс под на зи -
вом „И жи во ти ње су жи ве”.

Ја бу ка: Због све уче ста ли јег
не за ко ни тог од ла га ња фе ка -
ли ја и дру гих опа сних ма те -
ри ја на се о ско сме тли ште,
Ме сна за јед ни ца још је дан -
пут апе лу је на све ко ји то чи -
не да хит но пре ста ну, јер ће
се су о чи ти са санк ци ја ма
над ле жних слу жби. Скуп -
шти на МЗ Ја бу ка је на сед -
ни ци одр жа ној у уто рак, 30.
ма ја, до не ла јед но гла сну од -
лу ку о сма ње њу це не при -
кључ ка га са за ме шта не, ко ја
ће из но си ти 780 евра (с
ПДВ-ом) у ди нар ској про -
тив вред но сти, у шта су ура -
чу на ти тро шко ви при кључ ка
и ге о дет ског сним ка.

Ка ча ре во: Се о ску сла ву Све -
ти Ћи ри ло и Ме то ди је у сре -
ду, 24. ма ја, за јед нич ки су
обе ле жи ле цр ква, шко ла и
Ме сна за јед ни ца. Удру же ње
же на „Ет но-ку так” је у су бо -
ту, 27. ма ја, на пла тоу у цен -
тру се ла при ре ди ло из ло жбу
ста рих је ла и за на та. Истог
да на у спорт ској ха ли је одр -
жа но ре пу блич ко пр вен ство
ве те ра на у сто ном те ни су.

Омо љи ца: Ме ђу на род ни фе -
сти вал фол кло ра „Ни кољ -
дан ски ве нац”, у ор га ни за ци -
ји КУД-а „Жи сел”, одр жан је
у не де љу, 28. ма ја, у цен тру
се ла. Уче ник Вељ ко Пот ко -
њак пла си рао се у ре пре зен -
та ци ју Ср би је за уче шће на
европ ском так ми че њу „Шта
знаш о са о бра ћа ју”. Но ва
књи га На де Ма лек би ће про -
мо ви са на у сре ду, 7. ју на, у
19.30, у До му кул ту ре, уз му -
зич ку прат њу Злат ка Ма ле ка
и Жељ ка То ђе ра ша.

Стар че во: Гра ђа ни ко ји же ле
да ле га ли зу ју објек те још
увек мо гу до ћи у Ме сну за -
јед ни цу сва ког рад ног да на
из ме ђу 10 и 12 са ти. Про јек -
ци ја два ју крат ко ме тра жних
фил мо ва – о ива но вач ким
по пи ка ма и о ре ста у ра ци ји
град ског му зе ја – одр жа на је
у че твр так, 25. ма ја, у ККК-у,
а слич не про јек ци је на ста ви -
ће се сва ког на ред ног че -
тврт ка од 21 сат. Из ви ђа чи
ће 10. ју на на пра ви ти јед но -
днев ни из лет у Кру пањ.

Петак, 2. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Јордан
Филиповић

Три ста го ди на 
Бре стов ца

Ве се ли ли се и До лов -
ци и Ка ча рев ци

По че ло је до ба се о ских сла ва,
ка рак те ри стич но за то пле да -
не, а оне су углав ном „пра вил -
но рас по ре ђе не”, у од ре ђе ним
вре мен ским раз ма ци ма. Али
до го ди се и „гу жва”, као ова на
по чет ку „се зо не”, ка да се у не -
ко ли ко да на сла ви у три се ла.

Нај пре су стар то ва ли До -
лов ци. Они су 22. ма ја ра зно -
вр сним до га ђа ји ма обе ле жи ли
Пре нос мо шти ју Све тог оца
Ни ко ла ја, ко јем су по све ће на
сва три та мо шња хра ма. Про -
сла ва је прак тич но по че ла још
9. ма ја у ру мун ској пра во слав -
ној цр кви, јер до ло вач ка ру -
мун ска ма њи на по шту је но ви,
гре го ри јан ски ка лен дар, па је
„њи хов” Све ти Ни ко ла две не -
де ље ра ни је. Том при ли ком
на сту пи ли су фол кло ра ши из
КУД-а „Ба нат ски вез” и ме шо -
ви ти хор „Све ти Алек сан дар
Нев ски”.

Сви до га ђа ји ко ји су сле ди -
ли до 22. ма ја би ли су у ду ху
се о ске сла ве, као што су ре -
дов не пр вен стве не утак ми це
до ло вач ких клу бо ва и дру га
спорт ска де ша ва ња, по пут
тур ни ра у ка ра теу или ка сач -
ких тр ка одр жа них дан уо чи
сла ве. Дом кул ту ре је ор га ни -
зо вао ху ма ни тар ну жур ку и
пред ста ву „Ве се ле се дам де се -
те”, а љу би те љи Пе шча ре –
ма ни фе ста ци ју „Кад ба грем
ми ри ше”.

Сам дан сла ве, по не де љак,
22. мај, по чео је за јед нич ком

слу жбом два ју срп ских хра мо -
ва, а пре тог чи на по но во су
на сту пи ли мла ди фол кло ра -
ши из КУД-а „Ба нат ски вез”,
ко ји су уве ли ча ли и утак ми цу
му шког ру ко мет ног клу ба.

Ка ча ре вач ку сла ву Све ти
Ћи ри ло и Ме то ди је у сре ду,
24. ма ја, за јед нич ким про гра -
мом обе ле жи ле су цр ква, шко -
ла и Ме сна за јед ни ца. Тим по -
во дом Удру же ње же на „Ет но-
ку так” је у су бо ту, 27. ма ја, на
пла тоу у цен тру се ла упри ли -
чи ло из ло жбу ста рих је ла и за -
на та.

Бре сто ва ча ни су има ли нај -
ви ше по во да за сла вље. Раз лог:
ве ли ки ју би леј – окру гло три ве -
ка од осни ва ња. Сва ко ко је у че -
твр так, 25. ма ја, на Спа сов дан,

до шао у то ле по ме сто, мо гао
је да ви ди ни кад леп ше уре ђен
цен тар, а по себ ну па жњу при -
вла чи ло је цве ће по са ђе но у
об ли ку бро ја три ста.

Дан је по чео ли тур ги јом у
Цр кви Ваз не се ња го спод њег,
а по том је усле дио мо жда и
цен трал ни до га ђај – из ло жба
фо то гра фи ја под на зи вом
„Бре сто вац кроз вре ме” у га -
ле ри ји Ва тро га сног до ма.
Ова по став ка на ста ла је за -
хва љу ју ћи мар љи вом ра ду
умет нич ког фо то гра фа и ве -
ли ког ен ту зи ја сте Здрав ка
Си ми јо но ви ћа, чла на КФФА
„По ња ви ца”. У пи та њу је сто
фо то гра фи ја ко је при ка зу ју
љу де и објек те, од ко јих не -
ки, по пут ка то лич ке цр кве и

СЕЛО

ПРО ТЕ КЛИХ ДА НА ВЕ О МА ЖИ ВО У МНО ГИМ НА СЕ ЉЕ НИМ МЕ СТИ МА

СЛА ВЉЕ НИЧ КИ У ТРИ СЕ ЛА

СИ МИ ЈО НО ВИЋ ПРЕД СТА ВИО 

НО ВУ ЗБИР КУ ПЕ СА МА

Не дра пу на успо ме на

Је дан од го ру ћих про бле ма у
Ја бу ци по но во је се о ско сме -
тли ште. Ни је ис те кло ни по ла
го ди не од пот пу ног уре ђе ња
по ме ну те де по ни је, а већ се на -
ку пи ла огром на ко ли чи на ко -
му нал ног от па да, што ства ра
ве ли ку не ла го ду за све гра ђа не.

Пред сед ник та мо шње ме сне
скуп шти не Сло бо дан Илић
на во ди да не са ве сни љу ди ба -
ца ју сме ће на при ступ ни пут
ка сме тли шту, па чак и уги ну -
ле жи во ти ње.

– Без об зир ни по је дин ци иду
до тле да из ци стер ни ис пу -
шта ју фе ка ли је, што озбиљ но
мо же угро зи ти здра вље свих
гра ђа на Ја бу ке. На жа лост, на -
ше ко му нал но пред у зе ће „Вод-
-ком” ни је у мо гућ но сти да са -
мо стал но ре ши овај про блем,
пре све га због не до стат ка аде -

кват них рад них ма ши на, па је
ан га жо ва но тре ће ли це на уре -
ђе њу де по ни је. Ово је при вре -

ме но ре ше ње и због то га ће мо
се обра ти ти за по моћ Гра ду
ка ко би смо на шли ду го трај ни -

је ре ше ње за овај из у зет но ве -
ли ки про блем – ис та као је
пред сед ник.

До кле иде ба ха тост на ве де -
них по је ди на ца, го во ри и то да
је Илић, за јед но с ди рек тор ком
ја буч ког ко му нал ног пред у зе -
ћа, у уто рак, 30. ма ја, при ли -
ком оби ла ска те ку ћих ра до ва
на де по ни ји за те као јед ног не -
са ве сног по је дин ца упра во у
мо мен ту ис пу шта ња фе ка ли ја
из ци стер не.

Сто га Ме сна за јед ни ца и
овим пу тем апе лу је на све
гра ђа не да свој ко му нал ни от -
пад од ла жу у скла ду са за ко -
ном, с на зна ком да уги ну ле
жи во ти ње и фе ка ли је не ба ца -
ју на де по ни ју, јер ће у про -
тив ном Ко му нал на ин спек ци -
ја и по ли ци ја би ти при мо ра не
да ка жња ва ју.

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КУД-а „ЖИ СЕЛ”

„Ни кољ дан ски ве нац” сед ми пут

оп шти не, ви ше не по сто је.
Сво је ме сто ту су на шли пор -
трет Јо ха на Но ва ка из 1872.
го ди не, као и по ро ди це Иг -
ња то вић (око 1900. го ди не).
Ина че, пр во по ми ња ње Бре -
стов ца да ти ра из 1717. го ди -
не, ка да су жи те љи срп ске
на ци о нал но сти жи ве ли у
два на ест ку ћа.

На кон све ча ног кок те ла на
пла тоу ис пред До ма кул ту ре
сви ра ли су там бу ра ши; та мо
су при ре ђе ни и про грам
пред шко ла ца из Бре стов ца,
Омо љи це и Гло го ња, кон церт
на род ног ор ке стра и на ступ
во кал ног со ли сте Мар ка Га -
чи ћа.

Све вре ме то ком да на би ла
су отво ре на вра та про сто ри ја

Историја места изражена сликама



Само десет дана након преда-
је осам хиљада потписа гра-
ђанки и грађана Зорани Ми-
хајловић, потпредседници
Владе Републике Србије и
председници Координационог
тела за родну равноправност,
Влада је у уторак, 30. маја,
прогласила 18. мај Даном се-
ћања на убијене жене жртве
насиља.

„Као што је познато, у проте-
клих шест месеци петицију су
потписима подржали чланови
и чланице породица жена жр-
тава фемицида, чланови и чла-
нице Владе Републике Србије,
посланице и посланици, као и
одборнице и одборници локал-
них самоуправа и градоначел-
ници, представници и пред-
ставнице независних држав-
них институција и синдикална
удружења. Највећу подршку
петицији дале су грађанке 25

градова и општина уз асистен-
цију 32 организације цивилног
друштва”, подсетили су овим
поводом из Мреже „Жене про-
тив насиља”.

Уз подношење петиције,
Мрежа је тражила формирање
надзорног тела за праћење фе-
мицида на националном ни-
воу, које би сваког 18. маја об-
јављивало извештај о броју
фемицида, с подацима о ста-
рости и полу жртве и убице и
релацији између њих, као и
информације о казнама одре-
ђеним за убицу. Задатак над-
зорног тела био би да на наци-
оналном нивоу прикупља,
анализира и проверава подат-
ке и дефинише мере за пре-
венцију фемицида.

„Сваки фемицид мора бити
пажљиво анализиран да би се
идентификовали пропусти у
заштити, с циљем да се побољ-
шају и даље развијају превен-
тивне мере”, наводи се у саоп-
штењу које је Мрежа издала
поводом проглашења 18. маја
Даном сећања на убијене жене
жртве насиља.

Петак, 2. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Циљ – ин фор ми са ти
се о сво јим пра ви ма
и бо ри ти се за њих

Нај но ви ји у ни зу из у зет но ва -
жних про је ка та ко је удру же ње
„На по ла пу та” већ ви ше од
јед не де це ни је кон ти ну и ра но
спро во ди с ци љем да по бољ ша
ква ли тет жи во та осо ба с ин те -
лек ту ал ним те шко ћа ма и пот -
по мог не њи хо ву ин клу зи ју у
дру штво, окон чан је по след -
њег да на ма ја.

Ње гов на зив је „Са мо за сту -
па ње – хај де да про ба мо то”, а
о то ме шта су уче сни ци у окви -
ру ње га по сти гли од де цем бра
про шле го ди не, ка да је по чео,
ви ше ре чи би ло је на три би на -
ма одр жа ним у по не де љак и
уто рак, 29. и 30. ма ја, у про сто -
ри ја ма Град ске упра ве.

Чла но ви Гру пе за са мо за сту -
па ње и сред њо школ ци из Ма -
шин ске, Тех нич ке и Еко ном -
ске шко ле оку пља ли су се то -
ком прет ход них шест ме се ци
јед ном не дељ но на јед но ча сов -
ним ра ди о ни ца ма у про сто ри -
ја ма До ма омла ди не. Раз го ва -
ра ли су и ве жба ли на при ме -
ри ма из жи во та ка ко да из ра зе
сво је ми шље ње, да бу ду од го -
вор ни и да се из бо ре за сво ја
пра ва. За сту па ти се бе од но сно
го во ри ти у сво је име, сло бод но
ре ћи шта ми слиш, тра жи ти
сво ја пра ва и удру жи ти се ка ко
би их за јед но с дру ги ма за сту -
пао – кра так је опис оно га што
са мо за сту па ње пред ста вља.

Kада је у удру же њу „На по ла
пу та” још 2014. го ди не осно ва -
на пр ва гру па за са мо за сту па -
ње, на за ни мљив на чин на стао
је сло ган ода бран и за на зив
овог по след њег про јек та.

– Ка да смо пре три го ди не
оку пља ли пр ву гру пу, при ча ли
смо мла ди ма о то ме шта је то
са мо за сту па ње и пи та ли смо
их да ли су уоп ште за ин те ре -
со ва ни за та ко не што. Иа ко
ни су има ли мно го ин фор ма -
ци ја, њи хо ва пр ва ре ак ци ја
би ла је: „Хај де да про ба мо то”
– и та ко је на стао сло ган ко ји
нас и да ље пра ти. Нај но ви ји
про је кат је за вр шен 31. ма ја, а
фи нан си ра ло га је Ми ни стар -

ЈОШ ЈЕ ДАН ПРО ЈЕ КАТ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПО ЛА ПУ ТА”

СА МО ЗА СТУ ПА ЊЕ? 
ХАЈ ДЕ ДА ПРО БА МО ТО!

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

На про сла ви ма ту ре сви же -
ли мо да се пред ста ви мо у
нај леп шем све тлу. Ако не
мо же те се би да при у шти те
про фе си о нал ну шмин ку, ево
са ве та ка ко да се са ми на -
шмин ка те и из гле да те као
да сте тек иза шли из са ло на.

Пр во на чи сто ли це на не -
си те хи дра тант ну кре му ко ју
ина че ко ри сти те. На кон не -
ко ли ко ми ну та кре ни те с
кон ту ри са њем. У кућ ној ре -
жи ји то ће за пра во би ти пра -
вил на упо тре ба све тлог и
там ног теч ног пу де ра. За бар
две ни јан се све тли ји теч ни
пу дер од бо је ва шег те на на -
не си те на сле де ћу ре ги ју:
цен трал ни део че ла, па спу -
сти те ду жи ном но са, по том
ис под обр ва и ис под ока до
кра ја но са, на бра ду и ду жи -
ном ви лич не ко сти. Там ни -
јим пу де ром ће те ура ди ти
кон ту ри са ње ли ца. На не си те
га на обо де че ла ка ко си, на
ле ву и де сну стра ну но са, на
сре ди ну обра за и око уса на,
осим тик ис под но са. Ту је
бо ље ста ви ти ма ло све тли ји

пу дер или хај лај тер, ако га
има те. По том све то сун ђе -
ром за пу дер утап кај те и
убла жи те ја сне иви це. На це -
ло ли це до дај те теч ни пу дер
у ва шој ни јан си и опет бла го
утап кај те сун ђе ром. За тим
на не си те пу дер у пра ху (нај -
бо ље тран спа рент ни) и пре -
ђи те њи ме це ло ли це. На не -
си те ру ме ни ло на ја го ди це.
Ако има те хај лај тер у пра ху,
на не си те овлаш ши ром чет -
ком на она ме ста на ко ја сте
ста ви ли све тли теч ни пу дер.

Уко ли ко же ли те да на гла -
си те очи, он да не ка усне бу -
ду бла го на шмин ка не и обр -
ну то – ако же ли те сен зу ал не
цр ве не усне, очи на шмин -
кај те бла го. Ако је ак це нат
на очи ма, сен ку ода бе ри те у
скла ду с бо јом гар де ро бе,
али по шту ју ћи пра ви ла за
ни јан су ко ја иде уз ва ше
очи. Бра он очи ма нај ви ше
при ста ју ни јан се љу би ча сте
и ро зе пу дер бо је; пла вим –
све ни јан се пла ве, све тло -
бра он ка бо ји бре скве; зе ле -
ним од го ва ра ју све ни јан се
зе ле не, све тло ро зе до пинк
бо је. Не за бо ра ви те да ста -
ви те ма ска ру у ви ше сло је ва
или за ле пи те тре па ви це за
јед но крат ну упо тре бу.

Ако на гла ша ва те усне, оба -
ве зна је олов ка за иви це. Бо ја
тре ба да се сла же с гар де ро -
бом, а нај бо ље је да бу де мат
по пут со мо та. Ако усне не на -
гла ша ва те, на не си те руж бо је
ко же или све тле ни јан се ро зе
и сјај.

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

На шмин кај те се са ми 
за ма ту ру

за чи та ње, ка ко би оне на што
јед но став ни ји и бр жи на чин
до ла зи ле до по треб них ин фор -
ма ци ја. Су ге ри са ли смо да се у
Град ском услу жном цен тру
обез бе ди део ко ји ће омо гу ћи ти
бр жи и лак ши при ступ љу ди ма
с фи зич ким или ин те лек ту ал -
ним те шко ћа ма и да се осми -
сли што јед но став ни ји обра зац
ко ји осо ба са ин те лек ту ал ним
те шко ћа ма мо же са мо стал но
по пу ни ти ка ко би до би ла нео п -
ход ни до ку мент. Град ска упра -
ва се пред Свет ском бан ком
оба ве за ла да ће та ко не што и
обез бе ди ти. Оче ку је мо да ће тај
про је кат би ти ре а ли зо ван до
кра ја го ди не – ре кла је Алек -
сан дра Ја нић, во ди тељ гру пе за
са мо за сту па ње у удру же њу „На
по ла пу та”.

Она је ис та кла и да је је дан
од ва жни јих ефе ка та овог про -
јек та то што су са мо за ступ ни -
ци при су ство ва ли и Сај му за -
по шља ва ња, а не ки од са мо за -
ступ ни ка су се и за по сли ли – у
са мом удру же њу, у ЈКП-у „Зе -
ле ни ло” и у Оп штој бол ни ци.

ЗДРАВА ИСХРАНА

Због из у зет но ја ког и ау тен -
тич ног ми ри са, це лер или
во ли те или не во ли те. Ако
спа да те у гру пу љу би те ља,
срећ ни сте због мно штва
бла го де ти ко је он има за ва -
ше здра вље. Це лер је вр ло за -
сту пљен у фран цу ској ку хи -
њи, као ба за за со со ве и су пе.

Се ме це ле ра ком би но ва -
но са со љу ко ри сти се као

ал тер на ти ва обич ној со ли у
ра зним ре цеп ти ма. Упо тре -
бља ва се и да по ја ча аро му
чу ве ног кок те ла „бла ди ме -
ри”, као и чи ка шког хот-
-до га. По ред то га што се
ко ри сти као за чин, од ли -
чан је и у са ла та ма, па вам
пре по ру чу је мо да ис про ба -
те јед ну вр ло јед но став ну и
осве жа ва ју ћу.

Са стој ци: 200 г це ле ра (ли сташ), 300 г ја бу ка гра ни смит, сок од по -

ла ли му на, 160 г ту ње ви не у са ла му ри, 200 г мла дог си ра, со и би бер.

При пре ма: Це лер и ја бу ке опра ти, па исе ћи на коц ки це. До да ти ли -

му нов сок, со и би бер. До бро по ме ша ти. Уба ци ти ко ма ди ће ту не и

сир исе чен на коц ки це. Сва ка ко осве жа ва, али је још бо ље ка да се

рас хла ди.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Са ла та с це ле ром 
и ту ном

ство омла ди не и спор та. Но
ми ће мо сва ка ко на ста ви ти са -
мо за сту па ње, и то у окви ру
про јек та „Са мо за ступ ни ци за
основ на пра ва осо ба са ин ва -
ли ди те том у Ср би ји”, ко ји ре а -
ли зу је мо у парт нер ству са ор -
га ни за ци јом АПИ Ср би је и с
дру гим парт не ри ма – ре кла је
Ма ри на Ку риљ из удру же ња
„На по ла пу та”.

Про је кат „Са мо за сту па ње –
хај де да про ба мо то” на ово не -
дељ ним три би на ма јав но сти
су пред ста ви ли мла ди ко ји су
у ње му уче ство ва ли.

– Ци ље ви про јек та би ли су
да се мла ди љу ди са ин те лек -
ту ал ним те шко ћа ма, као и
сред њо школ ци, ин фор ми шу о
то ме ко ја су њи хо ва пра ва и да
се осна же да се бо ре за њих.
Учи ли смо ка ко да ре ша ва мо
про бле ме и да ра ди мо на
спре ча ва њу дис кри ми на ци је.
На ра ди о ни ца ма смо при ча ли
о про бле ми ма с ко ји ма се су -
сре ћу мла ди да нас, а то су, из -
ме ђу оста лог, дис кри ми на ци ја
и не у ва жа ва ње раз ли чи то сти,
не за по сле ност и ло ша ко му -
ни ка ци ја с вр шња ци ма, на -
став ни ци ма и ро ди те љи ма.
Уве жба ли смо да се за сво ја
пра ва бо ри мо, да са мо стал но
или у гру пи до но си мо од лу ке,
да ис ка же мо сво је ми шље ње, а
да при том ни ког не увре ди мо
и да бу де мо од го вор ни ка ко за
се бе, та ко и за за јед ни цу у ко -
јој жи ви мо – ре као је са мо за -
ступ ник Не ма ња Јо вић.

Уче сни ци про јек та су, по ред
ра ди о ни ца, ре а ли зо ва ли и ве ли -
ки број дру гих ак тив но сти. Би ли
су део фо кус-гру пе ко ју је оку пи -
ла Град ска упра ва у окви ру про -
јек та „Ја ча ње ка па ци те та ло кал -
них са мо у пра ва у ју го и сточ ној
Евро пи”; да ли су пред ло ге за
уна пре ђи ва ње ко му ни ка ци је
Град ске упра ве са осо ба ма са ин -
ва ли ди те том, ко ји су ува же ни;
сва ко днев но су се са мо за сту па -
ли пред дру гим љу ди ма и ор га -
ни за ци ја ма; уче ство ва ли су на
за вр шној ре ги о нал ној кон фе -
рен ци ји о со ци јал ној ин клу зи ји
гра до ва у За гре бу, као и у обу ци
„Спре ча ва ње на си ља над же на -
ма са ин ва ли ди те том у ре зи ден -
ци јал ним усло ви ма”.

– По себ но нам је зна чај но то
што смо има ли при ли ку да да -
мо сво је пред ло ге за уна пре ђе -
ње ко му ни ка ци је из ме ђу осо ба
са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма
и Град ске упра ве. Пред ло жи ли
смо да се на сај ту Град ске
упра ве уре ди по се бан део на -
ме њен осо ба ма са ин те лек ту ал -
ним те шко ћа ма на је зи ку ла ком

ПРОГЛАШЕН ДАН СЕЋАЊА 

НА УБИЈЕНЕ ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА

Петиција 
уродила плодом

Сва ки крат ко трај ни гу би так
све сти на ме ће ло гич но пи та -
ње: да ли је реч о озбиљ ном
ста њу ко је зах те ва обим ну
ди јаг но сти ку, те ра пи ју и ле -
че ње, или је то мо жда бе за -
зле ни ко лапс про у зро ко ван
ре флек сном ре ак ци јом ор га -
ни зма на стрес? Ова кву вр сту
стре са мо гу иза зва ти пра зан
же лу дац, пре гре ја на про сто -
ри ја, сто мач не те го бе, ва ђе ње
кр ви или не ка дру га не у год -
ност ко ја ће ак ти ви ра ти ва гус
– нерв ко ји успо ра ва ср ча ну
ак тив ност и ума њу је крв ни
при ти сак.

Ка да је у пи та њу ста ри ја
по пу ла ци ја, нор мал на ре ак -
ци ја ор га ни зма не рет ко из о -
ста не ка да, на при мер, уста -
не мо са сто ли це или из кре -
ве та. Уме сто да ср це на вре -
ме убр за сво ју ак тив ност, а
крв ни су до ви се пра во вре -
ме но стег ну, усле ди ће успо -
ре на ре ак ци ја до вољ на да се
осе ти не ста бил ност, не све -
сти ца и мо гу ћа „не по слу -
шност” но гу ко ја ће про у зро -
ко ва ти пад. У ста ри јих ва гус
мо же да се ак ти ви ра не ким
сва ко днев ним ак тив но сти -
ма, као што су бри ја ње, ве -
зи ва ње кра ва те или по ме ра -
ње гла ве у стра ну. Па ци јен ти
с ни ским вред но сти ма цр ве -
них крв них зр на ца, због при -
сут ног хро нич ног кр ва ре ња,

под ве ли ким су ри зи ком да
из гу бе свест и пад ну. То се
че сто де ша ва и ка да су све
дру ге функ ци је ор га ни зма
нор мал не. Сли чан ефе кат ће
иза зва ти оби лан гу би так
теч но сти кроз зно је ње или
сто ли цу, уко ли ко је не на -
док на ди мо.

Ср ча ни бо ле сни ци, као и
они ко ји па те од ви со ког крв -
ног при ти ска, узи ма ју ле ко ве
ко ји „ште де” ср це та ко што
успо ра ва ју ње гов рад. Ово
бла го твор но деј ство те ра пи је
мо же се по ка за ти не та ко ко -
ри сним у мо мен ти ма ка да
бо ра ви мо на по љу и ка да је
тем пе ра ту ра ва зду ха ви со ка.
Ши ре ње крв них су до ва и гу -
би так те ле сних теч но сти зно -
је њем, уз не из бе жан ефе кат
по пи је ног ле ка, до ве шће до
опа да ња при ти ска и крат ко -
трај ног гу бит ка све сти с па дом
и мо гу ћим по вре ђи ва њем. Ле -
кар ко ји ин тер ве ни ше, нај че -
шће ће ура ди ти ЕКГ ди јаг но -
сти ку ка ко би про це нио да ли
по сто ји оште ће ње ср ча ног
ми ши ћа и евен ту ал на арит -
ми ја ко ја мо же озбиљ ни је
угро зи ти здра вље. Оба ве зно
тре ба пи та ти па ци јен та да ли
је осе тио не све сти цу, муч ни -
ну, пре зно ја ва ње или је до па -
да до шло из не на да. То мо же
по мо ћи у ди јаг но сти ко ва њу
арит ми је као раз ло га за гу би -
так све сти.

Ве ћи ну мо гу ћих узро ка
крат ко трај ног гу бит ка све сти
и па да на ве ли смо пре све га
да би смо скре ну ли па жњу на
ме ре пре вен ци је ко је сва ко
мо же при ме ни ти. Украт ко:
без пре те ра ног из ла га ња сун -
че вој све тло сти, до вољ но
узи ма ње теч но сти и ин фор -
ми са ње о не же ље ном деј ству
те ра пи је и фак то ри ма ко ји
мо гу иза зва ти гу би так све сти
– нај бо ље су пре вен тив не ме -
ре ка ко не би до шло до не же -
ље них по сле ди ца.

Крат ко трај ни ко лапс

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Ефек ти ше сто ме сеч ног ра да су од лич ни



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СВАРЉИВОСТИ ПРОТЕИНА, МАСТИ

И СКРОБА У ФЕЦЕСУ

Цена: 600 динара

ПАКЕТ 3 
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• ТУМОР-МАРКЕР PSA

Цена: 650 динара

• ТУМОР-МАРКЕР fPSA

Цена: 750 динара

Петак, 2. јун 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ
(ЗАКАЗИВАЊЕ РАДНИМ ДАНИМА ОД 7 ДО 15 САТИ)

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О



Збирка песама „Плажа неса-
ница” наше суграђанке Јасми-
не Топић представљена је у
понедељак, 29. маја, у дворани
„Аполо” Дома омладине. О
књизи су говорили професор-
ке Невена Стефановић и Јеле-
на Ангеловски, као и Гојко Бо-
жовић, књижевни критичар и
главни уредник у издавачкој
кући „Архипелаг” из Београда.
Читање поезије су пратили
музичари Слободан Рековић
(клавијатуре, ритам-машина),

Сава Маринковић (гитара) и
Ђурађ Шимић (бас), што је
промоцију учинило несваки-
дашњом.

„Плажа несаница” је шеста
збирка песама Јасмине Топић,
а објавио ју је Културни цен-
тар Новог Сада.

НА ГРА ДА МИ ЛЕ НИ МР КЕ ЛИ

Мје се че ва ста за

ПЕСМЕ ЈАСМИНЕ ТОПИЋ

Плажа несаница

СЛИ КЕ ДРА ГО СЛА ВА ХУ СА РА У ТЕ МЕ РИ НУ

Сли кар ски де сант 
на Др вар

Пан че вач ки сли кар Дра го слав
Ху сар пред ста вио се из ло -
жбом аква ре ла и цр те жа „Сли -
кар ски де сант на Др вар” у пе -
так, 19. ма ја, у Кул тур ном
цен тру Те ме ри на. Из ло же но је
три де сет ра до ва на ста лих у
ли ковној ко ло ни ји у Др ва ру
одр жа ној ок то бра про шле го -
ди не. Ху сар је „кро јио” пеј за же
при род них ле по та тог пре ле -
пог кра ја Бо сне „ко је је пре по -
знао и у сво јој ду ши, оста вив -
ши траг на па пи ру да све до чи

за сва вре ме на о ле по ти, ра до -
сти и срод но сти из ме ђу чо ве ка
и при ро де, из ме ђу ду ша и про -
сто ра у не про ла зном тра ја њу”,
оце на је ње го вог ко ле ге Ди ми -
три ја Ко ла ре ви ћа.

Ху сар је вр стан пеј за жи ста,
пред став ник срп ског по ет ског
ре а ли зма с кра ја два де се тог
ве ка. Из ла гао је на 49 са мо -
стал них и ви ше од три ста ко -
лек тив них из ло жби у зе мљи и
ино стран ству, а уче сник је и
број них сли кар ских ко ло ни ја.

На ша су гра ђан ка Ми ле на
Мр ке ла осво ји ла је дру гу на -
гра ду за ха и ку низ „Мје се че -
ва ста за” на Пр вом ин тер на -
ци о нал ном ха и ку фе сти ва лу

„При ро да у оку”. На кон курс
се при ја ви ло ви ше од 150
ха и ку пи са ца из три де сет
јед не зе мље са свих кон ти -
не на та.

Му зи ка
Пе так, 2. јун, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт ви -
о ли нист ки ње Ка та ри не Пин тер, уз кла вир ску прат њу На та -
ше Ср дић Јан.

Су бо та и не де ља, 3. и 4. јун, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: го ди шњи кон цер ти Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар лић”.

Сре да, 7. јун, 17 са ти, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
ма тур ски кон церт фла у тист ки ње Алек сан дре Спа сов ски.

Че твр так, 8. јун, 17 са ти, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: ма тур ски кон церт ви о ли нист ки ње Ма ри је Сте фа но вић.

Пе так, 9. јун, 17 са ти, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”:
ма тур ски кон церт кла ви рист ки ње Иве Ву кић.

Че твр так, 8. јун, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: го ди -
шњи кон церт пле сног клу ба „Ба ле ри на”.

Пе так, 9. јун, 20 са ти, Ри мо ка то лич ка цр ква Св. Кар ла Бо ро -
меј ског: отва ра ње Ме ђу на род ног фе сти ва ла кла сич не му зи ке
„Кла сик фест” и кон церт „За бо ра вље на де ла ве ли ких мај сто ра”.

Из ло жбе
Че твр так, 8. јун, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти: отва -
ра ње ју би лар не, де се те го ди шње из ло жбе сли ка, цр те жа, гра -
фи ка и скулп ту ра Удру же ња ли ков них умет ни ка „Све ти о ник”. 

Књи жев ност
Че твр так, 8. јун, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја ро ма на „Гли не ни краљ” Бран ке Се ла ко вић. Са ау -
тор ком ће у про гра му уче ство ва ти Алек сан дра Ми хај ло вић,
про фе сор ка књи жев но сти.

Пред ста ве
Сре да, 31. мај, 20 са ти, клуб „По гон”: пред ста ва „Из ла же -
ње” у окви ру 46. фе сти ва ла „Екс те а тар”.

Че твр так, 1. јун, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пред ста ва „Жуд ња”. 

Че твр так, 1. јун, 22 са та, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Те ро ри зам”.

Че твр так, 1. јун, 22.30, На род ни му зеј: пер фор манс „Крат ка
исто ри ја ва тре” ау то ра Ма ри је Лип ков ски и Ми кло ша Бар не. 

Пе так, 2. јун, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: ди -
ги тал на мо но дра ма „Ла у ра, мо лим те” Ни ко ле Ра ко че ви ћа.

Пе так, 2. јун, 21.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: пред -
ста ва „Се стре бра ће Ба рух”.

Те мат ски про грам
Сре да, 7. јун, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: про мо ци ја
књи ге „Пе шач ке зо не у ста рим град ским је згри ма” Алек сан -
дра Ста ној ло ви ћа и три би на о јав ним про сто ри ма у Пан че ву.

КУЛТУРА
Петак, 2. јун 2017.
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Културни телекс
ЗА ВР ШЕ НИ ПЕТ НА Е СТИ „МАЈ СКИ ДА НИ КЊИ ГЕ”

СУ СРЕ ТИ С НА ГРА ЂИ ВА НИМ АУ ТО РИ МА
Ма ни фе ста ци ја „Мај ски да ни
књи ге” одр жа на је у на шем
гра ду пет на е сти пут, у ор га ни -
за ци ји Град ске би бли о те ке. Од
22. до 26. ма ја по се ти о ци су
има ли при ли ку да се су срет ну
с до бит ни ци ма Европ ске на -
гра де за књи жев ност – Је ле -
ном Лен голд, Та тја ном Сту пар
Три фу но вић и Угље шом Шај -
тин цем, пи сцем Бе ри сла вом
Бла го је ви ћем и Ива ном Ди -
мић, ак ту ел ном до бит ни цом
НИН-ове на гра де за ро ман го -
ди не. То ком ма ни фе ста ци је
обе ле же на је и пет на е сто го ди -
шњи ца по сто ја ња „Чи та ли -
шта”, на уч ног ча со пи са за те о -
ри ју и прак су би бли о те кар -
ства, а одр жа не су и мно ге
дру ге пра те ће ак тив но сти и
про гра ми.

Под на слов ово го ди шњег фе -
сти ва ла „Нај бо љи д бест оф”
оправ да ва и сам про грам.

– За раз ли ку од про те клих
го ди на, ка да смо у фо ку су
има ли од ре ђе ну на ци о нал ну
књи жев ност, ове го ди не, у сво је -
вр сном пре се ку ста ња и смо три
са гле да ва ња све га учи ње ног
до са да, у цен тру на ше па жње
би ла је, пре све га, јед на иде ја.
У да на шње вре ме, ка да су
мно ге бит не естет ске и етич ке
вред но сти ис пре ту ра не, има -
ли смо по тре бу да у цен тар па -
жње до ве де мо иде ју да оно
што вре ди и оно што је вр хун -
ско као та кво тре ба да бу де ви -
ђе но, при зна то и на гра ђе но –
ка же Де јан Бо снић, ди рек тор
Град ске би бли о те ке.

Је дан од осни ва ча „Мај ских
да на књи ге”, са да град ски већ -
ник за ду жен за кул ту ру, Не ма -
ња Ро тар, при чао је о по че ци -
ма ове ма ни фе ста ци је. Ис та -
као је да она са да оку пља књи -
жевни ке ко ји ства ра ју озбиљ ну
ли те ра ту ру, ко ја зах те ва обра -
зо ва ног чи та о ца – чи та о ца ко -
ји же ли да бу де ан га жо ван док

Фу тур љу ба ви

МОЈ избор МОЈ

Ма ри на Хриб, 

док тор сло вач ког је зи ка 

и књи жев но сти

КЊИ ГА: „Ајн штајн – ње гов
жи вот и уни вер зум” Вол те ра
Ај зак со на пра ти тр но вит пут
ка успе ху Ал бер та Ајн штај -
на, пру жа ју ћи чи та о ци ма за -
ви ри ва ње у свет на уч них до -
стиг ну ћа, али и не стал них,
сло же них при ват них од но са
јед ног од нај бри љант ни јих
умо ва 20. ве ка. На књи зи је
за сно ва на те ле ви зиј ска се -
ри ја „Ге ни је”, ко ја се као пр -
ва игра на се ри ја пре ми јер но
при ка зу је на ка на лу „Natio-
nal Geographic”. Глав ну уло -
гу ту ма чи Џо ни Флин, од но -
сно Џе фри Раш (у зре ли јим
го ди на ма). У уло зи Ми ле ве
Ма рић оства ри ла се Са ман та
Ко ли. Се ри ја у из вр шној про -
дук ци ји до бит ни ка „Оска ра”
Бра ја на Греј зе ра и Ро на Ха у -
ар да при ка зу је се у сто се -
дам де сет јед ној зе мљи и на
че тр де сет пет је зи ка и сни -
ма на је у Пра гу, где је про -
сла вље ни фи зи чар три се ме -
стра пре да вао на по чет ку ка -
ри је ре.

ПРЕД СТА ВА „Фу тур љу ба -
ви”, про је кат ак тив них чла -
но ва по зо ри шне сек ци је
СКУД-а „Ђе тван” из Пан че ва,
до но си спој раз ли чи тих вр ста
умет но сти и ра зно ли ка са гле -
да ва ња љу ба ви. Ова дво је зич -
на омла дин ска пред ста ва –
мју зикл ба ви се пи та њем очу -
ва ња људ ских вред но сти и
по ро дич них од но са у по при -
лич но без о се ћај ном пре зен ту
са вре ме ног чо ве ка, у ко јем се
за љу бав не на слу ћу је бо љи
фу тур. Не дав но је из ве де на
на сце ни „Те а тра пет” у Пе тој
бе о град ској гим на зи ји за сту -

ден те сло ва ки сти ке Фи ло ло -
шког фа кул те та Уни вер зи те -
та у Бе о гра ду, као и у Ко ва чи -
ци. Ау тор и ре жи сер је Те ре за
Ве бер Ора вец, ко ја ће се, за -
јед но са сво јим глум ци ма,
пре ми јер но пред ста ви ти но -
вим деч јим мју зи клом „Game
Start” на срп ском је зи ку 6. ју -
на, у 18 са ти, у Кул тур ном
цен тру.

ФИЛМ „Игра ко до ва” сни -
мљен је по сце на ри ју де ли -
мич но за сно ва ном на књи зи
„Алан Тју ринг: Ениг ма” Ен -
друа Хо џи за. Ре жи сер је
Мор тен Тил дум, ко ји је
глав не уло ге по ве рио Бе не -
дик ту Кам бер ба чу и Ки ри
Нај тли. Реч је о фил му бри -
тан ско-аме рич ке про дук ци -
је ко ји нас уво ди у свет ко -
ди ра ња и ве штач ке ин те ли -
ген ци је. Рад ња пра ти Ала на
Тју рин га, ма те ма ти ча ра,
крип то гра фа и пи о ни ра мо -
дер ног ра чу нар ства, чи ја је
ми си ја то ком Дру гог свет -
ског ра та би ла де ши фро ва -
ње не мач ке „Ениг ме”. Филм
ко ји је но ми но ван за број на
при зна ња, укљу чу ју ћи осам
„Оска ра” и пет „Злат них
гло бу са”, на дах њу је и про -
ши ру је ви ди ке.

Страну припремила 
Милица

Манић

ћер ком, а у дру гом ме сец да на
пре смр ти и са му смрт.

– Пи шем на осно ву ма лих
до га ђа ја из свог жи во та. И пи -
шем углав ном о љу ба ви и смр -
ти, то су ми оп се сив не те ме.
Ова књи га је на ста ла на осно ву
до га ђа ја из ствар но сти. Чу ва ла
сам мај ку бо ле сну од де мен ци -
је. Та те ма је тра гич на и гра -
нич на. Мај ка је еле мен тар но
би ће. Од нос с њом је ја ко ва -
жан за сва ко људ ско би ће. Кад
ви уз ме те да пи ше те о том од -
но су, то је већ опа сно. Па још
уз ме те да пи ше те о бо ле сти и
смр ти, то је на иви ци но жа. У
књи жев ном сми слу, за то што
књи жев ност уоп ште не за ни ма
о че му ви пи ше те – да ли пи -
ше те о цве ћу или пи ше те о
смр ти мај ке. За књи жев ност је
ре ле вант но да не упа да те у
сен ти мен те и да не упа да те у
па те ти ку – ка же Ива на Ди мић.

У ро ма ну се сме њу ју ди ја ло -
шки фраг мен ти с про зним. Иа -
ко се чи ни да се ра ди о по зо ри -
шном ди ја ло гу, он то ни је. Ди -
ја ло зи су дра ма тич ни, али ни су
драм ски у за нат ском сми слу.

– Ста тич ни су, јер при по ве -
дач, од но сно ја, по ку ша ва да за -
у ста ви вре ме и да не пу шта да
рад ња иде на пред, јер је оно че -
му во ди смрт. Ја по ку ша вам да
„ко чим”, а то је оно што је кон -
тра дра ми – об ја шња ва Ива на

чи та књи гу, не да бу де па сив -
ни по сма трач.

Европ ска на гра да под стрек
пер спек тив ним књи жев ни ци ма
Ве че до бит ни ка Европ ске на -
гра де за књи жев ност одр жа но
је у по не де љак, 22. ма ја, у чи та -
о ни ци Град ске би бли о те ке. О
тој на гра ди, о то ме шта она до -
бит ни ци ма до но си, да ли не што
ме ња у њи хо вом умет нич ком и
лич ном жи во ту и о књи га ма Је -
ле не Лен голд, Та тја не Сту пар
Три фу но вић и Угље ше Шај -
тин ца, ко ји су за слу жи ли ово
ви со ко при зна ње, го во рио је
књи жев ник Ву ле Жу рић.

Је ле на Лен голд је ову на гра -
ду до би ла 2011. го ди не за
збир ку при ча „Ва шар ски ма -
ђи о ни чар”, а по след њих го ди -

на је и чла ни ца на ци о нал ног
жи ри ја ко ји пред ла же до бит -
ни ка књи жев ног при зна ња ко -
је до де љу је Европ ска уни ја.

– То је на гра да, ка ко би се ре -
кло, не баш за по чет ни ке, али за
пи сце ко ји обе ћа ва ју, а ко ји ни -
су још увек мно го књи га об ја ви -
ли. Про по зи ци је су та кве да мо -
же кон ку ри са ти са мо не ко ко
ни је об ја вио ви ше од че ти ри
књи ге и исто то ли ко пре во да.
По ен та те на гра де је сте да пот -
по мог не пре вод књи ге на гра ђе -
ног ау то ра на што ви ше је зи ка и
зе ма ља у Евро пи – ка же она.

Угље ша Шај ти нац је ис та -
као за до вољ ство што је упо -
знао мно го пи са ца ко ји су му
слич ни по ин те ре со ва њи ма, а
Та тја на Сту пар Три фу но вић,
књи жев ни ца из Ба ња лу ке, ко ја
је на гра ђе на про шле го ди не,
ка же да је на гра да не ка вр ста
ве тра у ле ђа. Она је оце ни ла да
је пи са ње јед на од мо гућ но сти
да се чо век су о чи с пи та њи ма
у ве зи са со бом и све том у ко -
јем жи ви.

Ро ман о љу ба ви и смр ти
По след ње ве че ри Град ска би -
бли о те ка је уго сти ла ак ту ел ну
до бит ни цу НИН-ове на гра де
Ива ну Ди мић, ко ја је ово при -
зна ње до би ла за ро ман „Ар за -
мас”. То је књи га из два де ла –
у пр вом опи су је осам го ди на
бо ле сти мај ке и њен од нос са



Ми ни стар ство гра ђе ви нар -
ства, са о бра ћа ја и ин фра -
струк ту ре Вла де Ср би је по др -
жа ло је са 989.323 ди на ра ак -
тив но сти Дру штва за уна пре -
ђе ње по ло жа ја вул не ра бил них
(угро же них) дру штве них гру -
па из Пан че ва ра ди по мо ћи
же на ма и де ци сме ште ним у
пан че вач кој си гур ној ку ћи за
жр тве на си ља.

Тај но вац би ће ис ко ри шћен
за про ши ре ње про сто ра за њи -
хов рад и кре а тив не ак тив но -
сти, као и за опре ма ње деч јег
игра ли шта.

У име Дру штва за уна пре ђе -
ње по ло жа ја вул не ра бил них
гру па уго вор о овој до на ци ји
пот пи сао је ње гов пред сед ник
Ми лан Црн ко вић, а с дру ге
стра не га је па ра фи ра ла Зо ра на
Ми хај ло вић, пот пред сед ни ца
Вла де, ре пу блич ка ми ни стар -
ка и пред сед ни ца Ко ор ди на -
ци о ног те ла за род ну рав но -
прав ност.

То се до го ди ло на це ре мо -
ни ји одр жа ној у Вла ди Ср би је
23. ма ја, на ко јој су пот пи са ни
и уго во ри о до на ци ја ма с дру -
гим ор га ни за ци ја ма ци вил ног
дру штва ко је по ма жу де сет

си гур них ку ћа, ко ли ко их по -
сто ји ши ром Ср би је.

У бу џе ту Ми ни стар ства гра -
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин -
фра струк ту ре за ову го ди ну је
за ту на ме ну из дво је но де сет
ми ли о на ди на ра, а ци ље ви то -
га су, ка ко је из ја ви ла Зо ра на
Ми хај ло вић, по ди за ње бор бе
про тив на си ља над же на ма и
де цом на ви ши ни во и по бољ -
ша ње усло ва ста но ва ња у си -
гур ним ку ћа ма.

Ово је пр ви пут да се сред -
стви ма из бу џе та Ми ни стар -
ства гра ђе ви нар ства, са о бра -
ћа ја и ин фра струк ту ре да је

ди рект на фи нан сиј ска по др -
шка при хва ти ли шти ма за же -
не и де цу жр тве по ро дич ног
на си ља, чи ме се ша ље ја сна
по ру ка да ће би ти ин тен зи ви -
ра на бор ба про тив тог ве ли ког
дру штве ног зла.

До би ја њу до на ци је за Си -
гур ну ку ћу у Пан че ву до при -
нео је и Са вет за род ну рав но -
прав ност ко ји је фор ми ра ла
Скуп шти на гра да Пан че ва.

„Уз при ја ву на кон курс, Са вет
је пи смом пре по ру ке до дат но
по др жао Си гур ну ку ћу у упор -
ним на сто ја њи ма да се обез бе -
ди аде кват ни је опре мљен про -

стор за игру за де цу, као и про -
стор за рад но-оку па ци о не ак -
тив но сти и кре а тив не ра ди о -
ни це. То је учи ње но у на ме ри
да се по бољ ша ју усло ви ста но -
ва ња. Уло га Дру штва за по бољ -
ша ње по ло жа ја вул не ра бил них
гру па из Пан че ва, као но си о ца
про јект них ак тив но сти, од ве -
ли ког је зна ча ја и за сам са вет,
јер кроз сво је ак тив но сти под -
сти че ор га ни за ци је ци вил ног
дру штва да се укљу че и узму
про ак ти ван став у ло кал ној за -
јед ни ци кроз про јект не ак тив -
но сти ко је су де фи ни са не на -
ци о нал ним и ло кал ним стра -
те шким до ку мен ти ма. Ак ци о -
ним пла ном гра да Пан че ва за
уна пре ђе ње по ло жа ја же на и
род не рав но прав но сти од 2016.
до 2018. го ди не пред ви ђе не су
ме ре и ак тив но сти ко је, по ред
оста лих, тре ба да до при но се и
(осе ћа њу) без бед но сти же на у
на шој ло кал ној за јед ни ци”, пи -
ше из ме ђу оста лог у са оп ште -
њу ко је је пот пи са ла ма стер
по ли ти ко ло ги је Ми ли ца То до -
ро вић, од бор ни ца у Скуп шти -
ни гра да Пан че ва и пред сед ни -
ца Са ве та за род ну рав но прав -
ност. М. Г.
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Уз бу дљив три лер о тај на ма
из про шло сти... и ла жи ма
ко је нас по ве зу ју. У овој
књи зи од ко шма ра нас де ли
је дан клик…

То је са мо про фил, по пут
мно гих дру гих на сај то ви ма
за упо зна ва ње. Али ин спек -
тор ка њу јор шке по ли ци је Кет
До но ван, усме ре на на јед ну
про фил ну сли ку, осе ћа да ће
њен свет екс пло ди ра ти док је
пре пла вљу ју сва осе ћа ња ко ја
је не ги ра ла го ди на ма. Њен
бив ши ве ре ник Џеф, му шка -
рац ко ји јој је сло мио ср це пре
осам на ест го ди на, пи љио је у
њу. Кет се пи та да ни је мо жда
ово тре ну так кад се тра ге ди је
из про шло сти по вла че, а но ви
свет отва ра. Али кад се бу де
обра ти ла му шкар цу с тог про -
фи ла, ње на тек ожи ве ла на да
убр зо ће пре ра сти у сум њу, а
он да у не из ре цив страх кад
от кри је за ве ру у ко јој чу до ви -
шта на па да ју нај ра њи ви је.

Ка ко се по ве ћа ва број жр -
та ва и Ке ти на на да за дру гом

шан сом са Џе фом по ста је
не до сти жни ја, она се по све -
ћу је ис тра зи ко ја ће пре и -
спи та ти ње на осе ћа ња пре -
ма сви ма ко је је икад во ле -
ла. Жи во ти мно гих су у опа -
сно сти, па чак и њен, и Кет
мо ра да за ро ни ду бо ко у
мрак, ви ше не го икад пре, и
да от кри је да ли је до вољ но
сна жна да пре жи ви оно што
ће та мо за те ћи.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 7. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Шта ми сли те о сај то ви -
ма за упо зна ва ње?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Не до -
ста јеш ми” Хар ла на Ко бе на. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Нико никада не види тог ан-
ђела, али чују га они којима
је суђено да га чују. Често
долази када га најмање оче-
кују, када су тужни и обес-
храбрени. Онда до њихових
ушију неочекивано допру
небеске хармоније, божан-
ски глас који памте до краја
живота.

Усамљена сенка вреба
ходницима опере, необично
привиђење и злокобан глас...
Радник у позоришту прона-
ђен је обешен, велики кри-
стални лустер откачио се
пред пуним гледалиштем.
Сви верују да је реч о фанто-
му из ложе број пет. Ипак, да
ли су то заиста његова дела?

Лепа и талентована Кри-
стина Дае одрасла је уз оче-
во обећање на самрти да ће
је кроз живот водити и шти-
тити чудесни анђео музике.

Када млада глумица неста-
не након тријумфалног на-
ступа у опери, постаће јасно
да је безнадежно заљубљени
фантом, опседнут љубомо-
ром, ступио на сцену. Тра-
гична љубав претворила се у
смртоносну опсесију...

Два читаоца који до среде, 7. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 по-
шаљу најинспиративнији одговор на питање: „Сматрате ли да музика
оплемењује?”, наградићемо по једним примерком књиге „Фантом из
опере” Гастона Леруа. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ји вам
је оми ље ни ме сец и за што.
„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 „Calendar
Girl” Од ри Кар лан 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:

„Ја ну ар, мој оми ље ни ме -
сец у го ди ни. Но ва го ди на,
Бо жић, Ње гов ро ђен дан, рас -
пуст, мој ро ђен дан, зи ма,
снег – све је то чи ни ло тај ме -
сец са вр ше ним.” 060/0848...

„Би ла сам убе ђе на да је то
март, док се ни је ис по ста ви -
ло да су ’леп ти ри ћи у сто ма -
ку’ у ства ри чир на же лу цу.”
064/2969...

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

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

шта је обе ле жи ло њи хо ву
мла дост. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „Ка да
ка жеш да сам твој” Го ра на
Скро бо ње.

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

„Мо ју мла дост су обе ле -
жи ли про те сти про тив Ми -
ло ше ви ћа и ужа сна му зи ка
де ве де се тих, а ко ли ко ви -
дим, мо јој де ци се сме ши
слич но. Са мо с го ром му зи -
ком.” 062/2137...

„Бра ћа, се стра и ја у чвр -
стом за гр ља ју с ро ди те љи ма,
љу ба вљу хра ње ни, чу ва мо од
олу је наш дом. Сли ка ко ју
при зи вам увек ка да жи вот на -
те ра обла ке ту ге.” 066/9053...

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. 

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ни је леп тир, већ је чир

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Иза бра на фир ма ко ја
ће у на ред не три 
го ди не би ти за ду же на
за овај по сао

Гра ђа ни ће до би ти
ке си це с пре па ра том,
ко је ће уба ци ва ти у
сеп тич ке ја ме, јер 
су та ме ста пу на 
ко ма ра ца

Нај ка сни је до иду ће не де ље
тре ба да поч не пр ска ње ко ма -
ра ца на те ри то ри ји на шег гра -
да и окол них се ла.

Раз лог због ко јег овај по сао
ни је за по чет ра ни је, је сте оба -
ве за над ле жних у ло кал ној
вла сти да по шту ју све за кон -
ске од ред бе и да са че ка ју да се
окон ча при лич но за мр ше на и
ком пли ко ва на ад ми ни стра -
тив на про це ду ра.

Тре ба оче ки ва ти да се у на -
ред не две го ди не то не ће по -
на вља ти за то што је бе о град -
ска фир ма „Еко-сан”, ко ја ће
би ти за ду же на за пр ска ње ко -
ма ра ца, пот пи са ла тро го ди -
шњи уго вор с ло кал ном вла -
шћу у Пан че ву.

Иза бра на је и фир ма чи ји ће
по сао би ти про це њи ва ње и до -
но ше ње од лу ка о то ме да ли су
ис пу ње ни сви усло ви за оба -
вља ње пр ска ња, као и над зор
над ефи ка сно шћу тог по сла.
То ће ра ди ти За вод за би о ци де
из Но вог Са да.

Док не ис тек не тро го ди шњи
уго вор ло кал не вла сти и „Еко-
са на”, та фир ма ће би ти у оба ве -
зи да уни шта ва ко мар це, кр пе -
ље, осе и дру ге штет не ин сек те
пр ска њем са зе мље и из ва зду ха,

ЗА ВР ШЕ НЕ СВЕ ПРИ ПРЕ МЕ

ПО ЧИ ЊЕ УНИ ШТА ВА ЊЕ КО МА РА ЦА

сти по сла за ко ји је ан га жо ва на.
Уко ли ко она не бу де из вр ша ва -
ла сво је оба ве зе, град ска власт
мо же зах те ва ти и рас кид уго во -
ра с њом, на кна ду ште те и вра -
ћа ње нов ца ко ји је до би ла.

Зден ка Миљ ко вић је об ја -
сни ла због че га је ва жно да бу -
де по вољ но вре ме пре пр ска ња
ко ма ра ца.

– Шта се под ра зу ме ва под
тим? Да вре ме бу де су во бар
два-три да на, да не ду ва ве тар и
да тем пе ра ту ра не пре ла зи два -
де сет осам сте пе ни. Пр ска ње се
мо же оба вља ти и без об зи ра на
то, али он да ће пре па ра ти ко ји -
ма се за пра шу ју ко мар ци бр зо
ис па ра ва ти и не ће има ти ни ка -
квог ефек та – ис та кла је Зден ка
Миљ ко вић.

М. Глигорић

У ор га ни за ци ји пан че вач ког
удру же ња Сло ве на ца „Ло гар -
ска до ли на”, гру па уче ни ка и
про фе со ра Еко ном ске шко ле
„Па ја Мар га но вић” бо ра ви ла
је про те клог ви кен да у сло ве -
нач ком гра ду Пту ју, ода кле се
вра ти ла с ле пим ути сци ма.

Њи хо ви до ма ћи ни би ли су
ђа ци и про фе со ри та мо шње
Би о тех нич ке шко ле, за ко је их
ве зу је искре но при ја тељ ство за -
по че то на кон пр ве по се те Сло -
ве на ца Пан че ву. Они су та да

при јат но из не на ди ли до ма ћи -
не, јер су им омо гу ћи ли да про -
ба ју нај леп ше ку ли нар ске спе -
ци ја ли те те из њи хо ве зе мље.

Уче ни ци и про фе со ри сло -
ве нач ке шко ле по ка за ли су се
и као до бри до ма ћи ни, јер су
го сти ма из на шег гра да при -
ре ди ли до чек ко ји још ду го
не ће за бо ра ви ти.

У зва нич ном де лу по се те
нај ста ри јем гра ду у Сло ве ни ји
уче ни ци и про фе со ри Еко -
ном ске шко ле об и шли су Би о -

тех нич ку шко лу, где су се упо -
зна ли с на чи ном ра да и при -
су ство ва ли на ста ви.

Та шко ла, по ред ве ћег бро ја
ка би не та за прак тич ну на ста -
ву, има и сво ју еко но ми ју, на
ко јој се на ла зе пла сте ни ци за
цве ће и по вр ће, ма ла ер ге ла,
ви но гра ди и воћ ња ци. У окви -
ру шко ле по сто ји и про дав ни -
ца у ко јој се про да ју цве ће, со -
ко ви, ви но и пре храм бе ни
про из во ди ко је пра ве уче ни ци
и про фе со ри.

У дру гом, нео фи ци јел ном
де лу по се те до ма ћи ни су го -
сти ма из Пан че ва по ка за ли
га ле ри је и му зе је, као и
град ску већ ни цу, до ми ни -
кан ски са мо стан, ста ри вин -
ски по друм и дру ге зна ме -
ни то сти.

При ја тељ ство сред њих шко -
ла из на шег гра да и Пту ја на -
ста ви ће се на је сен, ка да ће
удру же ње „Ло гар ска до ли на”
по но во ор га ни зо ва ти њи хов
су срет. М. Г.

ЂА ЦИ И ПРО ФЕ СО РИ ИЗ ПАН ЧЕ ВА БО РА ВИ ЛИ У СЛО ВЕ НИ ЈИ

При ја тељ ство ко је се не пре ки да

„Не до ста јеш ми” Хар ла на Ко бе на

а оба ви ће и си сте мат ску де ра -
ти за ци ју, пр ву на те ри то ри ји
на шег гра да по сле ви ше го ди на.

Пред ви ђе но је и да 24 са та
пре по чет ка за пра ши ва ња „Еко-
-сан” на ја ви то над ле жни ма у
град ској вла сти, за тим фир ми
ко ја је за ду же на за спро во ђе ње
над зо ра, као и ло кал ним ме ди -
ји ма.

Но вост је то да ће ове го ди не
гра ђа ни ма би ти де ље не ке си -
це с та бле та ма про тив ко ма ра -
ца, ко је ће уба ци ва ти у сеп -
тич ке ја ме. Слич на ме ра се
при ме њу је у Бе о гра ду, где је
про це ње но да се ко мар ци нај -
ви ше раз мно жа ва ју по ред ре -
ка, ба ра и у сеп тич ким ја ма ма,
и она да је до бре ре зул та те.

Зден ка Миљ ко вић, се кре -
тар Се кре та ри ја та за за шти ту

жи вот не сре ди не гра да Пан че -
ва, из ја ви ла је да ће пред у сло -
ви за сва ко пр ска ње ко ма ра ца
би ти по вољ не вре мен ске при -
ли ке и из ве штај фир ме за ду -
же не за над зор ко ји ће са др жа -
ти по да так да је број ко ма ра ца
у клоп ка ма ве ћи од до зво ље -
ног. Да ли је пр ска ње има ло
ефек та, про це њи ва ће се по то -
ме да ли је тај број сма њен.

У слу ча ју да се то ни је до го -
ди ло и да се за кљу чи да је не -
ки трет ман ко ма ра ца био не у -
спе шан, над ле жни у град ској
вла сти има ју пра во да тра же
од фир ме ко ја је за ду же на за
тај по сао да га по но ви о свом
тро шку, без нов ча не на кна де.

Та фир ма ће мо ра ти и да јед -
ном ме сеч но под но си из ве шта -
је град ској вла сти о успе шно -

ОД ЛУ КА ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ

По моћ Си гур ној ку ћи у Пан че ву

„Фaнтом из опере” Гастона Леруа



При пад ни ци по ли ци је то -
ком про шле го ди не успе -
шно су про на шли хи ља ду
сто три на е сто ро де це на кон
при ја вљи ва ња њи хо вог не -
стан ка. Од тог бро ја нај ви ше
је де ча ка и де вој чи ца ко ји су
бе жа ли од ку ће, из до мо ва
за не збри ну ту де цу, шко ла и
при хва ти ли шта.

Они су се од лу чи ва ли на
та кав ко рак због на си ља у по -
ро ди ци, сва ђа с ро ди те љи ма
и вр шња ци ма, стра ха од ка -
зни због ло ших оце на у шко -
ли и љу бав них про бле ма.

Под се ћа мо, по сле не ких
ра ни јих слу ча је ва не ста ле
де це ко ји су за вр ше ни
тра гич но, у по ли ци ји је
уна пре ђе на про це ду ра за

по сту па ње у та квим си ту а -
ци ја ма.

На кон сва ке об ја ве о не -
стан ку де це оба ве шта ва ју се
ме ди ји о то ме и од мах по чи -
ње по тра га. На осно ву из ме -
ње ног чла на 75 За ко на о по -
ли ци ји, ви ше се не че ка да
про ђе 24 са та од при ја вљи -
ва ња њи хо вог не стан ка, а
по ред то га, ус по ста вље на је
до бра са рад ња с не вла ди ним
ор га ни за ци ја ма ко је се бо ре
про тив тр го ви не љу ди ма.

То је учи ње но за то што по -
сто ји опа сност да де ца ко ја
по бег ну од ку ће по ста ну жр -
тве тр го ва ца љу ди ма. Свест о
то ме се још увек спо ро ме ња,
што по ка зу је екс пе ри мент
ко ји су про шле го ди не спро -
ве ли ак ти ви сти ор га ни за ци је
„Астра” по во дом Ме ђу на род -
ног да на не ста ле де це.

Јед на од чла ни ца те ор га -
ни за ци је је у бе о град ском
пар ку „Та шмај дан”, у вре ме
ка да је он био пун, при ла зи -
ла де ци и за по чи ња ла раз го -
вор по зи вом да по ђу с њом и
ви де ње не ку чи ће.

Ве ћи на њих то пр во ни је
хте ла, уз обра зло же ње да мо -
ра ју да тра же одо бре ње од
ро ди те ља. Ме ђу тим, на кон
што је пред став ни ца „Астре”
на ста ви ла да их љу ба зно убе -
ђу је, сви су по шли с њом.

Уда ља ва ње на сил ни ка из по -
ро ди ца, њи хо во сла ње у за твор
по скра ће ној про це ду ри и за -
бра на да по сле ка зне ко ју из др -
же при ла зе жр тва ма – са мо су
не ке од но ви на у За ко ну о спре -
ча ва њу на си ља у по ро ди ци чи -
ја при ме на по чи ње 1. ју на.

Овај прав ни акт је усво јен
због мањ ка во сти ра ни јих про -
пи са, ко ји ни су мо гли да од го -
во ре на алар ман тан по раст
слу ча је ва зло ста вља ња же на.
О то ме го во ри по да так да су
то ком про шле го ди не ба ха ти и
оси о ни на сил ни ци уби ли три -
де сет при пад ни ца не жни јег
по ла.

Иа ко се ве ћи на жр та ва на -
си ља жа ли ла по ли ци ји и пра -
во суд ним ор га ни ма због то га
што су би ле угро же не, они су
спо ро ре а го ва ли.

Ка да су на сил ни ци ма би ли
од ре ђи ва ни при тво ри, они су
се по њи хо вом ис те ку вра ћа ли
у по ро ди це и по но во се ижи -
вља ва ли. У рет ким слу ча је ви -
ма ко ји су за вр ше ни пред су -
ди ја ма, си ле џи ја ма су из ри ца -
не ка зне је ди но ако би на осо -
ба ма ко је су тр пе ле њи хо во
ди вља ње би ли ви дљи ви тра го -
ви по вре да.

Ме ђу тим, ка да поч не при -
ме на но вог за ко на, тре ба ло би

да све бу де дру га чи је. Овај
прав ни акт да је од ре ше не ру -
ке по ли ци ји и су ди ја ма да ре -
а гу ју бр зо у кри тич ним си ту а -
ци ја ма, а жр тва ма обез бе ђу је
за шти ту.

Не ко ли ко сто ти на по ли ца -
ја ца ши ром Ср би је ко ји су
про шли спе ци јал ну обу ку за
бор бу про тив на си ља са да
има ју овла шће ња да, уко ли ко
за кљу че да се си ту а ци ја мо же
по гор ша ти за жр тве на си ља,
по хит ном по ступ ку уда ље си -
ле џи је из по ро ди ца и за бра не
им да при ла зе жр тва ма или да
с њи ма кон так ти ра ју на би ло
ко ји на чин.

О та квим од лу ка ма по ли -
цај ци мо ра ју оба ве сти ти над -
ле жно ту жи ла штво и цен тар
за со ци јал ни рад. Уко ли ко ли -
це ко ме је на ре ђе но да се уда -
љи од жр тве пре кр ши ту на -
ред бу, упу ћу је се у за твор.

Ва жно је и то што ће, по
но вом, при пад ни ци по ли ци је
ко ји су об у че ни за бор бу про -
тив на си ља има ти овла шће -
ње да од ре ђу ју 48-ча сов ни
при твор на сил ни ци ма. На -

кон то га, на пред лог јав ног
ту жи о ца, суд има од ре ше не
ру ке да их по но во по ша ље
иза ре ше та ка, уз бит ну раз -
ли ку да ће у том слу ча ју мо -
ћи да иза ђу на сло бо ду тек
по сле ме сец да на. Док на -
сил ни ци ма тра је та ка зна,
по ли цај ци, су ди је и ту жи о ци
има ће до вољ но вре ме на за
раз ма тра ње сва ког слу ча ја и
до но ше ње од лу ка ко је су у
ин те ре су жр та ва.

Но вим за ко ном је про пи са -
но и да по ли ци ја, ту жи ла штва
и су до ви мак си мал но са ра ђу ју
и бу ду „на ве зи” у слу ча је ви ма
на си ља, што ра ни је ни је би ла
прак са.

Петак, 2. јун 2017.
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У јед ној ку ћи др жа ли
де се то ри цу ми гра на та
из Ав га ни ста на 
и јед ног Па ки стан ца

Ме ђу из бе гли ца ма
би ли ве ћи ном 
ма ло лет ни ци

У про шло не дељ ној ак ци ји пан -
че вач ке по ли ци је пре се чен је
ла нац тр го ви не љу ди ма и ухап -
ше не су три осо бе.

Сло бо де су ли ше ни З. С.
(1962), М. Д. (1986) и Г. Б.
(1992) из Ка ча ре ва, због осно -
ва не сум ње да су омо гу ћи ли
не до зво љен бо ра вак де се то ри -
ци Ав га ни ста на ца и јед ном
Па ки стан цу у јед ној ку ћи у
том се лу.

Про тив ми гра на та ће би ти
пред у зе те од го ва ра ју ће за кон -
ске ме ре, јер су иле гал но пре -
шли гра ни цу, а осум њи че ни
ће уз кри вич ну при ја ву би ти
при ве де ни Ви шем јав ном ту -
жи ла штву у Пан че ву.

По во дом овог до га ђа ја пред -
сед ник Цен тра за за шти ту и
по моћ тра жи ла ца ази ла Ра дош
Ђу ро вић из ја вио је за „Пан че -
вац” да је то још је дан до каз да
на ши др жа вља ни и да ље на -
ста вља ју да кри јум ча ре ми -
гран те ко ји бе же од ра та и да
им за то узи ма ју но вац.

Он је ис та као да суд ски про -
це си про тив на ших гра ђа на
ко је по ли ци ја ухап си због пре -
ба ци ва ња ми гра на та ду го тра -
ју и да је ве ли ки про блем ма -
њак до ка за.

– Мно ги од тих про це са
оста ју не до вр ше ни за то што
не ма све до ка и не ма до ка за да

УХАП ШЕ НИ ТР ГОВ ЦИ ЉУ ДИ МА

КРИ ЈУМ ЧА РИ ЛИ ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ 
ИЗ АВ ГА НИ СТА НА И ПА КИ СТА НА

ХРОНИКА

је по сто ја ла на ме ра на ших љу -
ди осум њи че них за кри јум ча -
ре ње да оства ре нов ча ну ко -
рист пре ба ци ва њем ми гра на та.
С об зи ром на то да они све те -
же успе ва ју да се до мог ну
Евро пе, спрем ни су да за
оства ре ње тог ци ља да ју кри -
јум ча ри ма ве ли ке су ме нов ца.
Због то га ра сте број на ших
гра ђа на ко ји их пре ба цу ју с
на ше гра ни це до уну тра шњо -
сти зе мље. У то се упу шта ју и
на ши др жа вља ни ко ји ни су из
кри ми но ге не сре ди не – до дао
је Ђу ро вић.

Он је од го во рио и на но ви -
нар ско пи та ње ка ко ко мен та -
ри ше из ве шта је у не ким ме ди -
ји ма да је оба ла Ли би је пу на

из бе гли ца ко је су по бе гле од
рат них су ко ба у тој зе мљи и
спре ма ју се да кре ну ка Грч -
кој, Ма ке до ни ји и Ср би ји.

Ђу ро вић се сло жио с прог -
но за ма да би до то га мо гло до -
ћи и до дао да је из бе глич ка
кри за про блем ко ји ће по га ђа -
ти Евро пу још мно го го ди на.
Он је под се тио да је огро ман
број из бе гли ца из ра том за хва -
ће них бли ско и сточ них зе ма ља
и да ље у Тур ској и ре као да ће
мно го то га за ви си ти од спрем -
но сти те др жа ве да им и да ље
пру жа уто чи ште и да их не пу -
шта да кре ну ка европ ским зе -
мља ма.

– Не ви ди се крај из бе глич -
ке кри зе. Она ни ка ко не мо же

трај но да се за у ста ви. Мо же
са мо да се успо ри при лив љу -
ди ко ји бе же од ра та и у по -
тра зи за бо љим жи во том же ле
да стиг ну до Евро пе. У по ку -
ша ју да их за у ста ви, Европ ска
уни ја се пре тво ри ла у твр ђа ву,
због че га ће све ви ше њих
оста ја ти у Ср би ји. За то је до -
бро што, и по ред још увек рет -
ких ин ци де на та, гра ђа ни Ср -
би је и да ље по ка зу ју ви сок
сте пен са о се ћа ња с тим љу ди -
ма због њи хо ве те шке си ту а -
ци је. Ве ћи на на ших љу ди се
ху ма но по на ша пре ма њи ма,
има свест да су они из бе гли це
и још увек не ма ра ши ре не
ксе но фо би је – ис та као је Ђу -
ро вић.

ПО ЧИ ЊЕ ПРИ МЕ НА ЗА КО НА О СПРЕ ЧА ВА ЊУ НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ

Не ма ви ше то ле ран ци је за си ле џи је

По ли циј ска упра ва Пан че во
са оп шти ла је да су при пад -
ни ци МУП-а у Вр шцу за пле -
ни ли ви ше од два на ест ки -
ло гра ма ма ри ху а не у том
гра ду по на ло гу Ви шег јав -
ног ту жи ла штва у Пан че ву.

Дро га је от кри ве на то ком
пре тре са ку ће 61-го ди шњег
Вр шча ни на, про тив ко га је

под не та кри вич на при ја ва
због сум ње да је по чи нио
кри вич на де ла нео вла шће на
про из вод ња и ста вља ње у
про мет опој них дро га. Ин -
спек то ри по ли ци је су код
ње га про на шли 490 ста бљи -
ка ма ри ху а не, те жи не осам
и по ки ло гра ма, и око че ти -
ри ки ло гра ма су ве дро ге.

СА ОП ШТЕ ЊЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

У Вр шцу за пле ње на 
ве ли ка ко ли чи на дро ге

ПРО ШЛЕ ГО ДИ НЕ, 

ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА ИЗ МУП-а

Ра све тље ни број ни 
не стан ци де це

ОДР ЖА НО РЕ ПУ БЛИЧ КО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У СА О БРА ЋА ЈУ

Ђа ци из Пан че ва ме ђу нај бо љи ма
Еки па уче ни ка пан че вач ких
основ них шко ла ко ју су чи ни -
ли Ду шан Па пу лић, Еле на
Сто ја, Ана ста си ја Кне же вић и
Вељ ко Пот ко њак осво ји ла је
тре ће ме сто на Ре пу блич ком
так ми че њу „Шта знаш о са о -
бра ћа ју”, одр жа ном ових да на
у Бе о гра ду.

Ду шан, Еле на, Ана ста си ја и
Вељ ко пред ста вља ли су Ју -
жно на бат ски округ, а раз ли ка
из ме ђу еки пе ко ју су они чи -
ни ли и пр во пла си ра ног и дру -
го пла си ра ног ти ма је са мо не -
ко ли ко бо до ва. Под јед на ко је
ва жно и то да су Еле на Сто ја и
Ду шан Па пу лић би ли нај бо љи
у по је ди нач ној кон ку рен ци ји.

Они и њи хо ви вр шња ци
так ми чи ли су се у ре ша ва њу
са о бра ћај них те сто ва, во жњи
би ци ка ла на по ли го ни ма и
бр зи ни ре а го ва ња у си ту а ци -
ја ма с ко ји ма се сва ко днев но
мо гу сре сти у са о бра ћа ју.

На кон што је до де лио на гра -
де нај у спе шни јим уче ни ци ма,
ге не рал ни се кре тар Ау то-мо то
са ве за Ср би је Пре драг Ђур ђев
ис та као је да је так ми че ње
„Шта знаш о са о бра ћа ју” из у -
зет но зна чај но, јер пред ста вља

кон ти ну и ра ни об лик са о бра ћај -
не еду ка ци је де це. До дао је да
за хва љу ју ћи то ме она раз ви ја ју
свест о са о бра ћај ној кул ту ри,
што до при но си по ве ћа њу њи хо -
ве без бед но сти у са о бра ћа ју.

Ор га ни за то ри так ми че ња
„Шта знаш у са о бра ћа ју” су
Ми ни стар ство про све те, на у ке
и тех но ло шког раз во ја, Ми ни -
стар ство уну тра шњих по сло ва
и Дру штво на став ни ка тех -
нич ког обра зо ва ња Ср би је.

По чет ком сеп тем бра у Ал ба -
ни ји ће би ти одр жа но Европ -
ско так ми че ње у са о бра ћа ју, на
ко ме ће у ја кој кон ку рен ци ји
уче ство ва ти и еки па Ср би је.
Њу ће чи ни ти нај бо љи на так -
ми че њу „Шта знаш о са о бра ћа -
ју”, а ме ђу њи ма ће би ти и дво -
је чла но ва еки пе Ју жно ба нат -
ског окру га: Еле на Сто ја и Вељ -
ко Пот ко њак. Ор га ни за тор тог
так ми че ња је Ме ђу на род на ау -
то мо бил ска фе де ра ци ја.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ПРО ДА ЈЕМ да е ву нек -
си ју, 1,5, бен зин, у од -
лич ном ста њу.
063/884-22-71. (СМС)

ТО ЈО ТА ја рис 2009,
ди зел, 2000 цм, 126
ко ња, про да јем.
064/668-87-78.
(241427)

ЗА СТА ВА ска ла 55,
2006. го ди ште, 32.000
км, бен зин, гас, ку ка,
не ре ги стро ван.
064/372-88-07.
(241225)

ПРО ДА ЈЕМ БМВ,
1990. го ди ште, бен -
зин, плин. 064/247-
90-30. (241454)

СУ ЗУ КИ свифт 1.0,
1998. го ди ште, плин
атест, по вољ но.
060/311-29-64.
(241455)

МЕР ЦЕ ДЕС СЛК 200,
ка брио спе ци јал,
2002. го ди ште. Тел.
063/180-26-49.
(241435)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6.
063/892-08-35.
(241436)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву
ко рал 1.1, 2004, од -
лич но ста ње, вла сник.
064/545-05-96.
(241509)

ФОРД мон део 2006.
пр ва бо ја, пр ви вла -
сник. Вре ди по гле да -
ти. 013/348-453.
(241504)

ШКО ДА 1.9 Д, 1998.
го ди ште про блем бош
пум па, има дру га. 450
евра. 064/110-70-71
(241271)

РЕ НО 4, ли ма риј ски и
мо тор сре ђе ни, ре ги -
стро ван, вла сник, 
360 евра. 
064/110-70-71
(241517)

РЕ НО клио 1,6-16в
2005, за ста ва 101,
плин 2005. 
063/844-55-97
(241514)

ФИРД curier, пик-ап,
да чи ја со лен ца, тро
то мос, при ко ли ца за
ау то не ре ги стро ва на.
064/179-28-61.
(241554)

ПРО ДА ЈЕМ ау ди 80,
ја је, 1.6, бен зин-плин,
ре ги стро ван, ис пра -
ван. 063/818-75-44.
(241569)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло
1.4 ТДИ, 2000. го ди -
ште, сер ви си ран.
063/472-433, ре ги -
стро ван до ма ја 2018.
(241588)

СИ ТР О ЕН кса ра пи ка -
со, 1.6, ХДИ, у до бр -
ом ста њу. 065/377-15-
70. (241581)

КОМ БИ форд тран зит
2002. го ди ште, 2.0,
2.500 евра. 063/752-
17-93. (241643)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
форд си је ру за дру ги
ау то, но ве ка у че, бој -
лер, ви три не.
064/154-25-82.
(241607)

ФИ ЈАТ до бло 1.6. бен -
зи нац, ме тан, 2004.
064/157-20-03,
061829-80-40. (2416)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио
2, 2003. го ди ште, 1.2
бен зин. 065/361-64-
22. (241652)

ФОРД ескорт 5, 18 Д,
ис пра ван, ре ги стро -
ван до кра ја мар та
2018. 064/119-59-24.
(241337)

ХЈУН ДАИ getz 1.3,
бен зин, на име куп ца,
2004. го ди ште. Тел.
064/126-79-34. 
(241750)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла, сер ви -
си ра мо и пу ни мо га -
сом ди ги тал ном ма -
ши ном. Ком плет но
пу ње ње 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”,361-
361, 064/122-68-05.
(241754)

ЈУ ГО ко рал 1.1, 2003.
пр ва бо ја, ре ги стро -
ван, ко рек тан, 400
евра. 064/243-84-52.
(241762)

ТО МОС А 35, 1991.
го ди ште, 350 евра.
Ау то ма тик 1987. го -
ди ште, 250 евра, трај -
но ре ги стро ван.
064/171-22-13. (2418)

ЈУ ГО тем по 1.1, 2003.
го ди ште, 60.000 км,
без ула га ња, 750 евра,
ре ги стро ван го ди ну
да на., 064/077-21-00.
(241822)

СТИ ЛО 1.9 , ди зел
2004. фул опре ма, пе -
то ра вра та,  вла сник.,
064/130-36-02.
(241827)

СТИ ЛО 1.9, ди зел,
2003. го ди ште, тро је
вра та, оца ри њен, не -
ис пра ван мо тор, цео
или у де ло ви ма.
064/130-36-02.
(241827)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти џет, 2006, фул
опре ма, пе то ра вра та,
вла сник. 
064/130-36-02.
(241827)

СТАЛ НИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де ло -
ва. 066/409-991,
063/782-82-69.
(239874)

СКУ ТЕР и Hi/Fi му зич -
ке, сте рео уре ђа је ку -
пу јем. 064/866-20-70.
(241508)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу. Од
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21
(241548)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
во зи ла до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(241566)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не -
ис прав на во зи ла.
064/119-59-24.
(241736)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма ти ке и АПН, ис -
прав не и не ис прав не.
064/171-22-13
(241803)

ПРИ КО ЛИ ЦА, 7 то на,
Ло зни ца, пр ви вла -
сник, у фа брич ком
ста њу. 4.200 евра.
063/738-22-72
(241542)

ПРО ДА ЈЕМ жит ни хе -
дер са ко ли ци ма од
ком бај на Ђу ре Ђа ко -
вић 1620. 
064/119-59-24.
(241736)

ГА РА ЖА за из да ва ње,
цен тар, Ули ца др Ж.
Фо га ра ша. 062/644-
925 (241546)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу у
цен тру, зи да на, има
стру је. 063/276-029.
(241658)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да не га -
ра же: Ко теж 1 код
„Мак си ја” и у при зе -
мљу „Ко лек тив не га -
ра же”. 063/122-55-22 

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер, уград ни фри -
жи дер и по лов ни де -
ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(241579)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр сте
ви део-ка се та ква ли -
тет но пре сни ма вам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(241700)

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

ПРО ДА ЈЕМ пи са ћу
ма ши ну олимпи ја и
реч ник ен гле ског
Мор тон Бен сон. Тел.
013/252-03-28. 
(СМС)

БА ЛИ РА НА де те ли на,
но ва, Ми ћа, на 
про да ју. Пан че во 
064/303-28-68. 
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стил ски
сло ве нач ки на ме штај
у од лич ном ста њу.
063/470-817.
(241438)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал ни
ча мац 2015. го ди не,
на пра вљен 
и мо тор 4.8. 
060/327-55-54.
(241454)

КА УЧ, ко мо да, ви три -
на, сто ло ви, сто ли це,
сто ли ћи, ТВ сто, фо -
те ља. 062/361-676.
(241462)

ПРО ДА ЈЕМ струг за
ме тал arad au 020, за -
хват 350 мм. Тел.
063/180-26-49.
241435)

ПРО ДА ЈЕМ ба штен -
ску гар ни ту ру од ко -
ва ног гво жђа.
063/892-08-35.
(241436)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја: сто ли це
од 1.200, сто ло ви од
3.500 Ста ра утва,
060/600-14-52.
(241476)

БРАЧ НИ кре вет, тро -
крил ни пла кар, ка уч,
ком би но ва ни шпо рет
са бо цом. 013/353-
955. (241477)

КА ФАН СКИ шанк, ве -
ћу про хром ску по ли -
цу, пра вље ни дво -
клип ни ком пре сор
мо но фа зни. 
064/110-70-71 (1517)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч и ку -
хињ ске еле мен те. Тел.
013/315-387 (241217)

ПРО ДА ЈЕМ ште над
ро твај ле ра. Тел.
064/240-68-67
(241526)

ПРО ДА ЈЕМ кре ве тац,
хра ни ли цу, огра ди цу,
ву не не јор га не, књи ге,
знач ке. 
064/252-42-98 (4158)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
410 л, ис прав ан, ка -
зан и ло жи ште за
маст. 064/959-42-79. 

ТРО СЕД и сто (100 х
50 х 50). 063/386-323.
(241495)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

МАШИНЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ



НА ПРО ДА ЈУ кре ве тац
очу ван, по вољ но.
060/632-60-03.
(241571)

ОД ЛИЧ НО очу ван
брач ни кре вет, 50
евра. 065/361-13-13.
(241565)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКИ
ре зер во а ри 700 л и
100 л, уга о на гар ни ту -
ра са фо те љом.
062/431-227. (241580)

ДИ ЗА ЛИ ЦА гра ђе вин -
ска, шлај фе ри це за
те ра цо, шлај фе ри ца
за пар кет, кан тар 500
кг. 064/026-05-25.
(241581)

НА ПРО ДА ЈУ ли вад -
ско се но. 062/240-
643. (241589)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, су до-
ма ши не, шпо ре ти,
фри жи де ри, све од
бе ле тех ни ке из Не -
мач ке. 063/456-269.
(241593)

ХОН ДА 6 кс, хра стов
ча мац 5 м, све ис -
прав но у упо тре би,
це на до го вор. Јеф ти -
но. 064/386-47-08.
(241592)

ПРО ДА ЈЕМ  бу ко ва,
хра сто ва, це ро ва и
ба гре мо ва др ва са ре -
за њем. „То пли на”,
063/364-310. (241612)

БА ЛИ РА НА де те ли на
на про да ју, ве о ма по -
вољ но. 060/444-55-01.
(241620)

ПРО ДА ЈЕМ три кров -
на пор зо ра 104 х 114,
тр кач ки би цикл 24 бр -
зи не, бру си ли ца ма ки -
та ве ли ка, кре ка пећ,
сај ле за ви но гра де,
ма ли не, ча мац па са ра
са при ко ли цом.
063/752-17-93.
(241643)

ТВ LG 54 цм, ши ва ћу
ма ши ну ба гат, веш
ма ши ну кан ди.
063/813-50-61.
(241644)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че, за мр зи вач сан -
ду чар, мој ца фо те ље,
гар ни ту ре, ре га ле,
мост+ре гал, сто+сто -
ли це, спа ва ћа со ба
ком плет, ел. шпо рет,
ТА пе ћи, те пи си, аме -
рич ки пла ка ри, ра -
зно... 063/107-78-66
(241632)

ПРО ДА ЈЕМ про зо ре и
бал кон ска вра та, по -
вољ но, хит но.
063/756-65-07.
(241649)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те. 371-568,
063/773-45-97.
(241654)

НА ПРО ДА ЈУ пра си -
ћи. 069/343-54-40.
(241862)

КО ЖНА уга о на га р ни -
ту ра, фран цу ски ле -
жај, ком бин ов а ни
фри жи дер, веш-ма -
ши не, ТА пећ 3, 5кв,
дво сед, тро сед, фо те -
ља, ка уч,  ма њи сто са
сто ли ца ма. Тел.
063/861-82-66.
(241703)

ПРО ДА ЈА по лов них
фри жи де ра из ино -
стран ства, по вољ но.
335-930, 064/366-57-
87. (241758)

ПРО ДА ЈЕМ ЛЦД ТВ
мар ке LG, 60 ин ча, по -
вољ но. 064/366-57-87.
(241718)

ДЕ БЕ ЛА сви ња 250 кг,
на про да ју, по вољ но.
Мо гућ ност кла ња.
013/275-30-49.
(241756)

ХИТ НО због се лид бе
про да јем ста ри ор мар
алт дојч, ста ро огле -
да ло, плин ски шпо рет
го ре ње, са  пу ном бо -
цом, сме де ре вац 3,
те ле ви зор, те пи си,
швајс апа рат го ре ње.
Тел. 064/929-08-31.
(2417649

ПРО ДА ЈЕМ кр ма чу
три пу та пра ше ну.
Тел. 617-512.
(241673)

ТЕ ЛЕ на про да ју, по -
сто ји мо гућ ност кла -
ња. 060/444-55-03.
(241770)

МЕ СНА ТА пра сад,
стал на про да ја, мо -
гућ ност кла ња, пе че -
ња и ре зер ви са ња.
Тел. 063/311-277.
(241792)

ПРО ДА ЈЕМ кре вет са -
мац, на раз вла че ње.
064/661-88-01.
(241793)

ПРО ДА ЈЕМ ста ри би -
бер цреп, ци глу ста ри
фор мат. 
061/227-78-30.
(241794)

ПРО ДА ЈЕМ ку хињ ски
сто 80 х 80 сто ли це,
фри жи дер LG ма њи,
шпо рет. 069/150-20-
78. (241824)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер ком би на ци ју,
веш-ма ши ну, шпо рет
ком би но ва ни, аспи ра -
тор. 346-790,
064/129-73-60.
(241839)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван те -
пих 140 х 200 
и рад ни сто. 
Тел. 063/892-12-09.
(241855)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај, сли -
ке, са то ве, пен ка ла,
ста ри но вац, ста ру би -
жу те ри ју, фи гу ре, ста -
ро по кућ ство. 335-
930, 063/705-18-18.
(241477)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме -
да ље, ор де ње, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77.
(241493)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, шпо ре те, веш-
ма ши не, фри жи де ре,
те ле ви зо ре. 061/144-
82-80, 063/196-54-56.
Злат ко. (241519)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи.
335-974, 064/366-57-
87. (241718)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че. До ла зак на кућ -
ну адре су. 064/158-
44-10, 063/101-11-47.
(241727)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме -
та ле, гво жђе, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
кре ке ве со, фри жи де -
ре, те ле ви зо ре.
061/206-26-24. (2414)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку -
му ла то ре, алу ми ни -
јум, ба кар, ме синг,
веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, фри жи де ре, те -
ле ви зо ре. 061/321-77-
93. (241439)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу -
ми ни јум, аку му ла то -
ре, бе лу тех ни ку, те -
ле ви зо ре и стал ни от -
пад. 064/484-13-76.
(241739)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, бе лу тех ни ку
и сво оста ло по кућ -
ство, до го вор.
061/641-30-36
(241795)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Де во -
јач ки бу нар, уре ђе на,
во да, стру ја, ку па ти -
ло, асфалт, усе љи ва.
По вољ но. 063/832-50-
97. (240453)

БЕ О ГРАД СКИ, плац,
од ли чан 16 ари,
8.500. 063/744-28-66
(241858)

КУ ЋА, цен тар, 2.27,
ком плет но сре ђе на, у
фу лу, иде ал но за жи -
вот и ор ди на ци ју.
063/744-28-66
(241858)

ДО ЊИ град, ку ћа са
два ста на, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97.
(240466)

ВИ КЕН ДИ ЦА, По ња -
ви ца, 17 ари воћ ња ка,
ку ћа 66 м2. 064/384-
48-40. (240381)

КУ ЋА, но ва, 170 м2,
две стам бе не је ди ни -
це, 51.000 евра.
063/771-75-96,
063/784-71-34.
(240842)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 120
м2, на ме ште ну на
плац 12 ари или ме -
њам за стан, Та ми шка
43. Ја бу ка. 063/890-
70-01. (241045)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Стар че ву, Пе -
тра Драп ши на 57,
укњи же на, вла сник
1/1, 17 ари пла ца, за -
ме на за стан или за
по љо при вред но зе -
мљи ште у стар че вач -
ком ата ру. 064/370-
79-47. (241408)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Зла ти бо ру, мо же за -
ме на за стан, ку ћа у
Пан че ву. 069/158-63-
76. (241348)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Стар че ву, Пе -
тра Драп ши на 57,
укњи же на, вла сник
1/1, 17 ари пла ца, за -
ме на за стан или за
по љо при вред но зе -
мљи ште у ста р че вач -
ком ата ру. 
064/370-79-47.
(241408)

ИДВОР, ста ра ку ћа,
де вет ари под во ћем,
4.000 евра, вла сник,
укњи же но. 
064/475-75-17.
(241023)

ПЛАЦ 5,5 ари, Ку де -
љар ски на сип, но ва,
гра ђе вин ско зе мљи -
ште, 7.500 евра.
065/201-66-39.
(241450)

ПЛАЦ, Но во се љан ски
пут, на ас фал ту, 20
ари, мо же 30 ари, још
је дан 10 ари, 200 ме -
та ра од ас фал та на
твр дом пу ту. До ступ на
стру ја, во да, до зво ље -
на град ња. 066/385-
289 (241295)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До -
ло ву на 29 ари пла ца.
371-274, 064/176-88-
52. (241475)

НО ВА МИ СА, спрат на
ку ћа, у си вој фа зи,
бр зо усе љи ва.
064/221-36-12.
(241487)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Ба ва ни -
шта нац, 30 ари до ас -
фал та, тро фа зна, бу -
нар, во ће. 064/493-
00-47. (241495)

КУ ЋА, Сте ри ји на,
плац 4.90 ари, три
стам бе не је ди ни це,
бли зи на „Ави ва”.
064/110-70-71
(241517)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у 7.
ју ла, две стам бе не је -
ди ни це, 1/1. 061/144-
82-80, 063/196-54-56.
(241519)

ПЛАЦ у Ста р че ву, 10
ари, не из гра ђен, Ба -
штен ска 53, про да јем.
Тел. 013/633-358
(241521)

ПРО ДА ЈЕМ плац, 32
ара, са не за вр ше ном,
ле га ли зо ва ном ку ћом,
у ви кенд на се љу
„Ушће” код До ло ва.
Тел. 063/193-73-87
(241534)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ари, без
ула га ња 70.000. 
(677) „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(241530)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 60 м2,
1.5 ари, 15.000, до го -
вор. (677) „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (241530)

ПЛАЦ, 20.5 ари, ви -
кенд зо на, по тез „Ма -
ле шу ме” До ло во.
063/738-22-72
(241542)

ПАР ЦЕ ЛА, 38 ари, у
До ло ву - Бе зу би це.
По год но и за воћ њак.
Бли зу ас фал та, стру је.
062/186-72-43
(241543)

НА БА ВА НИ ШТАН -
СКОМ пу ту, про да јем
27 ари пла ца и ку ћу.
063/753-28-76.
(241555)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
ку ћу на Ја буч ком пу -
ту, пре ко Сер вис „Пи -
ва ше вић”. Тел.
065/219-14-22,
060/348-19-88.
(241557)

ВИ КЕН ДИ ЦА, 90 м2,
плац 27 ари у Тру ји -
ном на се љу, у шу ми
Бе ла Цр ква. 063/818-
75-44. (241569)

ЦЕН ТАР, 90 м2, 3 ара,
ЕТ, 1/1, код СУП-а,
75.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83. (2415)

СТАР ЧЕ ВО, 180 м2,
но ва, усе љи ва, јед но -
со бан стан у дво ри -
шту, две га ра же, до -
ста зе ле ни ла, 50.000.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83. 

КУ ЋА 100 м2, 15 ари,
усе љи ва, Ба ва ни штан -
ски пут. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83. (2415)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 114 ари, до пу та,
33 ши ри на, гра ђе вин -
ски, 53.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (2415)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 2. јун 2017.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПО ТРАЖЊА 

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ воћ њак
14,37 ари у Пе ли стер -
ској ули ци, гра ђе вин -
ска зо на. 063/245-
225. (241584)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра
Ду ша на 100, 176 м2,
на 8 ари пла ца. 251-
66-46. (241591)

ПРО ДА ЈЕМ по ла ку ће
са две стам бе не је ди -
ни це, Мил ке Мар ко -
вић. Тел. 064/326-38-
37. (241609)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у
Вој ло ви ци, 44 ара, до -
зво ље на град ња.
064/256-35-40.
(241610)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг
Му че ни ка 18. Тел.
064/167-04-77.
(241597)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
две ма ње ку ће за ма -
њи стан. 064/986-21-
74. (241598)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у Вој -
ло ви ци. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(241602)

КУ ЋА у Омо љи ци, 120
м2, 9 ари плац.
060/619-32-22,
065/961-93-22.
(241606)

КОД ТУР СКЕ ГЛА ВЕ,
ку ћа пре пра вље на у
два ло ка ла, дво ри шни
стан, 2 ара, 52.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 
064/668-89-15.
(241593)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
ку ћа 100 м2, дво ри -
шни стан 40 м2, 5 ари,
38.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 
064/668-89-15.
(241593)

КУ ЋА, усе љи ва, вла -
сник, ле га ли зо ва на, 5
ари, Пре спан ска 15.
063/307-674.
(241633)

ДЕО ку ће, по се бан
улаз, у Ули ци Ца ра
Ду ша на. Тел. 064/248-
86-86. (241629)

ХИТ НО, Но во се -
љаснки пут, но во град -
ња, ком плет сре ђе но,
од мах усе љи во, 80 м2,
ПР + ПК, плац 16 ари,
39.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (241630)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, 170 м2, плац 6.5
ари, 50.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (241630)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две
стам бе не је ди ни це +
по моћ ни објек ти,
плац 19 ари, 32.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (241630)

МИ СА, по ро дич на ку -
ћа, ПЋР + ПК, 140 м2,
плац 17,60 ари,
50.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (241630)

СТР ЕЛ И ШТЕ, по ро -
дич на ку ћа – две
стам бе не је ди ни це,
ком плет сре ђе но, 170
м2, плац 3 ара,
55.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(241630)

ПО ВОЉ НО, хит но,
ку ћа, ужи цен тар. Тел.
062/196-53-04.
(241660)

НО ВА КУ ЋА, 180 м2,
са три ста на, без ула -
га ња.  (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(241651)

ЦЕН ТАР, Стар че во,
но ви ја ку ћа 225 м2 и
ло кал. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(241651)

СТА РИ бу вљак, 13
ари, 70, 32.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(241752)

НО ВА КУ ЋА, Де ли -
блат ска пе шча ра, са
воћ ња ком, ви но гра -
дом, на 21 ари пла ца.
063/341-881.
(241662)

ПРО ДА ЈЕМ плац 10
ари, Ја буч ки пут код
„Пи ва ше ви ћа”. 
Це на 15.000. 
060/353-99-10.
(241645)

TEСЛА, ку ћа на екс -
тра ло ка ци ји за при -
ва тан би знис и ста но -
ва ње. 063/329-94-64,
066/001-050. (24166)

КА РА У ЛА, 60 м2, на
16 ари, 27.000; То по -
ла, 100 м2, 7 ари, две
стам бе не је ди ни це,
29.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(241688)

ТЕ СЛА, код ми ни
Мак си ја, ма њи плац,
13.900, вла сник.
061/324-40-85.
(241689)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу, ста ра Ми са. Тел.
069/223-24-25.
(241691)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
дво соб на, но ви ја при -
зем на, 33.000. (49)
„Му станг”, 062/226-
901 (241686)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 2 од лич -
не стам бе не је ди ни це,
7 ари, 26.000. (49)
„Му станг”, 062/226-
901 (241686)

СТАР ЧЕ ВО, ле па, 91
м2, 6.6 ари, глав на
ули ца, 24.000. (49)
„Му станг”, 062/226-
901 (241686)

КА ЧА РЕ ВО, од ли чан
улич ни део, око 70 м2,
ба шта, 13.000. (49)
„Му станг”, 062/226-
901 (241686)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу са пла цем 30 ари,
Ба нат ско Но во Се ло.
063/863-80-15.
(241672)

ПЛАЦ, ста ра Ми са,
Ба ниј ска, 11.3 ари,
22.500, „Пер фект”,
064/348-05-68.
(241698)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на 139 м2 + ло кал 30
м2 на 7.29 ари, 32.000
евра, (097) „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(241698)

ПЛАЦ 30 ари, Ку де -
ља рац, Бор ска ули ца.
Тел. 060/336-19-76.
(241721)

ПРО ДА ЈЕМ плац 31
ар, Но во се љан ски пут.
064/131-42-02.
(241717)

ПРО ДА ЈЕМ плац од
17 ари на Ја буч ком
пу ту, по вољ но.
069/186-54-05.
(241731)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког. 063/301-360.
(241723)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у
цен тру гра да, по вољ -
но. Вре ди по гле да ти.
063/756-06-04.
(241745)

КУ ЋА у цен тру, са ло -
ка ли ма, по моћ ним
објек том, вр том.
062/830-10-73.
(241761)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 80
м2, Пан че во, ши ри
цен тар, 29.000, сва ко -
ја ки до го вор.
064/902-28-80.
(241757)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ле га ли зо ва ну ку ћу на
Ку де љар цу, са 9 ари
пла ца. 064/040-82-72.
(241784) 

СТРО ГИ цен тар, усе -
љи во, мо гућ ност до -
град ње, плац 6,5 ари.
064/174-54-17.
(241787

ПРО ДА ЈЕМ мон та жну
ви кен ди цу на Де вој -
ча ком бу на ру.
064/502-51-71.
(241790)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, Вој ло ви -
ца, ме њам ку ћу у Де -
бе ља чи за ку ћу у Вој -
ло ви ци. 013/210-07-
66, 065/210-07-66.
(241800)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 6
ари, Ка ча ре во.
063/1+63-52-05.,
(241823)

КУ ЋА, 80 м2, 3 ара,
23.000 евра, ста ра
Ми са. 061/664-39-26.
(241808)

КУ ЋА 60 м2, 3 ара, све
но во, 19.000 евра. Ко -
за рач ка. 061/664-39-
26. (241808)

СТАН, део куће, 40
м2, по се бан улаз, 2
ара, Ко за рач ка,
13.000 евра. 061/664-
39-26. (241808)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у
Ја бу ци. 069/271-19-
22. (241829)

КА РА ЂОР ЂЕ ВА, 160
м2 стам бе ног , 40 м2

по слов ног про сто ра, 5
ари, 133.000. (320),
„Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (241760)

ЊИ ВЕ, 77 ари и 23
ара, Омо љи ца, Ли ва -
де, мо гу ћа за ме на.
062/714-498.
(241841)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ца -
ра Ду ша на 14.
063/837-91-39. (2418)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Де во јач ком бу на ру,
39,85 м2, по вољ но.
064/129-15-35.
(241845)

ПЛАЦ у Омо љи ци,
11,5 ари са за по че тим
објек том и га ра жом.
064/260-05-34. (2418)

ЦЕН ТАР, ПР + ПК,
220, пре ле па, усе љи -
ва, вре ди по гле да ти.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(241858)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, пре ла па
ку ћа, од мах усе љи ва,
5 ари, по моћ не про -
сто ри је. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(241858)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 100
м2 + пот кро вље, 10
ари пла ца, по ред пу -
та, 6 км, од цен тра,
це на 34.000 евра.
063/311-915,
013/347-621.
(241434)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа 350
м2, у Ули ци Мај ке Ју -
го ви ћа. 
Тел. 064/182-17-16.
(241442)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб не
ку ће на бо љим ло ка -
ци ја ма. (238),
064/668-89-15.
(241593)

СТА НО ВИ, цен тар,
про да ја но вих укњи -
же них и у из град њи,
од 40 до 120 м2, це на
600-850 евра/м2, са
ПДВ-ом.  063/323-
584. (234515)

ДВО СО БАН стан, Гор -
њи град, 30 м2, све
но во, ин тер нет, ка -
блов ска, кли ма, дво -
ри ште, 14.000 евра.
060/086-42-41. 

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан на Стре ли -
шту, 44 м2, ТА, II
спрат. 069/304-78-85,
063/334-751. (4712)

ПРО ДА ЈЕМ стан у То -
по ли у ку ћи, 60 м2,
21.000 евра, вла сник.
069/663-773.
(240506)

СА ЛОН СКИ стан, 98
м2, сре ђен, До њи
град, га ра жа, по друм.
064/153-14-03.
(240353)

АМЕ РИЧ КА згра да,
цен тар, про да јем дво -
со бан стан, дру ги
спрат, 36.000 евра.
062/361-676.
(240302)

ПРО ДА ЈЕМ или ме -
њам стан за ве ћи, Ко -
теж 2, 50 м2, вла сник.
063/873-03-60.
(240293)

ПРО ДА ЈЕМ, Те сла,
тро со бан, ЦГ, IV, те -
ра се, без лиф та.
063/770-45-55,
013/331-079.
(240624)

ЛУКС дво со бан стан,
но во град ња, I спрат,
Све то за ра Ми ле ти ћа,
40.000 евра. 060/445-
71-85. (241413)

ПРО ДА ЈЕМ стан, I
спрат, 101 м2, Ка ра -
ђор ђе ва 15, Пан че во.
063/334-430 (241218)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 81
м2, Ила ри о на Ру вар ца
4, Пан че во. 063/334-
430 (241218)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Кеј
Ра до ја Да ки ћа, Ра до -
ва згра да, жу та фа -
сад на ци гла, II спрат,
45 м2, цен тра ла но
гре ја ње. 064/122-66-
28. (2414468)

МИ СА, 48 м2, 17.000,
55 м2, 70 м2, 24.000.
063/377-835.
(241087)

ТРО СО БАН, 57 м2,
ЦГ, те ле фон, кли ма,
Ко теж 1, IV спрат.
Тел. 063/803-14-86.
(241464)

ПРО ДА ЈЕМ стан,
57.06 м2, Жар ка Зре -
ња ни на 55/13, пр ви
спрат, пра зан, од мах
усе љив. 062/893-28-
09. (241468)

НО ВА МИ СА, стан
70м2+те ра са, ЦГ, про -
да јем, вла сник.
064/081-25-56
(241514)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 62
м2, у цен тру, це на по
до го во ру. Тел.
064/927-53-03 (2415)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
дво со бан, 55 м2, но ви -
ја град ња, I спрат,
33.000. (677) „Ни -
шић” 362-027,
064/206-55-74.
(241530)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 64 м2, ТА, III, те -
ра са, 33.000. (677)
„Ни шић” 362-027,
064/206-55-74.
(241530)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 м2+те ра са, V,
лифт, ЦГ, 20.000.
(677) „Ни шић” 362-
027, 064/206-55-74.
(241530)

ЦЕН ТАР, јед но и по со -
бан, 37 м2, IV, ЕГ, но -
ви ји, 25.000. (677)
„Ни шић” 362-027,
064/206-55-74.
(241530)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, ПР,
сре ђен. 33.000. (677)
„Ни шић” 362-027,
064/206-55-74.
(241530)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, III, ре но -
ви ран, усе љив, 27.000.
(677) „Ни шић” 362-
027, 064/206-55-74.
(241530)

ТЕ СЛА, дво со бан 55
м2, V, лифт, ЦГ, ре но -
ви ран, 32.000. (677)
„Ни шић” 362-027,
064/206-55-74. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
јед но и по со бан, 42 м2,
ПР, ЦГ, 23.000. (677)
„Ни шић” 362-027,
064/206-55-74.
(241530)
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СО ДА РА, 56 м2, ЦГ,
VI, лифт, ни је зад њи,
без ула га ња, 32.500.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(241570)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ,
VI, лифт, ни је зад њи,
без ула га ња, 32.500.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(241570)

СО ДА РА, 44 м2, ЦГ,
два лиф та, 26.500.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(241570)

ЦЕН ТАР, са лон ски, 69
м2, ТА, I, , 38.000,
32.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(241570)

КОМ ФО РАН дво со -
бан стан 48 м2, Мар ка
Кра ље ви ћа 34-б, Та
пећ, ка ље ва пећ, кли -
ма, по друм. 064/276-
03-14. (241583)

КО ТЕЖ 2, че тво ро со -
бан, 50.000, до го вор.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(241593)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, 33.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(241593)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
III, 16.500. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (2415)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач -
ки, 17 м2, II, 11.500,
сре ђе на. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (241593)

ТЕ СЛА, 46 м2, јед но -
по со бан, те ра са,
26.000, до го вор. (324)
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20
(241600)

ДВО СОБ НИ, 54 м2,
Ми са, нов, 30.000;
Ко теж, 28.000. (324)
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20 (241)

ЈЕД НО СОБ НИ, 38 м2,
Ми са, нов, 22.000;
Стре ли ште, 21.500.
(324) „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20
(241600)

СТАН, Ко теж 1, пр ви
спрат, 57 м2, 37.000,
вла сник. 066/903-52-
65. (241623)

ТЕ СЛА, дво со бан, ТА,
28.000 евра, ЦГ,
31.000 евра. (470),
„Ди ва”. 345-534,
064/246-05-71.
(241637)

ТРО СО БАН, 80 м2 +
14 м2, по ла ку ће Ми -
са, 30.000, до го вор.
(470), „Ди ва”. 345-
534, 064/246-05-71.
(241637)

ЈЕД НО СО БАН, 32 м2,
Д. Град, сре ђен, ПВЦ,
мер мо терм, кли ма,
до го вор/за ме на, га ра -
жа. (470), „Ди ва”.
345-534, 
064/246-05-71.
(241637)

ДВО И ПО СО БАН, ква -
ли те тан, Те сла, сре -
ђен, ЕГ, алу, по вољ но.
(470), „Ди ва”. 345-
534, 064/246-05-71.
(241637)

ДВО СО БАН, Ко теж 2,
57 м2, те ра са, 33.000
евра. До го вор. (470),
„Ди ва”. 345-534,
064/246-05-71.
(241637)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га ра -
жа, ба шта, укњи жен,
17.500. 064/938-41-
99. (241638)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 52
м2, Ко теж 2, ве о ма
по вољ но. 062/445-
614. (241619)

ДО ЖИ ВОТ НО из др -
жа ва ње по нај по вољ -
ни јим усло ви ма. Пу на
прав на си гур ност.
„Ел пис”. 061/324-40-
85 (241296)

ПРО ДА ЈЕМ ком фо ран
ре но ви ран ком плет но,
стан на Стре ли шту, 63
м2. 063/391-277.
(241616)

ХИТ НО, цен тар, дво и -
по со бан, 78 м2, II, ТА,
39.000. (636) „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(241630)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, но во град ња, 70
м2, I, 59.500 ,екс клу -
зив ни са лон ски стан,
до го вор. (636) „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.  (241)

ЦЕН ТАР Стре ли шта,
59 м2, V, 31.000. (636)
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(241630)

ЈЕД НО ИП О СО БАН,
45 м2, ре но ви ран, Ко -
теж 1, 30.000 евра. 
301-165. 
(241640)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
IV, ЦГ, до го вор. (188)
„UnaDalli”, 
064/255-87-50
(241651)

КО ТЕЖ 1, ма њи дво -
со бан, 40 м2, 25.000.
(188) „UnaDalli”,
064/255-87-50
(241651)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, ни жа
спрат ност, ЕТ. (188)
„UnaDalli”, 064/255-
87-50 (241651)

ТРО СО БАН 83 м2, две
одво је не спа ва ће со -
бе, сре ђен. (188)
„UnaDalli”, 064/255-
87-50 (241651)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
62 м2, III. (188) „Una-
Dalli”, 064/255-87-50
(241651)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
ви со ко при зе мље, 40
м2, до го вор. (188)
„UnaDalli”, 064/255-
87-50 (241651)

СО ДА РА, тро со бан,
ЦГ, III, 41.000; вој не
дво и пи о со бан,
40.000. (396), „Лајф”.
061/662-91-48.
(241688)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 90 м2, I,
ЕГ, 44.000; тро со бан,
83 м2, ЦГ, 47.000.
(396), „Лајф”.
061/662-91-48.
(241423)

ЦЕН ТАР, олов ка згра -
де, 136 м2, ду плекс,
ЦГ, 92.000; 90 м2, V,
ЦГ, 50.000. (396),
„Лајф”. 061/662-91-
48. (241423)

СО ДА РА, дво со бан,
IV, ЦГ, 30.000; Те сла
дво со бан, IV, сре ђен,
35.000. (396), „Лајф”.
061/662-91-48.
(241423)

ЗА 65+, ку по ви на ва -
шег ста на са ва шим
пло до у жит ком. Ком -
плет на ор га ни за ци ја
по сло ва ња. „Ел пис”
асо ци ја ци ја. 
061/324-40-85
(241689)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на,
до го вор, мо же за ме на
ку ћа Ку де ља рац, Вој -
ло ви ца. 064/130-27-
34. (241687)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I,
TA, уре дан, 24.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(241686)

ТЕ СЛА, Кут ков, тро -
соб ан, 70 м2, I,
60.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(241686)

СА МАЧ КИ, при зе мље,
17 м2, ЦГ, 12.500.
(49), „Му станг”,
062/129-94-67.
(241686)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но -
ви ји дво со бан, 61 м2,
III, плин, 31.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (241686)

ТЕ СЛА, тро со бан, 64
м2, ЕГ, IV, ква ли тет но
ре но ви ран, 36.000.
(49), „Му станг”,
062/226-66-58.
(241686)

КО ТЕЖ 2, Ра до ва
згра да, дво со бан, уре -
дан, 58 м2, III, 30.000.
(49), „Му станг”,
062/226-66-58.
(241686)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 25.000. (49),
„Му станг”, 
062/226-66-58.
(241686)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Со да ра, 57 м2,
4/10 спрат, ЦГ, 
вла сник. 
065/227-67-26.
(241675)

ЦЕН ТАР, но во укњи -
жен стан, 37 м2, 
вла сник. 
063/208-352.
(241673)

ШИ РИ цен тар, но ви
укњи же ни стан, 48 м2,
стан 28 м2. Вла сник.
063/208-352.
(241673)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2 +
те ра са + оста ва, VI
спрат, вла сник, 29.000
евра. 064/613-24-28.
(241670)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
61 м2, IV, ЦГ, од ли -
чан, 41.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(241678)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, III, ЦГ, усе љив,
30.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(241678)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 м2, V, TA, за
ре но ви ра ње, 11.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(241678)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
II, TA, од ли чан,
27.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52. (2416)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IV ЦГ, лифт,
31.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(241678)

ДВО РИ ШНИ јед но со -
бан стан про да јем,
14.500. 062/885-43-
20. (241698)

СТРО ГИ цен тар, дво -
ри шни јед но и по со -
бан, 47 м2, 22.000;
гар со ње ра, 28 м2, III,
18.500. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

МАР ГИ ТА, дво со бан,
56 м2, I, TA, ре но ви -
ран, 36.000. (097)
„Пер фект”, 064/348-
05-68 (241698)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 58 м2, 35.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (2412)

МАР ГИ ТА, дво со бан,
42 м2, при зе мље, дво -
ри ште, 22.000. (097)
„Пер фект”, 064/348-
05-68 (241261)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по -
со бан, 82 м2, 46.500;
63 м2, 31.000 евра.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (2412)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи
тро и по со бан, 58 м2,
VI, 29.500. (097)
„Пер фект”, 064/348-
05-68 (241261)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ка ра у ли, Ул. Ри бар -
ска, 564 м2, Хит но.
064/564.82-90.
(241705)
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КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, 40 м2, ЦГ,
лифт, екс тра по вољ но.
„Ве сна 2”, 066/937-
00-13. (241712)

КО ТЕЖ 2, про да јем
ма њи дво со бан, хит -
но, по вољ но. „Ве сна
2”, 066/937-00-13.
(241712)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, про да -
јем ве ћи дво со бан,
ЦГ, лифт, до бра ло ка -
ци ја, 30.000. „Ве сна
2”, 066/937-00-13.
(241712)

СТРО ГИ цен тар, дво и -
по со бан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(241706)

КО ТЕЖ 2, леп дво со -
бан, 63 м2, IV, 35.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(241706)

ХИТ НО, код Ро ди ћа,
јед но со бан, 22 м2,
8.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(241706)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 55
м2, Ста ри Та миш,
14.500 евра. 060/067-
73-33. (241738)

ГОР ЊИ град, но ви ја
град ња, че тво ро со -
бан, 85 м2, III, ЦГ, од -
ли чан, 63.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (241715)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, IV, TA, усе љив,
21.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (241715)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 62 м2, V, ЦГ,
31.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(241715)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000,
до го вор.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (241715)

ТЕ СЛА, но во град ња,
тро соб ан, 68 м2, III,
ЦГ, усе љив, 47.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(241715)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, тро -
со бан, 78 м2, II, ТА,
усе љив, 39.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (241715)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, 61
м2, ВП, ЦГ, сре ђен,
35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (241715)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, хит но,
54 м2, нов, дво со бан,
ПВЦ, кли ма, пар кинг,
35.000, укњи жен.
062/269-566. (241730)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, хит но,
54 м2, екс тра, при зе -
мље, ПВЦ, кли ма,
пар кинг, 36.500,
укњи жен. 062/269-
566. (241730)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, хит но,
44 м2, пот кро вље, пре -
ди ван, ПВЦ, кли ма,
пар кинг, 22.000,
укњи жен. 062/269-
566. (241730)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ВПР, ПВЦ, 51 м2, ТА,
33.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(241760)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, III, 57 м2,  ТА,
24.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(241760)

КО ТЕЖ 1, дво соб ан,
IV, 50 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30.  (241760)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, IX, 29 м2, ЦГ,
17.500. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(241760)

ЦЕН ТАР, 2.0, I,
35.000, улич но, 37,
21.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(241752)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.5, ЦГ,
31.000, Ми са, 54,
21.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(241752)

ДВО И ПО СО БАН стан,
ета жно гре ја ње, ком -
плет но сре ђен, про да -
јем. Тел., 060/333-56-
41. (241746)

СТАН, пе то со бан, 115
м2, цен тар, 64.500
евра. 013/341-250.
(241785)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан у стро гом цен тру
гра да, 53.000 евра.
060/566-44-67. (2418)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, 43 м2, сре -
ђен. 069/129-19-87.
(241826)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV,
ЦГ, за ре но ви ра ње,
30.000; Ми са, 45 м2,
15.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(241858)

ЦЕН ТАР, тро со бан, II
78 м2, од ли чан,
39.000; ши ри цен тар,
IV, ЕГ, 35.000. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (241858)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, ВП, 53, са мо
20.500; Те сла јед но и -
по со бан, I, нов, лукс,
те ра са. 
063/744-28-66.
(241858)

КУ ПУ ЈЕМ стан у згра -
ди за ре но ви ра ње, ис -
пла та од мах. 064/206-
55-74. (241530)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан
стан за ре но ви ра ње,
бр за ис пла та.
064/139-92-79. (2415)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве,
ку ће, на свим ло ка ци -
ја ма. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(241570)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла -
та. „Пер фект”,
064/348-05-68. (2416)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра Аген -
ци ји „Те сла не крет ни -
не”, (238), 064/668-
89-15. 

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”,
Жар ка Зре ња ни на 14,
ку пу је дво со бан стан.
345-534, 064/246-05-
71. (241637)

КУ ПУ ЈЕМ стан до
20.000; Ко теж, Те сла,
цен тар. 063/887-26-
77, 060/090-96-57.
(241684)

ПО ТРЕБ НЕ не крет ни -
не, Бе о град и Пан че -
во. (069) „Стан Плус”
Тел. 063/771-75-96
(241788)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма.  Бр -
за ис пла та. (320),
„Пре ми ер”, 
063/800-44-30.
(241760)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, на ме штен, 
Ко теж. 
Тел. 062/401-492.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 40 м2,
ин тер нет, цен трал но
гре ја ње, те ле фон, јед -
на осо ба. 
064/582-22-85.
(241293)

ДВА ле па дво ри шна
јед но соб на на ме ште -
на ста на + гар со ње ра,
Стре ли ште. 362-406,
064/218-83-45.
(241186)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 81 м2,
II спрат, Ила ри о на
Ру вар ца 4, Пан че во.
063/256-312. (241218)

ТЕ СЛА, дво со бан, по -
лу на ме штен, ТА, сам -
ци ма, сту ден ти ма.
063/840-69-77,
061/285-43-28. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у бли зи ни
Сто ма то ло шког фа -
кул те та, це на 70 евра
+ де по зит. Тел.
064/386-55-96.
(241461)

У СА МАЧ КОМ из да -
јем ком плет но на ме -
ште ну гар со ње ру, 80
евра. 062/361-676-.
(241462)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ
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СТАНОВИ
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ИЗ ДА ЈЕ се ма га цин
360 м2. 063/823-07-
68. (241440)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН,
тро со бан стан, ЦГ, те -
ле фон, кли ма, Ко теж
1, IV спрат. 063/803-
14-86. (2414764)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Но -
во се љан ском пу ту,
вре ди по гле да ти. Тел.
064/390-34-91.
(241466)

НА МЕ ШТЕ НА со ба,
упо тре ба ку хи ње, ку -
па ти ла, Ко теж 1, сам -
цу, са ми ци. 064/090-
11-28. 

ИЗ ДА ЈЕ МО на ме ште -
ну гар со ње ру у Мар -
ги ти, Гор њи град. Тел.
061/272-01-87
(241488)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
Са мач ком. 064/351-
18-78 (241501)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан,
не на ме штен стан, на
Со да ри. 064/177-56-
01 (241492)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у Пан че ву. Тел.
065/250-89-97
(241506)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
Са мач ком. 064/086-
22-51 (241507)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан,
пра зан стан, Ко теж 2.
064/672-11-74
(241497)

СТАН за из да ва ње, на
Те сли, ком плет на ме -
штен. Тел. 063/849-
94-07 (241513)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, 30 м2, ЦГ, лифт,
на ме штен. 064/164-
93-67 (241512)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
стан, са ку хи њом, сре -
ђен, ТА. Де по зит оба -
ве зан! 064/305-71-60
(241520)

ЈЕД НО СОБ НИ стан,
Те сла, пре ко пу та
„Авив” пар ка, дру ги
спрат. 064/178-38-92
(241528)

ГАР СО ЊЕ РА, цен тар,
у згра ди, на ме ште на,
по вољ но. Тел.
064/992-91-61 (2415)

ИЗ ДА ЈЕМ пре леп дво -
со бан стан, но во град -
ња, Ми са, ка блов ска,
на ме штен, дво ри ште.
064/959-42-79.
(241558)

ИЗ ДА ЈЕМ нов дво со -
бан ком фо ран стан,
згра да, II,  но ва Ми са.
063/801-09-85. (2415)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Со да -
ра. 064/902-29-53.
(241595)

ЛО КАЛ 43 м2, цен тар
и на ме штен 75 м2, Те -
сла из да јем. 064/143-
91-40. (241603)

ИЗ ДА ЈЕМ леп јед но -
со бан стан на Ке ју.
Тел. 063/168-43-22.
(241621)

ИЗ ДА ЈЕМ стан.
013/632-029. (241647)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан по лу на ме штен
стан на Со да ри, 48 м2,
III спрат, лифт, ЦГ.
064/851-66-82.
(241656)

ПРА ЗАН јед но со бан
стан на  Со да ри из да -
јем. 063/322-006.
(241683)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, ЦГ.
Тел. 060/372-03-02.
(241685)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни стан, по се -
бан улаз, сат, га ра жа.
Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16. (2416)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ши ри
цен тар, за по слов ну
ак тив ност. 062/347-
667. (241699)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но и по со бан, на ме -
штен стан, ЦГ, лифт,
СББ. 061/179-90-64,
065/251-45-43. (2411)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
на ме штен стан на Ко -
те жу 1, це на 150 евра.
063/181-54-30. (2417)

ИЗ ДА ЈЕМ два на ме -
ште на ста на, ве ћи и
јед ан ма њи. Мар ги та.
064/187-20-13.
(241719)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан у ку ћи, не на ме -
штен, то тал ТВ, ЦГ,
Ко теж 1. 065/975-00-
20. (241735)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ГАР СО ЊЕ РА, згра да,
Ко теж 2 , на ме ште на
ком плет, осим фри го,
пар кет. 062/577-553.
(241765)

ЦЕН ТАР, Со да ра, из -
да јем два јед но соб на
ста на, ЦГ, (320)„Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Те сли.
064/280-60-36 .
(241767).

ЈЕД НО СО БАН но ви је
на ме штен бли зу цен -
тра, ета жно гре ја ње,
ка блов ска, ин тер нет.
061/204-76-26.
(241774)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу уче ни -
ци у згра ди код Ави ва
с гре ја њем. 064/278-
43-46. (241772)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу
120 м2 са окућ ни цом
у цен тру Стар че ва.
063/502-211. (241778)

ДВО СО БАН дво ри шни
стан 54 м2 код ста рог
бу вља ка на ме штен по -
се бан стру јо мер, во -
до мер мо гућ ност ин -
тер нета. 069/508-05-
65. (241797)

ЧЕ ТВО РО СО БАН стан
ши ри цен тар у ку ћи,
мир но, соп стве но гре -
ја ње на гас. 061/225-
16-43. (241802)

ГАР СО ЊЕ РА на ме -
ште на, цен тар, пр ви
спрат, гре ја ње, пар -
кинг, мир но ме -
сто.064/238-68-94.
(241809)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен дво ри шни стан.
064/844-43-
19.(241811)

СТАН, Бра ће Јо ва но -
ви ћ 24-А, 55 м2, пр ви
спрат, ку хи ња, гре ја -
ње, у од лич ном ста њу,
на ду же, 061/277-62-
37.(241814)

КО ТЕЖ 1, из да јем
дво со бан по лу на ме -
штен. 063/163-52-
05.(241823)

ГАР СО ЊЕ РУ на ме -
ште ну из да јем ши ри
цен тар 100 евра.
060/340-70-60.
(241819)

СО ДА РА, из да јем јед -
но со бан пра зан стан,
ЦГ, тел, ка блов ска,
тел. 063/734-82-17.
(241828)

ДВО СО БАН стан
Пан че во, пи та ти од 18
до 20 са ти на тел.
304-719, 063/176-67-
01. (241832)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан стан, ТА, код
Хо те ла „Та миш”, 80 Е.
064/122-48-07)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си, Вој во -
ђан ска 97. 061/321-
70-83, 064-359-54-42.
(241847)

ДВО РИ ШНИ јед но -
соб ни стан код Пре о -
бра жен ске цр кве, 80
евра. Бес пла тан Wi Fi.
062/801-55-43.
(241851) 

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал, Тр жни цен тар
код Су да, вла сник.
069/663-773. (240506)

НО ВА МИ СА, 60 м2,
ЦГ, гас, ТВ, ин тер нет.
060/336-19-76.
(241721)

ИЗ ДА ЈЕМ сре ђен, по -
слов ни про стор око
170 м2, на Ја буч ком
пу ту. 063/759-12-47.
(240892)

ПО ВОЉ НО из да јем
нов ло кал, цен тар, Ди -
на мо, 19 м2, 10.000
ди на ра. 064/262-54-
65, 013/315-707.
(241048)

ЦЕН ТАР, дво ри шна
кан це ла ри ја, 50 м2,
из да јем. 064/668-87-
78. (2414279)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, Змај
Јо ви на 2, ло кал 2. Тел.
060/562-62-96. (2411)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Р.
Пут ни ка 17, 16 м2, по -
го дан за кан це ла ри ју.
064/448-68-15.
(241147)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар Стре ли шта, 16 м2,
нов, по вољ но.
065/966-66-61.
(241136)

ИЗ ДА ЈЕ се опре мље на
учи о ни ца, Ње го ше ва
7. Тел. 062/821-44-94.
(241459)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
цен тар, из лог до ули -
це. 063/314-803.
(241498)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 38
м2, код ула за 
Зе ле не пи ја це.
060/351-03-56
(241535)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал на
Зе ле ној пи ја ци и из да -
јем стан у цен тру.
063/858-86-97 (2415)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
бли зи на пи ја це, Ла ва
Тол сто ја. 333-058.
(241563)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у цен тру.
064/267-72-17.
(241657)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
цен тар, је дан опре -
мљен са лон ле по те,
вре ди ви де ти.
063/734-82-31.
(241594)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал
у цен тру Ја бу ке, ки ри -
ја по до го во ру.
064/579-16-15.
(241720)

ЛО КАЛ 96 м2, цен тар
67.000 евра. 013/341-
250. (241785)

СТРО ГИ ЦЕН ТАР, од -
лич не мо гућ но сти,
100, 50 м2 у при зе -
мљу. 064/174/54-
17.(241784)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за стан, ло кал од 39
м2, цен тар Стре ли -
шта.Тел. 064/267-71-
74. (241806)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор пот пу но ре -
но ви ран, 36 м2, по год -
но за ор ди на ци ју или
кан це ла ри ју. 064/829-
29-02. (241833)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал Жар -
ка Зре ња ни на 25. 22
+ 9 м2. 064/211-50-
59(241837)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Сте -
ва на Шу пљик ца на
глав ном пу ту.
064/370-79-47.
(241840)

ОПРЕ МЉЕН  ки оск са
ба штом на глав ној ау -
то бу ској ста ни ци у
Пан че ву. 064/188-55-
61. (241836)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру. 063/255-892,
063/254-155. (241856)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, пр ви
спрат, лукс, стро ги
цен тар. 063/302-806.
(241850)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за бра ње ма ли на у
Ари љу. Хра на и сме -
штај обез бе ђе ни. Ин -
фор ма ци је на тел.
Љу бе Ја ко вље вић,
061/200-15-32, Да ца
Ја ко вље вић, 060/501-
27-75. (241378)

ДОО „Три је ра” по -
треб на: же на за рад у
про из вод њи. Рад у
про из вод ној ли ни ји,
про из вод ња алу ми ни -
јум ских по су ди ца, рад
у дв сме не (8 са ти
сме на). Проб ни рад
три ме се ца (пла ћен)
уз мо гућ ност стал ног
за по сле ња. О усло ви -
ма  пла ћа ња до го вор
на раз го во ру за по -
сао. Кон такт осо бе:
Бра ни слав Ко вач,
062/790-112, 
Се ад Идри зо вић,
062/790-380. (ф)

РЕ СТО РА НУ „Ко но ба
аку стик” по треб ни ко -
но ба ри, ку ва ри, по -
моћ ни ку ва ри и хо сте -
се за рад у Бе о гра ду и
Цр ној Го ри. 064/290-
45-39. (241347)

ПО ТРЕБ НИ сто ла ри,
про из вод ња на ме шта -
ја, Пан че во. 060/600-
14-52. (241476)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
„Де ја” по тре бан рад -
ник са ис ку ством.
069/185-19-81.
(241646)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ
по тре бан рад ник. Мо -
ше Пи ја де 86.
063/865-27-76
(241479)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ по треб ни
пи ца мај сто ри 
и во за чи. 
063/868-54-44
(241547)

ПО ТРЕБ НА че ти ри
рад ни ка УСРМ „Хе рој
Мар ко Ку лић” за по -
сло ве пре во за и чу ва -
ња ча ма ца. Пред ност
пен зи о не ри ма.
060/706-63-07
(241551)

ПЕ КАР: хлеб, ,пе ци во,
по моћ ни на пе ћи,
про да ва чи ца 3. сме на.
064/120-09-42.
(241741)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у тра фи ци за
сло бод не да не и го ди -
шње од мо ре. 
062/104-93-68.
(241611)

ПО ТРЕБ НИ во за чи са
Б и Ц ка те го ри јом за
ди стри бу ци ју пи ћа  за
те ри то ри ју ју жног Ба -
на та. 063/494-512.
(241653)

ФИР МИ по тре бан
дипл. ин же њер или
ин же њер ма шин ства,
са или без ис ку ства,
са зна њем Autoccad-a.
Оffice, ен гле ски је зик,
не мач ки, и као пред -
ност Б ка те го ри ја.
013/351-290. (241680)

ЖЕН СКОМ фри зер -
ском са ло ну по треб ни
жен ски фри зе ри са и
без ис ку ства. Тел.
061/130-08-43.
(241676)

ПО ТРЕ БАН ко но -
бар/иц а, са ис ку -
ством, за рад у ре сто -
ра ну „Аrch”. 063/779-
98-56. (241671)

ПО ТР РЕБ НИ рад ни ци
за „Грил Бум”.
064/323-92-77.
(241666)

Пред у зе ћу Tela Blu
doo, хит но по  треб ни
мај сто ри, гип са ри са
ис ку ством, 10 из вр ши -
ла ца. 064/068-03-73,
064/488-95-69.
(241668)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са ис ку ством за рад
на ин ду стриј ским ши -
ва ћим ма ши на ма.
066/318-324. (241724)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у
пи це ри ји. Тел. 377-
230, 064/643-41-
22.(241825)

СЕР ВИ СУ по треб ни
рад ни ци са ис ку ством
на по сло ви ма ау то ли -
ма ри је, по ли ра ња и
ду бин ског пра ња во -
зи ла. 060/333-65-
80.(241776)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
SHAJNY, по тре бан
жен ски фри зер са ис -
ку ством. 064/255-79-
91. (241763)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца и рад ни ца за рад
у пе ка ри. 
064/403-51-32.
(241812)

ПО ТРЕ БАН ПЕ КАР.
062/404-144. (241812)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад на са ла та ри у
ло ка лу бр зе хра не.
(мла ђе осо бе). Ро -
штиљ код „Томy Ле -
сков ча ни на”. 
065/900-50-08.
(241820)

ПО ТРЕ БАН по сло во ђа
у про из вод њи у пре -
храм бе ној ин ду стри ји,
са рад ним ис ку ством.
064/643-41-22,
064/259-96-62,
013/377-230. (241825)

ПО ТРЕБ НА де вој ка са
ис ку ством за рад у ка -
фи ћу Max Caffe у
Ули ци До си те ја Об ра -
до ви ћа 8-к. 
013/230-10-13. (ф)
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ПО ТРЕ БАН гра фич ки
ди зај нер, ис ку ство у
Photoshop, Corel
Draw, Adobe Illustra-
tor, и рад ник за рад у
си то-штам па ри ји. Зва -
ти за ин фор ма ци је од
10 до 14 сва ког рад -
ног да на. 065/510-02-
05. (241831)

ПЕ КА РИ по треб на
про да ва чи ца, зва ти од
12 -20 са ти. 065/993-
75-30. (241838)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у про дав ни ци.
060/300-93-09,
063/550-166. (241842)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ме ша ли цу
за бе тон, са пре во зом.
063/315-381. (СМС)

ЧА СО ВИ срп ског за
основ це и сред њо -
школ це, при пре ма
при јем них и кон трол -
них. 063/737-63-96.
(4715/с)

ВЛА ГА! изо ла ци ја
вла жних ку ћа. Ма -
шин ско се че ње зи до -
ва. По ста вља ње нај са -
вре ме ни је изо ла ци је.
100% успе шно. Тел.
062/427-614 (СМС)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке шпо ре та, бој -
ле ра, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (2405)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва,
ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(240257)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, угра ђу јем,
по пра вљам. 063/882-
25-09. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем. Ло -
кал у цен тру. 063/834-
88-10. (239871)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за рад
за ро шти љем, ло кал у
Бра ће Јо ва но вић.
063/897-55-04.
(240616)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ,
из да ва ње 10 евра дан.
По зо ви те, 064/235-08-
15. (241173)

ПЕ ДАНТ НО и јеф ти -
но, чи шће ње ста но ва
и ло ка ла. Тел.
061/297-40-00.
(241439)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње
кро во ва, кре че ње, бе -
то ни ра ње европ ским
ква ли те том, по вољ но.
063/865-80-49.
(241067)

ЧА СО ВИ не мач ког и
ен гле ског за основ це,
сред њо школ це, ве о ма
по вољ но. 062/867-44-
82. (241440)

НУ ДИМ по моћ по -
крет ним и по лу по -
крет ним осо ба ма, не -
га, ку ва ње, спре ма ње
ста но ва. 061/683-09-
29. 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од -
воз шу та са уто ва ром,
ру ше ње. 063/771-55-
44.  (241478)

ДУ ГО ГО ДИ ШЊЕ ис -
ку ство. Уград ња свих
вр ста зид не и под не
ке ра ми ке. 064/128-
38-49, Не над.
(241490)

ПРА ЊЕ те пи ха, бес -
пла тан до ла зак истог
да на. На та ша.
060/361-47-41,
066/361-474, 361-474
(241540)

ХО БЛО ВА ЊЕ, по -
прав ка, фу го ва ње и
ла ки ра ње пар ке та.
065/543-21-53
(241491)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, по ста вља ње. Ди ги -
та ли за ци ја ва шег ТВ-
а. 064/866-20-70
(241508)

СПРЕ МАМ ку ће и ста -
но ве. Ако вам тре ба
по зо ви те 064/278-71-
20 (241541)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста рих,
мон та жа но вих це ви,
мон та жа  са ни та ри је,
од гу ше ња. 063/812-
48-62 (241510)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра -
сти ма, до ла зим, јеф -
ти но, 22 го ди не ис ку -
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48
(241518)

ЧИ СТИМ шу те ве, чи -
стим по дру ме, та ва не,
ру шим ста ре објек те.
По вољ но. Злат ко.
061/144-82-80,
063/196-54-56
(241519)

СЕ ЛИД БЕ вр шим са
рад ни ци ма 1000 дин.
ту ра плус пре воз у
свим прав ци ма. Злат -
ко. 061/144-82-80,
063/196-54-56
(241519)

ПО ПРАВ КА кро во ва,
ша ло ва ње, мал те ри са -
ње, гле то ва ње. Бр зо,
про фе си о нал но. Мај -
стор Ми ша. 
066/944-55-90
(241537)

ТРА ЖИМ по сао, по се -
ду јем Б до зво лу, соп -
стве ни ау то мо бил и
пут нич ки ком би.
063/774-60-64
(241529)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја, те пи ха, ду -
ше ка, ау то мо би ла.
На та ша. 
060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(241540)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу -
ка, кре че ње, по вољ но.
065/535-24-56.
(241560)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри је, фа са де,
пен зи о не ри ма по пуст.
013/235-78-82,
965/557-81-42.
(241561)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
фар ба ње сто ла ри је,
ра ди ја то ра. Па вел,
063/809-66-61,
013/210-38-59.
(2415639

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло, нај по -
вољ ни је. 065/361-13-
13. (241564)

ПО ПРАВ КА сто ла ри -
је, бра ва ри ја, са ни та -
ри је, мон та жа: бој ле -
ра, шпо ре та, гре ја ча.
Сло бо дан. 063/865-
80-74. (241575)

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се -
стре, да ва ње те ра пи је,
ку па ње и не га бо ле -
сни ка. 063/737-99-60.
(241582)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(241288)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс, об ра -
де око про зо ра, ком -
плет не адап та ци је.
063/893-39-94.
(241608)

МЛА ДА од го вор на
же на вр ши услу ге
спре ма ња ста но ва, ку -
ћа, ло ка ла, пе дант но,
по вољ но. 063/687-
774. (241614)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(241613)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ке, пре прав ке
ку па ти ла, сла ви не, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-00-09.
(241640)

СЕР ВИС ро ло-ко мар -
ни ка, ро лет ни, сто ла -
ри је, за ме на гурт ни,
ста ка ла. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(241777)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ши -
бља, оба ра ње ста бла,
бе то ни ра ња, од но ше -
ње ства ри, уто ва ри.
060/035-47-40.
(241622)

ЧУ ВА ЛА бих ста ри ју
жен ску осо бу.
062/966-02-76.
(241617)

ПО У ЗДА НА мла да же -
на са ис ку ством у чу -
ва њу де це. 065/509-
49-78. (241697)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку -
ћа, раз би ја ње бе то на,
бе то ни ра ње, од но ше -
ње ства ри. 064/122-
69-78. (241622)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(241659)

ПЕ ДИ КИР: кур је очи,
ура сли нок ти, ма са жа,
те ра пе ут ска ре лакс.
061/308-95-86,
013/351-907. (241669)

СПУ ШТЕ НИ пла фо ни,
пре град ни зи до ви, из -
ра да ко шу љи ца,
уград ња ла ми на та,
сто ла ри је. 062/816-
33-84. (241702)

БРА ВАР СКО-ЗА ВА -
РИ ВАЧ КИ ра до ви,
мон та жа, ка пи ја,
огра да, над стр ше ни -
ца, за ста кљи ва ње те -
ра са. 062/816-33-84.
(241702)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти -
сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. 
Цен тар. 
013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(241709)

ЧИ СТИ МО шут, та ва -
не, по дру ме, 
ста ре шу пе. 
061/322-04-94.
(241739)
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СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком би -
ји ма, ка ми о ни ма, про -
фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на -
ме шта ја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(241632)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе „Бом бон чић(4712)”
– Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа, де -
мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко -
ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (241632)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја, са или без
рад ни ка. Нај по вољ ни -
је. Иван. 063/107-78-
66. (241632)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства -
ри ком би јем и ка ми о -
ном, про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све ре -
ла ци је по Ср би ји, от -
куп на ме шта ја. Иван.
063/107-78-
66.(241632)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром,
по вољ но: се ја нац, пе -
сак, шљу нак, ту ца ник
од во зим.
064/354-69-94,
063/754-02-72.
(241648)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050, 
063/329-464. 
(241661)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за -
шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. (241639)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе ка ми о ном и ком би -
јем већ од 1.500 ди на -
ра. 0-24 са та. 
Ми смо ту због вас. 
064/334-85-64,
063/811-98-32, 
По по вић. (241635)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-24,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст, до ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(241631)

ЛИ МА РИ ЈА гра ђе вин -
ска, из ра да, мон та жа,
пре прав ке ста ре, кро -
во по кри вач ки ра до ви,
све вр сте ли ма, нај -
јеф ти ни је. 
064/466-42-14.
(241614)

КРО ВО ВИ, пра вље ње,
пре прав ке ста рих, хи -
дро-тер мо и зо ла ци ја
кро во ва, наш или ваш
ма те ри јал,  нај по вољ -
ни је. 064/466-42-14.
(241614)

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча сер ви си -
ра мо, по пра вља мо и
угра ђу је мо са га ран -
ци јом. Овла шће ни се -
рр вис „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (241754)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре,  кли ме, шпо -
ре те, бој ле ре по пра -
вља мо са га ран ци јом.
Овла шће ни сер вис
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(241754)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по став -
ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње,
изо ла ци је, нај јеф ти ни -
ји у гра ду, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (2419)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом го ди шњу пен зи о -
нер ску кар ту из да ту
од АТП-а на име Фе ри
Ке ре кеш. (241443)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом ђач ку књи жи цу
ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај” на име Мар та
Душ. (241432)

ПО ТРЕБ НА же на до
40 го ди на, Нем цу 75
го ди на, за дру штво.
064/360-33-75.
(241667)

РАЗНО

НЕ ГА ста рих и бо ле -
сних: пре ви ја ња, те ра -
пи је, ка те те ри. Ме ди -
цин ске се стре  са ис -
ку ством. 060/067-61-
05. (241759)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи -
ка, хе ми ја, ме ха ни ка,
ча со ви. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43.
(241749)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА
огра да, ге лен де ри,
АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
пре воз, мон та жа.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(241777)

МО ЛЕ РАЈ: гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри је, ра ди ја то ра,
ле пље ње та пе та, тра -
жим по сао. 064/174-
03-23. (241793)

СПРЕ МАМ кан це ла -
ри је, ка фи ће, ста но ве,
пе гла ње. 063/430-409.
(241799)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 
065/334-23-38. 

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ кре че ње,
гипс, де мит фа са де,
по вољ но, пен зи о не ри -
ма по пуст. 061/626-
54-06. (241805)

КЕ РА МИ ЧАР, по во -
љан мо лер и фа са дер
тра жи по сао. 061/203-
70-87. (241798

СЕР ВИС, до пу на,
уград ња, кли ма, нај -
по вољ ни је. 
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(241810)

КО ШЕ ЊЕ и сре ђи ва -
ње трав ња ка, дво ри -
шта и воћ ња ка. Мо -
гућ ност од во за тра ве
и оста ло. 061/612-14-
50. (241834)

КЛИ МЕ и елек тро ин -
ста ла ци је, сер вис и
мон та жа, бр зо, ефи -
ка сно, по вољ но.
065/305-73-92.
(241665)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ гра ђе вин -
ских ра до ва на но вим
и ста рим објек ти ма од
те ме ља до кро ва.
Струч но и ква ли тет но.
061/659-70-31.
(241849)

ПО ПРАВ КА кро во ва и
оста лих гра ђе вин ских
ра до ва. 064/866-25-
76, 013/361-601.
(241849)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, фа са де, 
бе то ни ра ње, 
гле то ва ње, 
фар ба ње 
ке ра ми ке, кро во ви.
062/848-87-40,
069/244-76-45.
(241852)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(235603)

ПО ВОЉ НО. Пре воз
ро бе, се лид бе ком би -
јем, це на по до го во ру.
064/147-14-77,
013/311-514. (238245)

СЕ ЛИД БЕ, 1.300 ди на -
ра, пре воз ро бе са
рад ни ци ма. По пуст на
ван град ске. 
063/174-77-69.
(238739)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (239984)

РА ДИ МО: зи да ње, бе -
то ни ра ње, по прав ке
ста рих/но вих кро во ва,
раз не изо ла ци је, бр зо
ква ли тет но. 013/664-
491, 063/162-53-89.
(240237)

КО МАР НИ ЦИ, ро лет -
не, ве не ци ја не ри, тра -
ка сте за ве се, но во и
по прав ка. 
064/189-40-91, 
354-777. (240870)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, ри зла, од воз шу та
ма лим и ве ли ким ки -
пе ром. 064/648-24-50. 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, ру ше ње обје ка та,
уто вар шу та, раз би ја -
ње бе то на. 
063/218-894. 

КА МИ ОН СКИ пре воз
до 2 м³, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. 

ИС КОП ба ге ри ма: те -
ме ља, по дру ма, сеп -
тич ких ја ма, ка на ла,
на си па ње те ре на.
063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни, се че ње
др ве ћа, ва ђе ње па ње -
ва. 063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те -
ле хен де ра ви си на ди -
за ња до 17 м, но си во -
сти 4 то не. 064/668-
97-86. 

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ
ви љу шка ри ма на свим
те ре ни ма, до 10 то на.
063/218-894.(4713)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та, се -
че ње и раз би ја ње бе -
то на, уто вар шу та,
пре воз ма те ри ја ла.
064/668-97-86. 

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње,
се че ње ви со ких др ве -
ћа, чи шће ње пла це ва,
ва ђе ње па ње ва.
064/668-97-86. 

KIZZA – ис то вар/уто -
вар ро бе ви љу шка ри -
ма, пре воз шљун ка,
пе ска, се јан ца, ри зле,
ру ше ње обје ка та, ис -
коп ба ге ри ма, раз би -
ја ње и се че ње бе то на,
на си па ње и на би ја ње
те ре на. 
064/648-24-47. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру -
ге ро бе, Пан че во – да -
ље, це не до го вор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (241360)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, адап та -
ци је, по прав ке, за ме -
не. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(241209)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(241345)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске -
лу, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73
(241499)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа, сер вис
кли ма уре ђа ја. Овла -
шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”. 013/301-300,
063/771-24-16
(241511)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них,
уград ња ау то-ра ди ја,
ау то-елек три чар, сер -
вис ЦО2 апа ра та.
063/800-01-96
(241527)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про -
це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536,  
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (241632)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, 
Вој во ди на, Ср би ја, 
са или без рад ни ка.
013/352-536, 
063/253-028, 
064/444-66-74.
(241632)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

        На осно ву Од лу ке Управ ног од бо ра од 26. 05. 2017. го ди не Дом

кул ту ре „29. но вем бар” Стар че во рас пи су је

О Г Л А С
ЗА ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА

ПУ ТЕМ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА

        Да је се у за куп по слов ни про стор ко ји се на ла зи у згра ди До ма

кул ту ре „29. но вем бар” у Стар че ву, Ули ца Пан че вач ки пут број 2, и то:

        1. Ка фе „Пе чур ка”, по вр ши не 80 м², на ме не: уго сти тељ ска, са

по чет ним из но сом ме сеч не за куп ни не 15.000,00 ди на ра и упла том га -

рант ног из но са од 90.000,00 ди на ра при при ја ви за ово над ме та ње. 

        По чет ни из нос за ку па је дат у не то из но су, без по ре за на до дат ну

вред ност и фак ту ри ше ме сеч но за куп цу.

        Пра во уче шћа на овом огла су има ју сва прав на ли ца и пред у зет -

ни ци ре ги стро ва ни код АПР.

        Оба ве зни еле мен ти при ја ве су:

        – по да ци о под но си о цу при ја ве:

        за прав на ли ца и пред у зет ни ке - из вод из АПР - не ста ри ји од три

ме се ца, ОП обра зац (ли ца за за сту па ње и пред ста вља ње) и по твр да

по слов не бан ке о по слов ном ра чу ну,

         – озна ка по слов ног про сто ра за ко ји се при ја вљу је на над ме та њу,

        – пи са на из ја ва о де лат но сти ко ја би се оба вља ла у пред мет -

ном по слов ном про сто ру,

        – до каз о упла ти га рант ног из но са (ори ги нал го то вин ске

уплат ни це или ове рен из вод те ку ћег ра чу на),

        – пи са на из ја ва да пред мет ни по слов ни про стор на ме ра ва

узе ти у за куп у ви ђе ном ста њу, без пра ва на би ло ка кве на кнад не

при мед бе у по гле ду фи зич ких свој ста ва и опре мље но сти истог.

НА ПО МЕ НЕ:

        1. Упла та га рант ног из но са се вр ши на ра чун До ма кул ту ре „29.

но вем бар” Стар че во број: 840-2668-78.

        Нај по вољ ни јем по ну ђа чу се упла ће ни га рант ни из нос не вра ћа,

већ се ра чу на као аван сно пла ће на за куп ни на у скла ду са уго во ром о

за ку пу ко ји за кљу чи са за ку по дав цем, док се уче сни ци ма над ме та ња

ко ји не бу ду нај по вољ ни ји, упла ће ни га рант ни из нос вра ћа нај ка сни -

је у ро ку од три рад на да на од да на одр жа ва ња над ме та ња.

        Нај по вољ ни ји по ну ђач ко ји не при сту пи за кљу че њу уго во ра о за -

ку пу пред мет ног по слов ног про сто ра у ро ку од 10 да на од да на над -

ме та ња гу би пра во на вра ћа ње га рант ног из но са, а по сту пак јав ног

над ме та ња за по слов ни про стор се по на вља.

        2. Нај по вољ ни ји по ну ђач, по за вр шет ку јав ног над ме та ња, пот -

пи су је из ја ву пред Ко ми си јом за спро во ђе ње јав ног над ме та ња о ви -

си ни из но са ме сеч не за куп ни не ко ју је по ну дио и ко ја је при хва ће на.

        3. Нај по вољ ни ји по ну ђач је у оба ве зи да при ли ком за кљу че ња

уго во ра о за ку пу пре да за ку по дав цу две пот пи са не со ло ме ни це као

сред ство обез бе ђе ња пла ћа ња за куп ни не.

        4. По слов ни про стор се из да је у ви ђе ном ста њу и на вре мен ски

пе ри од од 5 (пет) го ди на уз оба ве зу ме сеч ног пла ћа ња за куп ни не и то

уна пред, до 20-ог у ме се цу за те ку ћи ме сец.

        5. Дом кул ту ре за др жа ва пра во ко ри шће ња по слов ног про сто ра

као из а бин ског, ка да је то по треб но ра ди одр жа ва ња про гра ма у Ве ли -

кој са ли До ма кул ту ре.

        6. Рок за под но ше ње при ја ва је 09. 06. 2017. го ди не. При ја ве се

мо гу по сла ти по штом, као пре по ру че не по шиљ ке или пре да ти лич но

у про сто ри ја ма До ма кул ту ре рад ним да ном од 8 до 15 са ти у за тво -

ре ним ко вер та ма, са на зна ком „по ну да  – не отва рај”.

        Јав но над ме та ње ће се оба ви ти да на 10. 06. 2017. го ди не са по -

чет ком у 14 са ти, у га ле ри ји До ма кул ту ре „29. но вем бар”, Стар че во,

Пан че вач ки пут број 2.

        7. Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве ће на кон ко -

ми сиј ског отва ра ња би ти од ба че не, без мо гућ но сти до пу ња ва ња истих

на са мом јав ном над ме та њу.

        8. У слу ча ју да се при ја ви ма ње од два кан ди да та, јав но над ме та -

ње се не ће одр жа ти, а је ди ном кан ди да ту ће по слов ни про стор би ти

по ну ђен по по чет ној це ни.  

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа и то:

      1. За избор једног НАСТАВНИКА (сва звања) за
ужу научну област Клиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука – област стома-
тологија, специјалиста оралне хирургије, као и остали
услови предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005; 97/2008;
44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014), Условима за избор у
звања наставника на Универзитету Националног саве-
та за високо образовање Републике Србије и Статутом
Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година, изузев за звање редовног професора.
      2. За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну
област Базична и претклиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука,  као и остали
услови предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005; 97/2008;
44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014), Условима за избор у
звања наставника на Универзитету Националног саве-
та за високо образовање Републике Србије и Статутом
Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година. 
      3. За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну
област Клиничка медицина.
Услови: докторат медицинских наука, специјалиста
оториноларингологије,  као и остали услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању („Сл. Гласник Репу-
блике Србије” бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12;
89/13 и 99/2014), Условима за избор у звања наставни-
ка на Универзитету Националног савета за високо
образовање Републике Србије и Статутом Стоматоло-
шког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година. 
      Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-
сти услова из конкурса достављају се у року од 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса, на
адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка
Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити
на телефон: 013/235-12-92.

УСЛУГЕ



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Петак, 2. јун 2017.

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

Оба ве шта ва мо ро ђа ке, ку мо ве и при ја те ље да је, по сле кра ће, те шке

бо ле сти, у 59. го ди ни жи во та, пре ми ну ла у Сид не ју, на ша дра га

ЗО РИ ЦА ЉЕ ШЊАК АВРА МО ВИЋ

Ве чи то ожа ло шће ни: су пруг МИ ЛАН, син ПЕ ТАР ВУК 

и ћер ка ЈЕ ЛЕ НА
(97/241796)

Оба ве шта ва мо ро ђа ке, ку мо ве и при ја те ље да је у 59. го ди ни пре ми ну -

ла на ша дра га

ЗО РИ ЦА ЉЕ ШЊАК АВРА МО ВИЋ

Ве чи то ожа ло шће ни: ћер ка ЈЕ ЛЕ НА и зет НА БИЛ

(98/241796)

29. ма ја 2017, по сле крат ке и те шке бо ле -

сти пре ми ну ла је на ша дра га

ЗО РИ ЦА ЉЕ ШЊАК 

АВРА МО ВИЋ
1958–2017.

Са хра на ће се оба ви ти у Сид не ју.

По ро ди ца МАР ЧЕ ТИЋ

(99/241796)

По след њи по здрав

РУ ЖИ ЦИ

ЦВЕТ КО ВИЋ

од ком ши ја 

у Ђу ре Да ни чи ћа 6

108/241852)

По след њи по здрав на шој дра гој

ЗО РИ ЦИ ЉЕ ШЊАК 

АВРА МО ВИЋ
пре ми ну лој у Сид не ју, Ау стра ли ја, 30. ма ја 2017.

Од по ро ди це КОН ЧАР  - ку мо ва ЂОР ЂА 

и ВУ КИ ЦЕ с де цом, СА ШЕ и ДРА ГА НЕ 

с де цом и ВЕ РЕ
(109/241854)

29. ма ја 2017. го ди не у Сид не ју, Ау стра ли ја, умр -

ла је на ша дра га

ЗО РИ ЦА ЉЕ ШЊАК 

АВРА МО ВИЋ

За у век ће жа ли ти и чу ва ти у се ћа њу: 

брат ЗВОН КО, сна ха ЈЕ ЛЕ НА, бра та ни ца 

ТИ ЈА НА и бра та нац МИ ЉАН
(110/241857)

УСТУ ПАМ гроб но ме -
сто, Ста ро пра во слав -
но гро бље, са спо ме -
ни ком, до го вор.
064/130-27-34.
(241687)

ТРА ЖИМ кућ ну по -
моћ ни цу. 064/429-02-
26. (241716)

ОЗБИЉ НА же на тра -
жи по сао. 013/331-
063 (241799)

ХЕР ЦЕГ НО ВИ, из да -
јем апарт ма не.
063/827-23-63, Viber.
(r)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма -
ни ју ли-ав густ, 6 – 9
евра по осо би. Тел.
063/243-859. 

ЈЕД НО СО БАН стан у
Ба о ши ћу-Хер цег Но -
ви. По глед на мо ре.
060/321-60-09. (2404)

ВО ДИ ЦЕ, Зла ти бор,
ку ћа за из да ва ње: ле -
то ва ње, зи мо ва ње, ви -
кенд-ту ре. 
063/802-58-36.
(2140688)

ИЗ ДА ВА ЊЕ „Bella
apartmani”, Вр њач ка
Ба ња, но во. Тел.
064/849-76-96,
063/636-253. 
(240808)

ИЗ ДА ЈЕМ че тво ро кре -
вет ни апарт ман 
у Со ко ба њи, по вољ но.
062/360-211. 
(240849)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не
на Зла ти бо ру, цен тар,
КТВ, ин тер нет, пар -
кинг, по вољ но. Тел.
063/759-98-77.
(241456)

БА О ШИЋ-ХЕР ЦЕГ
НО ВИ, јед но со бан
стан, 4 осо бе, кли ма -
ти зо ван, те ра са.
060/321-60-07.
(241578)

ЛЕ ТО ВА ЊЕ, Хер цег
Но ви, тро кре вет ни
стан, цен тар. 
065/543-24-03.
(241650)

СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, Зо ри ца,
бли зу цен тра. Ка блов -
ска, дво ри ште, но во.
061/636-08-57,
063/768-32-68.
(241721)

ПО ВОЉ НО, Шу шањ,
Су то мо ре, пун пан си -
он, пре воз, по се та
Остр о гу. 
064/193-15-92,
069/193-15-92
(241758)

МО РЕ – из да јем
апарт ма не, Ко тор –
До бр о та, ТВ, кли ма.
Тел. 063/150-80-99,
069/172-75-43
(241766)

СО КО БА ЊА, нов,
ком плет но опре мљен
апарт ман, пар кинг,
са те лит ска. 
064/212-52-92
(241782)

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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26. ма ја опро сти ли смо се од по што ва ног ком ши је, дру га и при ја -

те ља

БОГ ДА НА ЈО ВИ ЋА
Тво ју пле ме ни тост и до бр о ту чу ва ће од за бо ра ва дру га ри: БА ТА,

БА НЕ, АЦА, РАТ КО, ЛУ КА, СТЕ ВА, РА ДЕ, МИ ШУ РИЋ, 

ДА ВИД и ЈО ВАН

(7/241459)

По след њи по здрав

МИ ШИ
од ре кре а ти ва ца са ма лог фуд ба ла, 

не де љом у 9 са ти:  РУ ЛА, МИ ЛЕ, ПЕР КЕ,

СТЕ ВА, ОСТО ЈА, ЛА ЛА, БОР КО, ДУ ЛЕ,

ЂУ РА, ПЕ РА, СО ВА, БУ ЦА, БО БЕ, 

ШЉИ ВАР, МУЈ КЕ, СА ЛЕ, ДА БА, ЗО КИ,

ЦА НЕ, БА ТИ ЦА, СА ЛЕ БО СА НАЦ, 

СЛА ВИ ША, МИ МИ, ВЛА ДА, КОЦ КА,

ИВАН, ДА НЕ и МИ ЛАН ЧЕ

(16/241486)

С не из ме р ном ту гом у ср цу вас оба ве шта ва мо да нас је 26. ма ја, по -

сле крат ке и те шке бо ле сти, у 69. го ди ни, на пу стио ве ли ки чо век и

спор ти ста, наш дра ги

МИ ЛОШ ПАН ТИЋ
1948–2017.

Са хра на је оба вље на 29. ма ја 2017, на гро бљу Ко теж у Пан че ву.

Оста ће успо ме не и траг чо ве ка ко ји је за у век обе ле жио на ше жи -

во те. Хва ла ти за сву бри жност и то пли ну. За у век ће мо те се се ћа -

ти с љу ба вљу и по што ва њем.

Ожа ло шће ни: син ГО РАН, сна ја ГОР ДА НА и уну ке МИ НА и АЊА

(21/241505) МИ ШИ ПАН ТИ ЋУ

људ ском, спорт ском и те ни ском шам пи о ну по -

след њи по здрав.

Те нис клуб „Ди на мо” Пан че во
(29/ф)

Не по сто је ре чи ко је опи су ју бол и пра зни ну ко -

ји су на ста ли од ла ском на ше во ље не

ДУ ШАН КЕ ЂОР ЂЕ ВИЋ ДУ ЦЕ 
рођ. Ке зе рић

По след њи по љу бац јој ша љу они ко је је не из -

мер но во ле ла: се стра МА РА, зет МИ РО СЛАВ,

се стри ћи АЛЕК САН ДАР са ДЕ ЈА НОМ и ЂОР ЂЕ

са НЕ ДОМ и де цом АЉО ШОМ и СТА ШОМ
(32/241553)

Дра гом при ја те љу

БОГ ДА НУ 

ЈО ВИ ЋУ

МИ ЋА БУ ДИ ША, 

кум БО ГО ЉУБ, ДРА ГАН

ДА ВИД, ЂУ РА, БА НЕ,

МИ ША, КНЕЗ, МИ РА,

МИ ЛО РАД, НЕ ЂА, 

БЕ ЛИ, БО БА, 

ШЉИ ВАР, МИ ЋА, 

БУН ДА ЛО, ГО РАН, 

ВА СА, СТА ВРА, ЂЕ РА,

ЧКО ЊА и ПРА СКА ЛО

(44/241590)

25. ма ја 2017. пре ми ну ла је на ша

РУ ЖА ЈО ВА НО ВИЋ
1928–2017.

Са хра на је оба вље на 27. ма ја у Вра чев Га ју.

Сна ха ЉИ ЉА НА с по ро ди цом

(49/249619)

Дра гом ком ши ји

МИ ШИ ПАН ТИ ЋУ

По след њи по здрав 

од по ро ди це КО СТИЋ

(54/241626)

По след њи по здрав дра гој ку ми

МА РИ ЈИ ВУК ЧЕ ВИЋ

По чи вај у за слу же ном ми ру.

Оста јеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: МИ ЛА, МА ЈА и ИВАН
(34/241559)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

МА РИ ЈИ 

ВУК ЧЕ ВИЋ

Ста на ри Мо рав ске 11

(40/141577)

МА РИ ЈА 
ВУК ЧЕ ВИЋ

Веч но ћеш жи ве ти ку мо
са на ма.

МА РИ ЈА МАГ ДА ЛЕ НА 
и ЉИ ЉА НА

(63/2411674)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

РУ ЖИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Ста на ри згра де 

у Вр шач кој 10

(64/241677)

МА РИ ЈА ВУК ЧЕ ВИЋ
12. XII 1945 – 26. V 2017.

Сва ки жу ти цвет бу ди ће успо ме ну на те бе

у ба шти на ших се ћа ња и ни ка да уве ну ти

не ће...

Тво ји: син МИ КИ, ћер ка ВЕ СНА, 

сна ја НЕ НА, зет НЕ НАД, уну чад МА РИ НА,

АН ДРЕА, НИ КО ЛА, ФИ ЛИП и ЕНА

(67/241690)

Умр ла је на ша ду го го ди шња ко ле ги ни ца и дру га -

ри ца

ДУ ШАН КА ЂОР ЂЕ ВИЋ ДУ ЦА

С ту гом у ср ци ма са у че ству је мо у бо лу ње не по -

ро ди це. Чу ва ће мо успо ме ну на го ди не за јед нич -

ког ра да и не ће мо је за бо ра ви ти.

Ко ле ге хе ми ча ри из „Енер ге ти ке” Пе тро хе ми је
(72/241707)

По след њи по здрав 

МА РИ ЈИ 

ВУК ЧЕ ВИЋ

од БА НЕ ТА и МИ РЕ

(76/241714)

На пу стио нас је за у век

наш друг и члан

МИ ЛОШ 

ПАН ТИЋ 

МИ ША
1948–2017.

Не ка му је ла ка зе мља.

Удру же ње ру ко мет них

ве те ра на „Ди на мо”

(81/241733)

30. ма ја пре ми ну ла је на ша дра га мај ка,

ба ка и пра ба ка

НА ДЕ ЖДА ВР БА ШКИ
1943–2017.

С љу ба вљу чу ва ће мо успо ме ну на њу. 

Ожа ло шће ни: син ДУ ШАН 

и ћер ка БИ ЉА НА с по ро ди ца ма, се стра

ДИВ НА и оста ла род би на

(101/421804)

30. ма ја 2017. на пу сти ла

нас је на ша дра га и је -

ди на

РУ ЖИ ЦА
ЦВЕТ КО ВИЋ

1933–2017.
Оста ћеш за у век у ср ци -
ма оних ко ји те во ле.

Бра та ни ца НА ДА 
с по ро ди цом

(73/241710)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЛУ ДВИГ 

МУ ЈА ГИЋ

Оста вио си при ја тељ -

ство,  пле ме ни тост, до -

бр о ту ко ја се не за бо ра -

вља.

МИ ЛЕ и ЗА ГА

(62/241663)

Про шло је шест ту жних ме се ци без те бе, али бол не

пре ста је

РА ДОЈ КА МИ ХАЈ ЛОВ
Ожа ло шће ни: су пруг СТЕ ВАН, ћер ке ВЕ СНА 

и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма

(75/241712)

У су бо ту, 3. ју на 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

у Пан че ву да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на -

шем

БО БА НУ ВЕ ЛИЧ КО ВИ ЋУ
1961–2017.

Оти шао си...

Вре ме про ла зи, ту га и бол не.

Тво ји нај ми ли ји
(80/241732)

У уто рак, 6. ју на 2017, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу одр жа ће се

че тре де се то днев ни по мен

ЛУ ДВИ ГУ МУ ЈА ГИ ЋУ

Бес крај но хва ла за љу бав, то пли ну, до бр о ту, за све што си нам не -

се бич но пру жио.

С по што ва њем: су пру га МА ЦА, ћер ке ГОР ДА НА и НА ТА ША, 

уну чад ИВА НА, ВА ЊА, МАР КО и НИ КО ЛА, 

зе то ви БО БАН и ЗО РАН

(84/241742)

Еј бре ћа ле...

ЛУ ДВИГ МУ ЈА ГИЋ
Не до ста јеш... мно го ми не до ста јеш!

НА ТА ША

(85/241742)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО ВАН ВА СИЋ МИ ЋА
1.  VI 2015 – 1.  VI 2017.

Ту гу у на шим ср ци ма не мо же вре ме да из бри ше. 
Тво ја по ро ди ца

(90/241755)

ЗО РАН ГР БИН
31. V 1997 – 2017.

Веч но си у се ћа њу 
по ро ди це ПЈЕ ВАЦ 
– тет ка ДРА ГИ ЦА

(94)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 26. ма ја, пре ми ну ла је на ша

МИ ЛЕ ВА ЦА КО ВИЋ
1933–2017.

Хва ла ти ми ла на ша за све див не тре нут ке, па жњу и љу бав ко ју си
нам пру жа ла то ком чи та вог жи во та.

Ни ка да те  не ће за бо ра ви ти: си но ви СТЕ ВАН и БЛА ЖО, сна је
СНЕ ЖА НА, МИЛ КА и ИВА НА, уну ци НЕ МА ЊА, БРА НИ СЛА ВА,

МИ ЛАН и НЕ ВЕ НА

(43/241587)

МИ ЛЕ ВА 

ЦА КО ВИЋ

По след њи по здрав 

од ком ши је БО ГО ЉУ БА

са На де ла

(91/2417719

У пе так, 26. ма ја 2017. го ди не, на пу стио

нас је наш дра ги су пруг, отац, све кар, де -

да и пра де да

ИВАН ГР ГИЋ
рођ. 1930

ди пло ми ра ни еко но ми ста

Са хра на је оба вље на у не де љу, 28. ма ја, на

Ка то лич ком гро бљу у Стар че ву.

Ожа ло шће на су пру га МА РА и по ро ди ца

(56/241627)

По след њи по здрав

ИВА НУ 

ГР ГИ ЋУ

од по ро ди це ПО ПО ВИЋ

(77/241722)

По след њи по здрав дра гом та ти

ИВА НУ ГР ГИ ЋУ

од си на НИ КО ЛЕ, сна је БИ ЉА НЕ 

и уну ка ИВА НА и МАР КА
(57/241627)

По след њи по здрав дра гом та ти

ИВА НУ ГР ГИ ЋУ

од си на СТЕ ВА НА, сна је ДРА ГА НЕ, 

уну ка ИВА НЕ, МА РИ ЈЕ, ВУ КА и ЗО РА НА 

и пра у ну ка ВЕЉ КА
(58/241165)

Ту жан је дан, 24. мај 2017. ка да сам се ра стао од

мог уја ка

ЖИ ВО РАДА ПАН ТЕ ЛИ ЋА 

ЖИ КЕ

Нај леп шим успо ме на ма чу ва ћу те од за бо ра ва.

Хва ла ти.

Твој ВИ ДАН
(65/241681)

МА РИ ЈА ВУК ЧЕ ВИЋ
Ма ма, хва ла ти на све му.

Твој МИ КИ

(69/241693)

29. ма ја 2017. пре ми нуо је наш во ље ни и дра ги та та, брат, де да,

пра де да и при ја тељ

МИ ЛАН ЛАЦ КО ВИЋ ЛА ЋА
1930–2017.

Са хра на је оба вље на 30. ма ја 2017, на Ста ром пра во слав ном гро -
бљу у Пан че ву.

Бес крај но хва ла за љу бав, пле ме ни тост и ху ма ност ко ју си не се -
бич но пру жао.

Син ДРА ГО СЛАВ са су пру гом МИ ЦОМ, син ВО ЈИН са су пру гом
ДУ ШИ ЦОМ и НИ КО ЛОМ ЛА ВОМ, унук НЕ НАД са су пру гом

АЛЕК САН ДРОМ, пра у ну ка ТА РА и мно го број на род би на и при ја те љи

(107/141843)

МИ ЛАН 

ЛАЦ КО ВИЋ

По след њи по здрав 

бра ту Ми ле ту од се стре

МА РЕ и МИ РЕ

с по ро ди ца ма

(103/241816)

По след њи по здрав уја ку

МИ ЛЕ ТУ

од се стри ћа МАР ЈА НА

с по ро ди цом

(104/2418169

Див ној

ДУ ЦИ 
ЂОР ЂЕ ВИЋ

По след њи по здрав од
по ро ди це ГЛИ ШИЋ

(95/241783)

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
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У не де љу, 4. ју на, у 11

са ти, на Но вом гро бљу,

по зи ва мо на оку пља ње,

да уз пла мен све ћа и

ми рис та мја на обе ле -

жи мо че тр де сет да на,

по мен на шем ђе ди

ПЕТ КУ 

СТЈЕ ПА НО ВИ ЋУ 

СА ЈИ

1938–2017.

Не из мер но Те во ли 

и по но си се То бом 

тво ја по ро ди ца

(2/241440)

Ти за ме не ни си умро. 

Та та

За шао си као Сун це...

Тво ја СЛА ЂА

(3/241440)

СЕЋАЊЕ

Ту жно је се ћа ње на про фе со ре и дру го ве ге не ра -

ци је 1963/1967. го ди не.

Тре ћа ге не ра ци ја Хе миј ско-тех но ло шке

шко ле Пан че во
(37/241573)

ПО МЕН

У су бо ту, 3. ју на, на Ка -

то лич ком гро бљу одр -

жа ће мо го ди шњи по мен

на шем дра гом

ДЕ ЈА НУ 

ЛАЦ КО ВУ 

ЦА ПИ

Кад ду ша и ср це бо ли

вре ме ни је лек, већ ти -

ха пат ња и веч на ра на.

Ма ма ВЕ РА и се стра

СВЕ ТЛА НА 

с по ро ди цом

(59/241632)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

30. ма ја 2017.

ДУ ШАН 

ПАЈ КО ВИЋ

1958–2016.

Све про ла зи. Са мо ду -

ша, образ и оно што је

до бро као ср це Ду ша но -

во оста је.

За у век тво ја БИ ЉА,

род би на, ку мо ви 

и мно го број ни 

при ја те љи

(61/241662)

7. ју на 2017. на вр ша ва се шест го ди на от ка да нас је за -

у век на пу сти ла на ша во ље на

ЉУ БИ ЦА ГЛА ВО НИЋ
Увек ћеш би ти с на ма.

Тво је ћер ке с по ро ди цом

(74/241711)

1. ју на 2017. да ва ће мо го ди шњи по мен дра гом

ЛО РЕН ЦУ ВИ ДЕВ СКОМ
из Ја бу ке

1958–2016.

Вре ме про ла зи, али ту га и бол нам оста ју.

Су пру га ДУ ШАН КА, син ДА ЛИ БОР, 

ћер ка ЛИ ДИ ЈА, сна ја МИ ЉА НА, зет ИГОР, 

унук АН ДРИ ЈА и уну ка ЛА РА
(70/241695)

Го ди шњи по мен

ЛО РЕНЦ                       ЖИ КА

ВИ ДЕВ СКИ ДА ВИ ДОВ СКИ
По ро ди це МИЦ КОВ СКИ и СИ МО НО ВИЋ

(71/241696)

ЖИВ КО 

ДА ВИ ДОВ СКИ

Го ди на про ђе, го ди на

ду га, у ср ци ма на шим

веч на је ту га.

Се стра БРА НА 

с по ро ди цом

(78/241725)

ЖИВ КО 
ДА ВИ ДОВ СКИ

Да ни ни су обри са ли
твој лик...
Ме се ци ни су убла жи ли
ту гу...
Го ди на ни је за у ста ви ла
су зе...
А ову не из мер ну бол
вре ме не бри ше...
Се стра СЛА ВИ ЦА, зет МИ ЋА
са МА ЈОМ и БА НЕ ТОМ

(79/241726)

5. ју на, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

КО СИ ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ
рођ. Пе шко

За у век у на шим ср ци ма.

СА ША, ЈЕ ЛИ ЦА и НИ КО ЛА
(82/241734)

ЖИВ КО 

ДА ВИ ДОВ СКИ

На вр ша ва се го ди на ка -

ко си нас на пу стио, су за

ни кад до вољ но не ће ис -

те ћи, ни ти ту гу у ср ци -

ма вре ме из бри са ти,

али нам уте ху пру жа ју

не жне успо ме не ко је

ће мо се бич но чу ва ти.

Тво ја се стра ЗО РИ ЦА 

с по ро ди цом

(83/241740)

У не де љу, 4. ју на, у 11 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу обе ле жи ће мо че тр де -

се то днев ни по мен на шој дра гој мај ци, ба -

ки и пра ба ки

ГОР ДА НИ МР КАЉ
Чу ва мо се ћа ње на сву љу бав, па жњу и то -

пли ну ко ју си нам не се бич но пру жа ла.

По чи вај у ми ру.

Тво је: МИ ЛИ ЦА, ЗО РИ ЦА и МА РИ НА 

с по ро ди ца ма

(86/471473)

СЕ ЋА ЊЕ

ДА НЕ МЛА ДЕ НОВ СКИ
2007–2017.

Чу ва ју те од за бо ра ва тво ји нај ми ли ји: ЛИ НА,

СИЛ ВИ ЈА и БИ ЉА НА са сво јим по ро ди ца ма
(87/241747)

ПО МЕН

ДЕ ЈАН ПЕ ШИЋ
1. VI 2013 – 1. VI 2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га ДЕ СА, ћер ке ЗО РИ ЦА 

и НА ДИ ЦА с по ро ди цом
(89/241751)

СЕ ЋА ЊЕ

На ша ми ла

ДЕ САН КА

СТАМ БО ЛИЋ

већ осам го ди на ни је с

на ма.

У на шим ср ци ма увек.

Ћер ка МИР ЈА НА, унук

ДАР КО и зет АДАМ

(93/241780)

У су бо ту, 3. ју на 2017, у 11.30, на Но вом гро бљу у Пан че ву да ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој

ДРА ГИ ЦИ ИЛИН
С пи је те том и љу ба вљу под се ти ће мо се на сву љу бав и па жњу ко ју

нам је пру жа ла.

Ње не ћер ке: РА ДО ВАН КА и ЂУР ЂЕВ КА с по ро ди ца ма

(96/241786)

ТА ДИЋ

ЈЕ ЛИ ЦА                  МИ ЛА ДИН 
2014–2017.                            1987–2017.

За успо ме ну и ду го се ћа ње.
Ва ша де ца: ДРА ГАН, ДРА ГИ ЦА и ЗО РАН с по ро ди ца ма

(100/241801)

3. VI 2012 – 3. VI 2017.

ЉУ БИ ЦА ПЕ ШИЋ
Тра жи мо те у сва ком тре ну, цве ту, осме ху и ле -

пом сун ча ном да ну, али... Ни шта ни је као пре.

Са ким ту гу у очи ма да ле чи мо и ра дост ср ца да

де ли мо? Тво ја љу бав је на ша сна га а тво је ср це

наш по нос.

Увек и за у век тво ји: су пруг СВЕ ТА и де ца 

ДРА ГАН и ДРА ГА НА с по ро ди ца ма
(102/421815

Јед но го ди шњи по мен

ЖИВ КУ 

ДА ВИ ДОВ СКОМ
Вре ме про ла зи, бол и

ту га оста ју ве чи то у ср -

ци ма оних ко ји су те во -

ле ли.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ја тет ка МИЛ КА 

с по ро ди цом

(105/241829)

7. ју на 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву, да ва ће мо че тр де се то днев ни по -

мен на шем во ље ном

СИ МИ СТЕ ФА НО ВИ ЋУ
1945–2017.

Без те бе ни шта ни је исто, мно го нам не до -

ста јеш.

Тво ји: МИ ЛАН, АН ЂЕЛ КА и РА ДОЈ КА

(106/241830)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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6. ју на 2017. на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко ни -

је с на ма на ша дра га и во ље на

АНА КУС
1927–2017.

Ње ни нај ми ли ји
(6/241465)

Дво го ди шњи по мен

РАТ КО 
ВРА ЧЕ ВИЋ

3. VI 2015 – 3. VI 2017.
Тво ја по ро ди ца

(11/241482)

Се ћа ње на на ма дра гог

РА ДЕ ТА СТОЈ КО ВА

Ра до те се се ћа ју, са за хвал но шћу спо ми њу 

тво ја де ца: син СТЕ ВА, сна ја ЉИ ЉА НА 

и уну ке НИ НА и САН ДРА
(17/241489)

3. ју на на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко ни је с

на ма наш дра ги

ДИ МИ ТРИ ЈЕ РОК СИЋ МИ ТА

С љу ба вљу и по што ва њем: су пру га 

СЛО БО ДАН КА, ћер ка МИ РА, 

син МОМ ЧИ ЛО, сна ја МА РИ НА и уну ци ЕМИЛ,

МО МИР и МАР КО
(19/241502)

ЈЕ ЛИ ЦА 

МА НА СИ ЈЕ ВИЋ

2003–2017.

Не за бо ра вља мо тво ју

ода ност, бри жност, до -

бр о ту и љу бав. 

Тво ји: су пруг МИ ЛО ЈЕ,

син ЗО РАН и ћер ка 

ЗО РИ ЦА с по ро ди ца ма

(20/241503)

СЕ ЋА ЊЕ

НА КО 

ТРАЈ КО ВИЋ
31. V 2011 – 31. V 2017.

С по но сом чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Су пру га ОЛИ ВЕ РА 

и си но ви НИ КО ЛА 

и СИ НИ ША 

с по ро ди ца ма

(24/241525)

РА ДЕ 

ЈАН КО ВИЋ

5. VI 1987 – 5. VI 2017.

На вр ша ва се три де сет

го ди на от ка ко ни је са

на ма наш дра ги Ра де.

Увек ћеш нам не до ста -

ја ти...

За у век у ми сли ма 

с то бом тво ји: МИ ЛАН,

МАР КО и НЕ НА 

(28/241536)

2. ју на 2017.  на вр ша ва

се пет го ди на од смр ти

дра гог и во ље ног си на,

бра та, де ве ра и стри ца

ДРА ГА НА 

ТО МИ ЋА

Дра ги Дра га не, во ље ни

ни ка да не уми ру док

жи ве они ко ји их во ле. 

Веч но ожа ло шће ни:

СТО ЈА, МИ ЋА, МА ЈА 

и КА ТА РИ НА

(33/241576)

Оба ве шта ва мо да ће мо 7. ју на 2017. го ди -

не, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву

да ти че тр де сет да на от ка ко нас је на пу -

стио наш во ље ни

РА ДЕ МУ ЈИЋ
1956–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем но си мо те у ср -

цу и чу ва мо од за бо ра ва.

Су пру га  ВЕ РА с по ро ди цом

(45/241595)

3. ју на 2017, у 11.15, на Но вом гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо ше сто -

ме сеч ни по мен на шем

МИ ЛО РА ДУ БО ДИ РО ГИ
1950–2016.

Су пру га МИ ЛИ ЦА, ћер ке БИ ЉА НА и НА ТА ША с по ро ди ца ма

(47/241601)

ЏО ДИ
Че тр де се то днев ни по -
мен да ће мо у су бо ту, 3.
ју на 2017, у 11 са ти. 

Се стра БО БА 
с по ро ди цом

(68/241692)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЋИЋ

РА ДО МИР      ВЕ РА        РА ДО ВАН   ВИН КА

ПУ ЉА     МИ ШКО ВИЋ    РА ДЕ        2011–2017.

1990–2017. рођ. Ми ћић   2008–2017. 

2007–2017.

Успо ме ну на њих чу ва ју с љу ба вљу и по што ва њем њи хо ви нај ми ли ји

(60/241635)

Про шло је го ди ну да на

от ка да ни је с на ма на ша

ми ла, дра га ку ма

ЉИ ЉА НА

ЈАК ШИЋ

1956–2017.

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од вре ме на и

за бо ра ва.

Тво ја ку ма ЗО РИ ЦА

МАР КОВ с по ро ди цом

(48/241605)

30. ма ја 2017. на вр ши ла се го ди на от ка ко

нас је за у век на пу сти ла на ша

ЉИ ЉА НА ЈАК ШИЋ

Са мо је вре ме про шло, љу бав, бол и пра -

зни на оста ју. За у век жи виш у на шим ср -

ци ма.

Су пруг НЕ БОЈ ША, као и мно го број на 

фа ми ли ја и при ја те љи

(66/ф)

3. ју на 2017. го ди не, у 11.30, на Но вом гро бљу у

Пан че ву, одр жа ће се че тр де се то днев ни по мен

МА ЈИ ПО ПОВ СКИ

Вре ме про ла зи, а бол и ту га су све ве ћи.

Ма ма, та та, су пруг БО ЈАН, син НИ КО ЛА, ћер ка

АЊА и се стра НА ТА ША с по ро ди цом
(8/241473)

МА ЈА 

ПО ПОВ СКИ

На шој дра гој 

и не пре жа ље ној Ма ји

од де де МИ ЛА НА, уј ка

РА ДО ША, уј не НЕ НЕ 

и бра та БО ЖИ ДА РА

(9/241473)

Про шло је го ди ну да на от ка ко нас је на пу стио

наш дра ги

МИ О ДРАГ БРАЈ КО ВИЋ
1960–2016. 

По мен ће се одр жа ти 3. ју на 2017, у 11 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу.

По ро ди ца БРАЈ КО ВИЋ
(35/241568)

3. ју на 2017. на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от кад

ни је с на ма наш дра ги

ИЛИ ЈА РА ДИ ВОЈ ША
1937–2013.

Хва ла ти за све.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га МИЛ КА, син НЕ БОЈ ША, унук ИЛИ ЈА 

и сна ја ЗО РА
(36/241571)

У сре ду, 7. ју на, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу да ва -

ће мо че тр де се то днев ни по мен

ЗО РА НУ СА ВИ ЋУ
За у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји СА ВИ ЋИ

(53/241625)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛЕ ПА КР ЧА ДИ НАЦ
2001–2017.

Во ље ни ни кад не уми ру.

Тво ји КО СТИ ЋИ

(55/241626)

Во ље ним ро ди те љи ма

БЛА ГО ЈЕ ВИЋ

ДРА ГИ ЊА                      КО СТА
1929–2011.                                  1930–1995.

Ћер ка ВЕ РА с по ро ди цом
(92/2417734)
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МАР КО ИЛИЋ

9. I 1989 – 5. VI 2016.

Го ди ну да на од смр ти

мог си на.

Са ве ром да ће мо се ви -

де ти.

Во ли те: твој та та 

ДРА ГАН, ба ба СА РА,

брат ЦО ЛЕ, су пру га

МА ЈА и ћер ка ЕМА

(1/241433)

IN MEMORIAM

ДУ ШАН ПЕ ТРО ВИЋ ПЕ РА
4. VI 2007 – 4. VI 2017.

За у век оста јеш у мом ср цу и се ћа њу.
Тво ја МИ ЛУН КА

(4/241445)

9. ју на 2017. го ди не на -

вр ша ва се го ди на отка -

ко ни је с на ма на ша

ДА РИН КА 

КО СА НО ВИЋ
Си но ви МИР КО 

и ДУ ШАН
с по ро ди ца ма, се стра
МА РА и брат ВЛА ДО 

с по ро ди цом

(5/241460)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ЛА ЧЕР ГОВ

ОЛ ГА

Про шло је три ту жне го -

ди не од смр ти мо је мај ке.

Мно го ми не до ста јеш. 

Тво ја ћер ка МИ РА

(10/142481)

У су бо ту, 3. ју на би ће

два де сет пет го ди на од

смр ти на шег во ље ног

МИ О ДРА ГА

КУН ДА КО ВИ ЋА

МИ ЛЕ ТА 

Про шле су го ди не, а ти

си у ми сли ма увек с на -

ма, јер љу бав и па жња

ко ју си нам пру жио

оста ће нам у веч ном се -

ћа њу.

Тво ји нај ми ли ји

(12/241483)

3. VI 1997 – 3. VI 2017.

Два де сет го ди на је про шло от ка да ни је с на ма наш дра ги

БРА НИ СЛАВ ДА МЈА НОВ  БРАН ЧЕ 
про фе сор у пен зи ји

Успо ме ну на ње га с љу ба вљу чу ва ју су пру га  СО ЊА 

с род би ном и при ја те љи ма

(13/241484)

Про шла је го ди на бо ла и ту ге

МАР КО ИЛИЋ

Ту га се не ме ри вре ме ном ни ре чи ма. По нос и

се ћа ње на те бе је увек при сут на, а љу бав оста је

веч на.

Тво ја ма ма БИ ЉА НА и БО БАН
(14/241485)

3. ју на на гро бљу у Омо љи ци, у 11 са ти, да ва ће мо

јед но го ди шњи по мен на шем дра гом

МАР КУ ИЛИ ЋУ

До ла зи нај ту жни ји дан, 5. јун, су зе су пле ме ни ти

глас очи ју кад у искре ном бо лу по не ста ну ре чи,

очи го во ре су за ма, док уста ћу те. 

Тво ји: брат НИ КО ЛА и де да НИ КО ЛА
(15/241485)

МАР КО ИЛИЋ

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Ба ба СТО ЈА и ујак

ЗДРАВ КО с по ро ди цом

(18/241404)

5. ју на на вр ша ва се го -

ди на да на од смр ти

МАР КА ИЛИ ЋА

Оста вио си нам до бр о ту

и пле ме ни тост ко ја се

не за бо ра вља. 

Тво ја ба ба ВЕ РА и де да

ИВИ ЦА с по ро ди цом

(22/241515)

5. ју на на вр ша ва се го -

ди ну да на од тра гич не

смр ти

МАР КА ИЛИ ЋА
Ни ка да те не ће мо пре -

жа ли ти.

Де да ЗЛАТ КО 

КО ВА ЧЕ ВИЋ 

с по ро ди цом 

из Омо љи це

(23/241523)

3. ју на на вр ша ва се че -

тр де сет ту жних да на от -

ка ко ни је с на ма на ша

дра га

БЛА ГА 

НИ КО ЛОВ СКА

Брат МИ ЛАН, се стра

ДА НИ ЦА и се стри ћи

ПРЕ ДРАГ и НЕ НАД

(25/241525)

МАР КО ИЛИЋ

Дра ги наш Мар ко, чу ва -

мо се ћа ње на те бе и

мно го нам не до ста јеш.

Твој де да ЉУ БА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ, ба ба

ЈО ВАН КА и тет ка 

СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(26/241531)

МАР КО ИЛИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

РА ДЕ, МИ РА, 

МА РИ ЈА и ДУ ШАН

(27/241533)

Ту жно се ћа ње на мог си на пр вен ца

ДЕ ЈАН МА ЈЕР
2014–2017.

Вре ме ни је лек кад ср це и ду ша бо ле, већ ти ха

пат ња и веч на ра на. Јер ти си стал но у мо јим ми -

сли ма, ре чи ма, по гле ду и су зи Де јо мој, си не

мој. И све ви ше и ви ше бо ли без те бе.

Веч но ожа ло шће на тво ја мај ка МИ РА
(30/241552)

4. ју на, у 11.30, да ва ће -

мо тро го ди шњи по мен 

ДЕ ЈА НУ МА ЈЕ РУ
2014–2017.

Ту га све ве ћа, бол све

ја чи. 

Тво ји: мај ка МИ РА,

отац БА ТА, 

син ДЕ НИС, се стра

ИВА НА, ИВАН и АЊА

(31/241552)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР

КО МА НОВ

3. VI 2012 – 3. VI 2017.

Тво ји: БА НЕ и ГО ЦА 

(38/241574)

5. VI 2016 – 5. VI 2017.

МАР КО ИЛИЋ

Мој ми ли ку ме, пам тим и пам ти ћу те са мо по до -

брим де ли ма и ве чи том осме ху.

Твој кум МЛА ДЕН ОЖЕ ГО ВИЋ
(39/241175)

3. ју на 2017. го ди не на вр ша ва се шест нај ту жни -

јих ме се ци от ка да је из не на да пре ми нуо наш во -

ље ни отац и де да

ДРА ГУ ТИН ЈО ВИЋ ГУ ТЕ
1954–2016.

То га да на, у 11 са ти, иза ћи ће мо на ње гов гроб и

за ли ти га су за ма.

Веч но ожа ло шће на по ро ди ца
(41/241585)

Про шло је шест ту жних

ме се ци от ка да ни је с на ма

ДРА ГУ ТИН 

ЈО ВИЋ ГУ ТЕ

1954–2016.

Веч но ту гу је се стра

СТАН КА с по ро ди цом

(42/241586)

СЕ ЋА ЊЕ

ВУ КО СА ВА

ДЕН ЧАН

Про шло је се дам ду гих

го ди на от ка ко ни си с

на ма.

Твој су пруг БО ШКО 

и ћер ка САН ДРА 

с по ро ди цом

(46/241596)

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти

МАР КО ИЛИЋ
Таст ДРА ГАН, та шта 

РА ДА и шу рак МИ ТАР

(50/241624)

По до бр о ти ће мо те пам -

ти ти

МАР КО ИЛИЋ
Породица 

СА КИЋ

(51/241624)

Оти шао си са на шим име ни ма у ср цу, с по но сом и љу -

ба вљу чу ва ће мо успо ме ну на те бе

МАР КО ИЛИЋ
Тво ја по ро ди ца: су пру га МА РИ ЈА НА и ћер ка ЕМА

(52/241624)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

ДЕ ЈАН МА ЈЕР
2014–2017.

Тет ки на ле по то, у мом ср цу си увек имао по себ -

но ме сто и док сам жи ва у ње му ћеш и ти жи ве ти.

Не до ста јеш мно го.  Вре ме ко је је про шло, и вре -

ме ко је до ла зи, ни је и не ће ума њи ти ту гу и бол,

то знам и осе ћам.

Тво ја тет ка АН КИ ЦА с по ро ди цом
(88/241748)
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ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
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)

Же ли те сви ма да по ка же те да сте
срећ ни и за љу бље ни то ли ко да мо -
же те за гр ли ти цео свет. По слов ни
пла но ви ула зе у пе ри од ре а ли за -
ци је, па мо же те оче ки ва ти и ма њи
нов ча ни до би так. Про бле ми с па -
пи ро ло ги јом или ка шње њем ад ми -
ни стра ци је успе шно ће се ре ши ти.

Без об зи ра на то да ли сте у ве зи
или са ми, мо гу ћа је по ја ва осо бе
ко ја вас мо же уз др ма ти и вра ти ти
вам осмех на ли це. По слов но сте
ста бил ни и шта год да ра ди те,
пред ва ма је ве ли ки успех. Те ме -
ље по ста вљај те ове сед ми це. При -
хва ти те са рад њу са стран ци ма.

Не за до вољ ни сте сво јим ста ту -
сом. По не кад вам се чи ни да је
парт нер из вор свег ва шег не за до -
вољ ства. Окре ни те се по слу. Пе ри -
од је по во љан да по но во ус по ста -
ви те са рад њу са ста рим парт не ри -
ма. До би так вам сле ди кроз на пла -
ту ду го ва ња, али и у ви ду по кло на.

Нај ра ди је би сте не куд оти шли с
дра гом осо бом и јед но став но све
за бо ра ви ли на не ко вре ме. С дру -
ге стра не, ба ви те се ве ли ким пре -
и спи ти ва њем по слов них са рад ни -
ка и соп стве них од лу ка. До не кле
и има те пра во што сум ња те у обе -
ћа ња, али имај те и ма ло ши ри не.

Пре на пе ти сте и ва ша нер во за
ће би ти стал ни из вор кон фли ка та
с парт не ром. По слов ни аспек ти су
вам по вољ ни ји, са мо не мој те жу -
ри ти, јер мо же те на пра ви ти ве ли -
ку гре шку. До бро се кон цен три -
ши те на оно што же ли те. Из ме ри -
те од лу ке два пут, па он да се ци те.

Шта год да вам се до га ђа, то је
с раз ло гом. При хва ти те жи вот
без нер ви ра ња. Мо жда сте се
опру жи ли ви ше не го што сте ду -
гач ки и као да сте се упле ли. Ма -
ка зе у ру ке и се ци те све што вам
не тре ба. Ре ша вај те ства ри јед ну
по јед ну. Успех вам се сме ши.

Не за до вољ ство ко је ти ња у ва ма
мо же ове сед ми це до ве сти до екс пло -
зи је. Осе ћа те да сте у не кој зам ци из
ко је тре нут но не ви ди те из лаз. Не мој -
те би ти пре ви ше по пу стљи ви, за у зми -
те став. По сто ји мо гућ ност да про ме -
ни те са да шњи по слов ни ста тус, али
раз ми сли те пре ко нач не од лу ке.

Ни ко ни је упо ран као ви ка да не -
што же ли те, ни ти стр пљив да до
то га до ђе. Пред ва ма је пе ри од ка -
да ће те за слу же но ужи ва ти у љу -
ба ви. Оно што не мо же те да ре ши -
те, и ни је ваш про блем. Пре пре ке
су ту да се са вла да ју. Нов ча ни до -
би так сле ди до кра ја сед ми це.

Љу бав ни жи вот по ла ко ула зи у
пе ри од ста би ли за ци је, што ће вам
до не ти пу но ле пих тре ну та ка. То
емо тив но на дах ну ће од ра зи ће се
по вољ но на по слов ни ста тус, па и
ту мо же те оче ки ва ти ста би ли за ци -
ју и на пре до ва ње, а Ла во ви дру ге
де ка де и ве ћи по ло жај у фир ми.

У ва ма се бу ди страст. Мо гућ -
ност јед не див не љу бав не при че
мо же по че ти с не ким ко га ду го
зна те. Све што вам се чи ни ло не -
мо гу ћим, по ла ко по чи ње да се
ре а ли зу је. Кре ни те у ак ци ју, се -
ци те, спа јај те не спо ји во и ус пе -
ће те на свим по љи ма.

Тру ди те се да из бе га ва те су ко -
бе с парт не ром, али би ло би до -
бро да чу је те шта има да ка же.
Ис цр пље ни сте, али то не сме да
вам бу де пре пре ка да бр зо де лу -
је те и спре чи те фи нан сиј ске про -
бле ме. Ни је пра во вре ме за про -
ши ре ње де лат но сти.

Ула зи те у пе ри од ка да се на
мно ге ства ри мо ра ста ви ти тач -
ка. Отво ре но и искре но раз го ва -
рај те с парт не ром, по слов ним са -
рад ни ци ма и при ја те љи ма. Осе -
ћа те се као за мор че за то че но у
за ча ра ном кру гу. Без љут ње и
са мо са жа ље ња кре ни те у ак ци ју.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – си но ве
15. ма ја: Алек се ја и Ари ја на – Дра ги ца и Ра хим Али мо вић.

До би ли ћер ку
23. апри ла: Те о до ру – Ана и Ма рин Бро шћанц; 6. ма ја: Лу ну – Да ни ца Љу би чић и Иван

Чу љак; 7. ма ја: Ду њу – Ти ја на Бо ри сов и Ми лош Ра јин; 9. ма ја: Ива ну – Кри сти на Јон;

10. ма ја: Ању – Са не ла Ше реш и Ми лош До бри ча нин; 14. ма ја: На ђу – Ан ђел ка Мар ја -

ну и Бран ко Ра до ји чић; 15. ма ја: Ању – Ва лен ти на и Ра ди во је По лић, Ми лу Ен – Џи ли -

јен Ен и Жељ ко Или јев ски; 17. ма ја: Са ру – Ми ре ла То ко вић и Дра ган Бо го је вић; 18. ма -

ја: Те о до ру – Пе тра Ла зић, Ка ли ну – Ма ри на Ту ца ко вић и Вла ди мир Пе тро вић; 19. ма -

ја: Ло ре ну – Фе ли ћи ја и Дор јел Ма ли ца; 20. ма ја: Ти меу – Бран ка и Ти бор Вар га; 22.

ма ја: Ми ну – Ма ри на и Ми лош Ерић; 23. ма ја: Иву – Ми ња и Зо ран Оре шко вић.

До би ли си на
5. ма ја: Ми хај ла – Та ња Пет ко вић и Дра ган Жив ко вић; 7. ма ја: Милана – Јасмина

Грчић и Бојан Димитов, Кри сти а на – Ви о ле та Ла сло и Кри сти ан Бо си ка; 10. ма ја:

Ја ко ва – Ма риа Ве ра и Ни це Ни ка; 13. ма ја: Ва си ли ја – Та тја на Ћур чић и Ду шко

Ба чван ски; 16. ма ја: Ва си ли ја – Ми ља на Ми ле тић Ми љуш и Да не Ми љуш; 17. ма -

ја: Еми ла – Са не ла и Да ни јел Фло ра; 23. ма ја: Не ма њу – Ми ља на и Ти хо мир Ва -

со вић.

ВЕН ЧА НИ

20. ма ја: Да ни је ла Ми јић и Дар ко Ко при ви ца, Да ни ца Сте фа но вић и Игор Па сер, Дра -

га на Пе шић и Иван Ми ло ше вић, Дра га на Ћо сић и Лу ка Ма ти је вић, Ана Ма ри ја До дић и

Де јан Чи змаш, Ива на Ко ка но вић и Да ни ло До шљак, Дра га на Та сић и Ми ро слав Ба ра -

ше вић, Сне жа на Апо сто лов ски и Бо јан Ра и лић, Алек сан дра Да ви до вић и Дар ко Ја ко вље -

вић; 21. ма ја: На да Ра до са вље вић и Дра ган Јан ко вић, Ми ља на Нем чек и Ђор ђе Де спо -

то вић, Дра га на Цвет ко вић и Сла ви ша Пе тров ски, Ми ле на Сто ја нов ска и Го ран Опа чић,

Та ња Ан дић и Вла дан Жи жа ко вић, Да ни је ла Трп ко вић и Дра ган Пе тро вић, Ка та ри на Бу -

гар чић и Бог дан Рон че вић, Ка та ри на Жа гар и Ми лан При бак; 25. ма ја: Ива на Бо го је вић

и Вла дан Ја рић; 27. ма ја: Ка та ри на Бо жич ко вић и Бал та зар Јар штајн, Бо ја на Иво ше вић

и Јо сип Ба бић, Ми ли ца Ра цић и Са ша Ан ђе лов ски, Ма ри ја Лу кић и Ду шан Цвет ко вић.

УМР ЛИ

18. ма ја: Сло бо дан ка Јев тић (1935); 19. ма ја: Љу бин ко Стој ков (1951); 20. ма ја:

Ми ли ца Сте фа нов ски (1931); 21. ма ја: Дра ги ца Јо ва но вић (1953), Зор ка Дра гић

(1933), Ми ло рад Ка нач ки (1953), Јо ван Че чо вић (1934); 22. ма ја: Ана Мла ден

(1941), Дра ги ца Ми ло ше вић (1931), Ми ра Ма ли нић (1948); 23. ма ја: На де жда Пеј -

чић (1932), Ана Хрк (1957), Ан ка Да бић (1929), Жи во јин Ден чић (1932), Жи ван ко Ла -

тин кић (1953); 24. ма ја: Бран ка Бе ле у ца (1950); 25. ма ја: Ру жи ца Јо ва но вић (1928),

Па љо Хо лу бек (1934), Дра ган Бо шкан (1956); 26. ма ја: Ми ле на Ца ко вић (1935). 

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

РЕ ШЕ ЊА – Ис пу њаљ ка: Дур ми тор, ро ти ра ти, ка ра тист, огра ди ти,

ари ви сти, Нин ко вић (ко нач но ре ше ње: Дра ган Ри стић). Ма гич ни

штит 7 х 9: Ка ра ко рум, про ва ли ја, за ва ри вач, ука ри ка но, по ли ко -

лор, При ва ло ва, Бу ја но вац. Ана гра ми: (1) Мар ко Гу ду рић, (2) пла ви

ко ве рат,(3) Јан Ти ман.Укр ште ни сло го ви: пре и на чи ти, са ра, ле -

ска, ва за, ни, ра ди о ни ца, до, Ва ко, сла ма, ли сте, Ва са Жив ко вић.

ИСПУЊАЉКА
1

2

3

4

5

6

Сло го ви: А, ВИ, ВИЋ, ГРА, ДИ, ДУР,

КА, КО, МИ, НИН, О, РА, РА, РИ,

РО, СТИ, ТИ, ТИ, ТИ, ТИСТ, ТОР.

ВО ДО РАВ НО: 1. пла ни на у Цр ној Го -

ри, 2. окре та ти, обр та ти (лат.), 3. так -

ми чар у јед ном бо ри лач ком спо р ту,

4. на пра ви ти огра ду око не че га, 5. ка -

ри је ри сти, 6. на ша глу ми ца (На та -

ша).

У по себ но обе ле же ним ус прав ним

ни зо ви ма по ља, чи та но од о зго на -

до ле, до би ће те име и пре зи ме на -

шег му зи ча ра, про ду цен та, ком по -

зи то ра и фронт ме на гру пе „Кал”

(на сли ци).

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9
Сло го ви: БУ, ВА, ВА, ВА, ВА, ВАЦ, ВАЧ, ЗА, ЈА, ЈА, КА, КА, КА, КО,

КО, ЛИ, ЛИ, ЛО, ЛОР, НО, НО, ПО, ПРИ, ПРО, РА, РИ, РИ, РУМ, У.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. пла нин ски ма сив у сред њем де лу Ази -

је, 2. по нор, ду бо ко уду бље ње са стр мим стра на ма, 3. је дан за на тли ја,

4. на го ми ла но, утр па но, на ка ри ка но (жарг.), 5. вр ста бо је за зи до ве и

фа са де, 6. бив ша ру ска сприн тер ка (Ири на), 7. град на ју гу Ср би је.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВО ДО РАВ НО: 1. да ти не че му дру ги об лик, из ме ни ти, 2. гор њи део чи -

зме – жбу на сто др во чи ји је плод ле шник, 3. по су да за цве ће – ау то-

-озна ка Ни ша, 4. за нат ска рад ња, 5. пр ва но та му зич ке ска ле – град у

аме рич кој др жа ви Тек сас, 6. слам ке пше ни це ко је оста ју по сле вр шид -

бе – спи ско ви, 7. пан че вач ки про та и пе сник (1819–1891).

УС ПРАВ НО: 1. спра ва за при ти ски ва ње – на ше жен ско име, 2. ре ка у

Мјан ма ру (Бур ми) – мно штво љу ди, го ми ла, 3. пред лог уз да тив – ма -

на стир код По жа рев ца – жи ва хан, 4. др жа ва у Ју жној Аме ри ци – ни у

ко јој ме ри, ни ма ло, 5. штам па на ствар – наш фуд бал ски ин тер на ци о -

на лац (Ми ро слав).

ГРА ДИ ЋУ

РУ КОМ

АНАГРАМИ

(2) КО РУП ЦИ ЈА

(3) ХО ЛАНД СКИ ША ХИ СТА

(1) „ЗВЕ ЗДИН” КО ШАР КАШ

ИВКA 

TРПА 

ЛOВE

ТАЈ НИ НАМ је мно го

ша хов ских от крио,

од у век је це њен

ве ле мај стор био.



Чла но ви Од ре да из ви ђа ча „На -
дел” сти гли су већ до го то во не -
за ми сли вих че ти ри сто ак тив -
но сти ове го ди не, у ко је се
убра ја ју са мо оне од ве ћег зна -
ча ја за на ве де ну ор га ни за ци ју.
Овог пу та ра ди ло се о тро днев -
ном еду ка тив ном из ле ту „Су бо -
ти ца –Се ге дин –Па лић”, ре а ли -
зо ва ном из ме ђу 19. и 21. ма ја.

С об зи ром на то да су стар че -
вач ки ска у ти до сад бо ра ви ли у
Ру му ни ји, Хр ват ској, Ма ке до -
ни ји, Бо сни и Хер це го ви ни,
Грч кој и Цр ној Го ри, ред је до -
шао и на Ма ђар ску. Глав не иде -
је из ле та би ле су упо зна ва ње с
кул тур ним и при род ним вред -
но сти ма се вер ног де ла на ше зе -
мље, као и дру же ње и ја ча ње са -
рад ње са чла но ви ма Од ре да из -
ви ђа ча „Спар так” из Су бо ти це,
уз оби ла зак по гра нич ног по ја са
по ме ну тог су се да.

Пр ва де сти на ци ја Стар че ва -
ца био је нај ве ћи град на се ве -
ру Бач ке. Та мо су их до че ка ли
ду го го ди шњи при ја те љи, ко ји
су го сте сме сти ли у свој из ви -
ђач ки дом, на кон че га су сви
за јед но кре ну ли у по се ту град -
ским зна ме ни то сти ма.

Су бо ти ца је ду го би ла под
ути ца јем Ау стро у гар ског цар -
ства, у сво је вре ме јед не од
нај ра зви је ни јих свет ских
кул ту ра, што је пот кре пље но
мно гим фи зич ким до ка зи ма

– од рас ко шних обје ка та у
сти лу се це си је, пре ко пре ле -
пих фон та на, до град ског му -
зе ја, па ла те „Рајхл” или си на -
го ге.

На ред ног да на из ви ђа чи су
пре шли гра ни цу и об ре ли се у
Се ге ди ну. Тре ћи по ве ли чи ни
град у Ма ђар ској по из гле ду је
ре ла тив но сли чан Су бо ти ци,
што не тре ба пре ви ше да чу ди
с об зи ром на то да су оба ме -
ста ве ћи део свог по сто ја ња
би ла у ис тој др жа ви. Стар чев -

ци су и та мо по се ти ли све нај -
зна чај ни је тр го ве и зна ме ни те
објек те, по пут За вет не цр кве,
Град ске ку ће, во до тор ње ва,
па ла та „Дајч” и „Рек”, про ме -
на де Ште фа ни је, му зич ког са -
та. Из ви ђа чи ни су про пу сти ли
ни ве ли ки ва шар, због ко јег је
ме сто би ло пре пу но ту ри ста,
као ни не сва ки да шњи „Пи ков”
му зеј ко ба си ца и се ге дин ске
па при ке, ко ји вр ло сли ко ви то
опи су је раз вој ових по љо при -
вред них гра на, та ко ка рак те -
ри стич них за на шег се вер ног
су се да.

При по врат ку у на шу зе мљу
чла но ви Од ре да из ви ђа ча „На -
дел” по се ти ли су су бо тич ку
„Ноћ му зе ја”, а по след њи дан
овог из ле та об у хва тио је Па лић
и ужи ва ње у та мо шњем зо о ло -
шком вр ту и ње го вим ча ри ма.
У том по гле ду, не мо гу ће је из -
о ста ви ти исто и ме но је зе ро, где
су бо тич ки ска у ти, по ред оста -
лог, на ме ра ва ју да на пра ве ве -
ле леп ни из ви ђач ки цен тар.

На по слет ку, на кон све га до -
жи вље ног уче сни ци ма овог
тро днев ног из ле та нај те же је
пао по вра так ку ћи.

Петак, 2. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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„трек” за пр ви хи ма лај ски по -
ду хват, би ла је упра во ње го ва
без бед ност. С дру ге стра не, он
је бит но друк чи ји од озбиљ них
ал пи ни стич ких ту ра, по пут
пе ња ња на Монт Еве рест. Ово
је не што што би сва ко ко је
про сеч не кон ди ци је и оп штег
до брог здра вља мо гао про ћи
без пре те ра них те го ба, а ми
смо при том има ли и сре ће с
вре ме ном: пет на ест да на не -
пре кид но је си ја ло сун це, без
ки ше – ка же мла ди Пан че вац.

Пе то чла на еки па углав ном
се кре та ла ка њо ном ре ке Мар -

си ан ђи кроз ко ји је про ко пан
пут. У до њим де ло ви ма Ана -
пур не мно го је шу мо ви тих
пре де ла, што је слу чај у це лом
Не па лу, чи ји су пеј за жи ис -
пре пле те ни др ве ћем, ра сти -
њем, ка њо ни ма, лед ни ци ма...

– Сре та ли смо мно ге дру ге
пла ни на ре, ма хом из за пад не
Евро пе и САД, али би ло је и
Бра зи ла ца и Ко ре ја ца, а по се -
бан ути сак оста вио је је дан
увек на сме јан Ау стра ли ја нац,
фи зич ки рад ник, ко ји шест ме -
се ци ра ди, а по том две го ди не

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.

Жућко
Овај малиша спасен је пре
око два месеца на потезу из-
међу Омољице и Старчева.
У противном, ко зна шта би
му се догодило с обзиром на
то да сам свакако није могао
да се снађе и преживи.

Жућко је сада вакцини-
сан, ухрањен, окупан и тре-
тиран против паразита. Биће средњег до мањег раста; веома је
добре нарави и потпуно спреман за љубав и пажњу. Све инфор-
мације могу се добити на број телефона .

Ава
Женка птичара пронађена
је у Улици ослобођења,
али нажалост без чипа или
неке ознаке која би указа-
ла на то ко је власник.
Привремено се налази у
служби „Зоохигијене” у
Власинској 1 на Кудељар-
ском насипу и уколико се
власник не јави у законском року, пас може бити удомљен.

Ава је мирна и веома дружељубива куца, а приликом пре-
ласка у ново окружење биће бесплатно стерилисана, вакци-
нисана и чипована. Контакт-телефон је 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

» Наставак са стране 1

Ве ли ко ис ку ше ње за ор га ни -
зам пред ста вља пре ла зак над -
мор ске ви си не од три хи ља де
ме та ра, ка да се оте жа но ди ше
и те шко спа ва, а про блем је
оба вља ти чак и нај јед но став -
ни је рад ње. А шта тек ре ћи за
ви си не од пре ко пет хи ља да?
Та да по не кад у то ку кре та ња
има те осе ћај као да ће те умре -
ти. У том слу ча ју, нај бо ље је
су о чи ти се с тим стра хом и
сми ри ти ор га ни зам, ко ји вам
све вре ме го во ри – умре ћу,
умре ћу... Иа ко ни смо има ли
ис ку ства с то ли ким ви си на ма,
схва ти ли смо да је бит но ићи
по ла ко – при се ћа се пла ни нар
„Је лен ка”.

На пре ко пет хи ља да ме та ра
го то во сви има ју не ке те го бе, а
у та квим си ту а ци ја ма мо гу ћа је
пла нин ска ви син ска бо лест. На
сре ћу, те шке фор ме по пут це -
ре брал них и плућ них ни су за -
де си ле екс пе ди ци ју „Је лен ка”.
„Ана пур на трек” го ди шње про -
ђе мно го љу ди, пе де се так хи -
ља да, а до га ђа ју се и нај го ри
ис хо ди, и то нај че шће на по ме -
ну том пре во ју од 5.400 ме та ра.

– Ме ђу тим, ре ци мо, на на ма
бли ским Про кле ти ја ма та цр -
на ста ти сти ка је мно го го ра. С
дру ге стра не, на Хи ма ла ји ма
функ ци о ни ше ве о ма ор га ни -
зо ва на слу жба спа са ва ња, под -
у пр та хе ли коп те ри ма, ма зга -
ма и ра зним дру гим по ма га -
ли ма. Је ди на по тен ци јал на
опа сност до го ди ла нам се ка да
смо скре та ли ка из ве сном је -
зе ру, сме ште ном на 4.900 ме -
та ра над мор ске ви си не. Ста за
ко ја во ди ка ње му ве о ма се су -
жа ва и у сва ком тре нут ку мо -
же се од ро ни ти ка мен. Та ко се
је дан ни ма ло на ив не ве ли чи -
не от ко тр љао се на ко рак ис -
пред мог оца. По ред нео пи си -
ве ле по те, дру ги ва жан раз лог
што смо ода бра ли баш овај

ХИ МА ЛАЈ СКА АВАН ТУ РА НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА

НА КРО ВУ СВЕ ТА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

– Оста ци се по том пу шта ју у
све ту, а не ве ро ват но за га ђе ну
ре ку, у ко ју по том, на жа лост,
мно ги си ро ма шни мла ди ћи
ура ња ју ка ко би с тих ле ше ва
ски да ли на кит и дру ге вред но -
сти. Ове кра је ве пре две го ди не
по го дио је јак зе мљо трес и бу -
квал но срав нио глав ни трг под
на зи вом Дур бар, док је ви ше
од по ла згра да сру ше но. Али
до ма ће ста нов ни штво не ха је
пре ви ше због то га, па ве ћи на

ОИ „НА ДЕЛ” ВЕЋ СТИ ГАО ДО ЧЕ ТИ РИ СТО АК ТИВ НО СТИ ОД ПО ЧЕТ КА ГО ДИ НЕ

Из ви ђа чи по хо ди ли Су бо ти цу и Се ге дин

ПЛА НИ НА ФЕ НО МЕН

Ана пур на је дру ги нај ве ћи ма сив по сле Еве ре ста и мо же се

сма тра ти не ком вр стом фе но ме на. Ин диј ски оке ан на ње га

на но си ве ли ке ко ли чи не вла ге и ки ше, што пред ста вља из -

у зет ну ати пич ност у од но су на на ше пла ни не.

– Та ко чак и на пре ко 4.200 ме та ра над мор ске ви -

си не још увек по сто ји буј на ве ге та ци ја, па и ли сто пад не шу -

ме; са мо по ла ки ло ме тра ни же са свим нор мал но се уз га ја ју

ја бу ке, а не где бли зу 1.700 ме та ра па ра дајз ра сте на др ве -

ту. На су прот то ме, с дру ге, се вер не стра не ма си ва је као на

Мар су и је два да има и сне га – на во ди Ја нић.

при бе га ва ју ло по влу ку. Ни ка -
да не ће те има ти осе ћај да ће
вам због нов ца на у ди ти, иа ко
је, при ме ра ра ди, пла та фи -
зич ког рад ни ка око три ста ру -
пи ја (ру пи је при бли жан ди на -
ру, прим. нов.). С дру ге стра не,
на ули ца ма је та кав кр кља нац
да се стал но мо ра те па зи ти и
скла ња ти се од мо то ра, ко ји
на ср ћу са свих стра на, а за нас
Евро пља не то је не за ми сли ви
ха ос. Али у сва ком тре нут ку

пла ни на ри по ју жној Ази ји.
Упо зна ли смо ве ли ки број од -
ва жних де во ја ка ко је са ме ула -
зе у пла ни нар ску пу сто ло ви ну,
што та ко ђе до вољ но го во ри ко -
ли ко је ова зе мља не ве ро ват но
до бро на мер них и љу ба зних љу -
ди из не на ђу ју ће си гур на. Све је
ис па ло го то во са вр ше но, упр -
кос мно гим пред ра су да ма о
том де лу све та. Па и о це на ма.
А у ства ри, цео по ду хват ко шта
тек ма ло ску пље од про сеч ног
ле то ва ња у Грч кој. При том се
ла ко до ла зи до ин фор ма ци ја.
Реч ју, ни је ни ма ло стра шно,
иа ко су се мно ги при ја те љи чак
пла ши ли да се не ће мо вра ти ти
– ис ти че Ја нић.

Пре ма ре чи ма овог Пан чев -
ца, у Не па лу се го во ри сто че -
тр де сет раз ли чи тих је зи ка и ег -
зи сти ра ју дeсетине кул ту ра,
оби ча ја, на ро да... Сви они жи ве
у хар мо ни ји, из у зет но по шту ју
јед ни дру ге и, што је за на ше
при ли ке не ве ро ват но, че сто се,
ре ци мо, бу ди сти и хин ду и сти
мо ле у истом хра му.

– Реч је о не појм љи во тр пе -
љи вим и то ле рант ним љу ди ма.
На си ље им ни је у кр ви и ма
ко ли ко би ли си ро ма шни, не

Биоскопа има чак и у таквој недођији

Статуа Буде у селу Муктинат

Лепе жене пролазе Анапурном

гра ђе ви на уоп ште ни је ни ре -
но ви ра на. Све у све му, Не пал -
ци су за и ста по се бан и уз ви -
шен на род – за кљу чу је Ја нић.

Ка ко и не би ка да жи ве та ко
бли зу не ба. А рет ку при ви ле -
ги ју да тај раз ре ђе ни, али
опле ме ње ни ва здух удах ну,
има ли су и на ши су гра ђа ни и,
овом је дин стве ном сто ри јом,
до не ли нам да шак Хи ма ла ја.
Не за мен љи во ис ку ство, не ма
шта...

бес крај но су љу ба зни, па не ма
нер во зе на лик оној у на шем
са о бра ћа ју. Не пал ци жи ве на
ули ца ма, а ку ћа им је са мо ме -
сто за спа ва ње. Је ла су јед но -
став на, за сно ва на на пи рин чу с
по вр ћем, док је ме со не про ве -
ре но па ни је зго рег из бе га ва ти
га – на во ди пла ни нар.

Ар хи тек ту ра је ша ро ли ка, а
од ска че храм Па шу па ти нат у
цен тру Кат ман дуа, у ко јем се
тра ди ци о нал но спа љу ју мр тви.

Једно од баш опасних места



Једна од најбољих и најта-
лентованијих српских атле-
тичарки имала је сјајан на-
ступ на међународном ми-
тингу који је одржан 27. маја
у Словенији.

Зорана Барјактаровић је,
по позиву организатора так-
мичења, учествовала у трка-
ма на 100 и 200 метара.

Наша суграђанка је у ква-
лификацијама надметања на
100 м имала време од 11,85
секунди, да би у финалу осво-
јила најсјајније одличје с ре-
зултатом 11,72.

После само четрдесет ми-
нута паузе Зорана Барјакта-
ровић је бројне поклонике
атлетике одушевила својим
наступом на 200 метара.
Освојила је златну медаљу и у
тој трци, победила је с резул-

татом 23,62 секунде, оборила
рекорд митинга и приближи-
ла се државном рекорду Ср-
бије на само три десета дела
секунде. Захваљујући томе
Зорана је ушла међу десет
најбољих спринтерки у Евро-
пи у конкуренцији млађих
сениорки.

– После оваквих резултата
наше амбиције постају много
веће. Морам да нагласим да
је Зорана још увек у веома
интензивном тренингу и да
од ње тек у наредном периоду
треба очекивати врхунска до-
стигнућа – рекао је Зоранин
тренер Љупчо Цветкоски.

Стари континент полако
подрхтава под Зораниним
спринтерицама. Наша сугра-
ђанка не одустаје од свог пу-
та. Њено време тек долази.

Вр шац је у не де љу, 28. ма ја,
уго стио нај бо ље џу дист ки ње
и џу ди сте у на шој зе мљи, ко -
ји су се над ме та ли на Пр вен -
ству Ср би је. Над ме та ло се
137 так ми ча ра из 32 клу ба, а
у та ко ја кој кон ку рен ци ји ЏК
Ди на мо пред ста вио се с пет
сво јих бо ра ца.

Нај у спе шни ја је би ла Ан -
дреа Сто ја ди нов, ко ја је осво -
ји ла ти ту лу шам пи о на на ше
зе мље у ка те го ри ји до 48 кг, а
ујед но је про гла ше на и за нај -
бо љу так ми чар ку на це лом

шам пи о на ту. Сјај на је би ла и
Ан ђе ла Ран ђе ло вић, ко ја је
за слу жи ла брон за но од лич је
у ка те го ри ји до 63 кг.

Успех фе но ме нал них џу -
дист ки ња Ди на ма још ви ше
до би ја на зна ча ју ако се зна
да су Ан дреа и Ан ђе ла још
увек ка дет ки ње.

На осмом ме ђу на род ном
тур ни ру под на зи вом „Тро феј
Вр шца” два де сет дво чла ну еки -
пу Ди на ма пред во дио је тре -

нер Ду шан Па вић, а на ши ма -
ли су гра ђа ни осво ји ли су три -
на ест ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је су за -
ра ди ли: Ма те ја Сто ја нов ски,
Ми ле на и Ми ли ца Се ку ло -
вић, Вла ди мир Бог да нов ски
и Урош Ћу ћа. Сре бром су се
оки ти ли Ни ко ла До лин га,
Ми лош Ђор ђе вић и Пе тар
Мљач, а брон зе су за слу жи ли
Ан дреј Рин ко вец, Ма ри ја
Сто ја нов ски, Ан дри ја на Кр -
те нић, Ђор ђе Ја ки мов ски и
Ма те ја Зу бо вић.

На тур ни ру у Ки кин ди, у
кон ку рен ци ји 354 ма ла бор ца
из 42 клу ба из осам зе ма ља,
по ле тар ци Ди на ма за слу жи -
ли су пе хар на ме њен нај бо -
љој еки пи.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Ма те ја и Ма ри ја Сто ја нов ски
и Алек са Ђу ро вић, сре бр на
од лич ја су за ра ди ли Ни ко ла
Мир ко вић, Фи лип Фран цуз и
Ог њен Ђу ри шић, а брон зом
се оки тио Ђор ђе Ја ки мов ски.
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Ви да Ме дић нај бо ља
у др жа ви

Вла ди мир Са вић 
сја јан у Бра зи лу

Про шлог ви кен да на Ади Ци -
ган ли ји, у ор га ни за ци ји Три а -
тлон са ве за Бе о град, одр жа но
је пр вен ство на ше зе мље у
спринт-три а тло ну. У ве о ма ја -
кој кон ку рен ци ји так ми ча ра
из це ле Ср би је ТК Та миш из
на ше га гра да пред ста вио се с
34 чла на, ко ји су у Пан че во
до не ли де сет тро фе ја.

Што је нај ва жни је, Та миш
је до био не ке но ве шам пи о не,
а по је дин ци су ус пе ли да од -
бра не ти ту ле осво је не про шле

НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ ТРИ А ТЛО НАЦА

СЛЕДИ СУСРЕТ У НАШЕМ ГРАДУ

је пр во ме сто, а Алек са Ке -
жић био је тре ћи. Злат ну
ме да љу је за ра дио и Лу ка
Гли го рић у над ме та њу мла -
дих на да, а Ђор ђе Ра цић био
је тре ћи у тр ци на да. Ања
Да ви до вић је три јум фо ва ла
у кон ку рен ци ји ју ни ор ки, а
за слу жи ла је и сре бро у гру -
пи се ни ор ки. Ви да Ме дић је

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

АН ДРЕА СТО ЈА ДИ НОВ НА ТРО НУ

Пр вен ство Ср би је у рит мич кој
гим на сти ци за Б груп ни про грам
одр жа но је 14. ма ја у Де спо тов -
цу. Кон ку рен ци ја је би ла при -
лич но ја ка, јер је уче ство ва ло
три на ест клу бо ва из це ле зе мље,
а сви по кло ни ци овог спор та мо -
гу да бу ду срећ ни и по но сни на
по да так да се рит ми ка, по ред Бе -
о гра да, опет ве жба и у Пан че ву,
Но вом Са ду, Ни шу, Пи ро ту, Вр -
шцу, Срем ској Ми тро ви ци...

На ше су гра ђан ке су од лич -
но ве жба ле. Не ки ма је не до -
ста ја ло ма ло спорт ске сре ће,
али су за то не ке де вој ке из не -
на ди ле сјај ним ре зул та ти ма.

Пи о нир ке су би ле че твр те, али
тре ба ис та ћи да је у тој ка те го ри -
ји кон ку рен ци ја би ла нај ве ћа и
да су раз ли ке из ме ђу еки па из у -
зет но ма ле. Док је у дру гим ка те -
го ри ја ма раз ли ка из ме ђу зла та и
брон зе два бо да, у овој кон ку рен -
ци ји је чак шест пр вих еки па би -
ло у све га по ла бо да раз ли ке.

У кон ку рен ци ји ка дет ки ња
де вој чи це су има ле ве ли ко ис -
пу шта ње, па су за у зе ле пе то
ме сто, али су за то мла ђе ју ни -
ор ке оду ше ви ле све по кло ни ке
овог спор та у на шем гра ду, те
су у ве жби с лоп том би ле нај -
бо ље, а у укуп ном пла сма ну
осво ји ле су брон за не ме да ље.

Ју ни ор ке су та ко ђе осво ји ле
две брон за не ме да ље, и то у ви -
ше бо ју и ве жба ма са обру чем.

Фи на ле др жав ног шам пи о -
на та би ће на про гра му у ок то -
бру. Пре то га сјај не пан че вач -
ке гим на сти чар ке оти ћи ће на
лет њу па у зу, а по том ће на ста -
ви ти при пре ме са сво јим тре -
не ром Је ле ном Ген чић.

го ди не. Сви у ТК-у Та миш по -
себ но су по но сни на до ми на -
ци ју де во ја ка из тог клу ба. Ви да
Ме дић је још јед ном по твр ди -
ла да је нај бо ља три а тлон ка у
Ср би ји, а еви ден тан је и ве ли -
ки на пре дак Ање Да ви до вић,
ко ја у сво јој пр вој ју ни ор ској
се зо ни успе ва да се но си са

ста ри јим и ис ку сни јим так ми -
чар ка ма. Нај мла ђи стан дард -
но ужи ва ју у так ми че њи ма, а
из те игре про из ла зе и ме да ље.
Ве те ра ни Та ми ша ру тин ски,
по на ви ци, осва ја ју нај сјај ни ја
од лич ја.

У кон ку рен ци ји по чет ни -
ка Ива Бо жич ко вић за у зе ла

У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жа но тре ће ко ло Ку па
Ср би је у га ђа њу из ма ло ка ли -
бар ског оруж ја, у ко ме је у обе
се ни ор ске ди сци пли не у над -
ме та њу из пу шке до ми ни рао
наш су гра ђа нин Де јан Пе шић,
члан СД-а „Пан че во 1813”.

Пр вог да на тог пре сти жног
так ми че ња Де јан је убе дљи во
три јум фо вао у нај ја чој ди сци -
пли ни – тро ста ву, са три пу та
по 40 ме та ка у кле че ћем, ле -
же ћем и сто је ћем ста ву, оста -
вив ши иза се бе све ју ни ор ске
и се ни ор ске ре пре зен та тив це
на ше зе мље по сле уз бу дљи ве
бор бе у фи нал ном ме чу. За
осво је но пр во ме сто у се ни ор -
ској кон ку рен ци ји при па ло му

је и но вих два на ест бо до ва за
фи на ле, па је са да у укуп ном
пла сма ну на дру гом ме сту.

Дру гог да на над ме та ња Де -
јан је осво јио пр во ме сто у ди -
сци пли ни ле же ћи став са 619,2

кру га, да би у фи нал ном ме чу у
кон ку рен ци ји осам нај бо љих
се ни о ра у на шој зе мљи, по сле
ве о ма не из ве сне бор бе, осво јио
дру го ме сто и но вих де сет бо -
до ва за фи на ле Ку па. Пе шић је
и у овој ка те го ри ји „ско чио” на
дру го ме сто у укуп ном пла сма -
ну. За пр во ме сто не до ста ја ла
су му све га 0,4 кру га.

Фи на ле Ку па Ср би је би ће
на про гра му иду ћег ви кен да у
Но вом Са ду. Де јан се це ле не -
де ље вред но при пре мао за то
над ме та ње, и то на стре ли -
шти ма у Бе о гра ду и Но вом Са -
ду. По сле то га сјај ног стрел ца
оче ку ју ис ку ше ња као што су
Гран-при Но вог Са да и Пр вен -
ство Вој во ди не.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ

ДО МИ НА ЦИ ЈА ДЕ ЈА НА ПЕ ШИ ЋА

ПРОМЕНЕ У РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА

ТК Тамиш у недељу, 4. јуна, двадесет четврти пут организу-

је „Панчевачки триатлон”, надметање на коме се по прави-

лу окупљају најбољи такмичари из целе Србије.

Због бициклистичког сегмента трке, за саобраћај ће бити

затворен део Кеја Радоја Дакића, и то од раскрснице са Ули-

цом Николе Тесле до „Бродоремонта”, у периоду од 10 до

14 сати.

Трка се одржава уз подршку и одобрење Града Панчева

и МУП-а Панчево, па организатори моле суграђане да кори-

сте алтернативне правце саобраћаја и да не паркирају во-

зила на траси трке.

ПР ВЕН СТВО СРБИЈЕ У РИТ МИЧ КОЈ ГИМ НА СТИ ЦИ

ПАН ЧЕВ КЕ ОПЕТ УСПЕ ШНЕ

осво ји ла нај сјај ни је од лич је
у елит ној тр ци.

Раст ко Ра до са вље вић је
осво јио сре бро у гру пи три а -
тло на ца од 18 до 30 го ди на, а
у кон ку рен ци ји ве те ра на од
41 до 50 го ди на Мар јан Лу кић
је за слу жио нај вред ни ји тро -
феј. У над ме та њу же на Гор да -
на Кр стић ни је има ла прем ца,
па се оки ти ла још јед ном
злат ном ме да љом.

Успе шан три а тлон ски дан
за вр шен је сјај ним ве сти ма из
да ле ког Фло ри ја но по ли са у
Бра зи лу.

Наш су гра ђа нин Вла ди мир
Са вић од ра дио је још јед ну
фе но ме нал ну тр ку из ај рон -
мен се ри је 140,6 и пла си рао се
ме ђу де сет нај бр жих у гру пи
так ми ча ра од 40 до 44 го ди не,
с фан та стич ним вре ме ном од
9:15,40.

Овим ре зул та том Вла ди мир
је до шао на до мак пла сма на на
Свет ско пр вен ство на ај рон -
мен дис тан ци, ко је се сва ког
ок то бра одр жа ва на Ха ва ји ма,
у ме сту Ко на. Ако успе, то би
му био дру ги пут да бу де део
тр ке нај бо љих три а тло на ца на
све ту на ду гој дис тан ци.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У СЛОВЕНИЈИ

ЗОРАНИН ДВОСТРУКИ ТРИЈУМФ 

Стране припремио

Александар
Живковић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

ПЛЕЈ-ОФ

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

субота, 19 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Нови Сад: СЛАВИЈА–ДОЛОВО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Шид: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (С)

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Црепаја: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К)

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК

Уљма: ПАРТИЗАН–МЛАДОСТ

Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (В)

Иваново: СТРЕЛА–ПОЛЕТ

Б. Н. Село: СЛОГА–ВУЛТУРУЛ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

ПЛЕЈ-ОФ

Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО 23:25

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Београд: ВОЖДОВАЦ–ПАНЧЕВО 30:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Вршац: МЛАДОСТ–ЈАБУКА 31:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–АПАТИН 33:33

Хртковци: КЛЕНАК–ЈЕДИНСТВО 22:20

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БРАТСТВО 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Н. Козарци: СЛОБОДА – ДИНАМО 1945 2:4

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Избиште: ПОЛЕТ–СЛОГА 0:2

Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА 1:0

Омољица: МЛАДОСТ–БОРАЦ 1:3

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА 5:4
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Mollis

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

„Бр зи воз” 
пред Срп ском ли гом

У су бо ту – по след ње
ко ло

Утак ми ца ма 29. ко ла, ко је су
од и гра не про шлог ви кен да,
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Срп ској ли ги „Вој во ди на”
ушла је у сам фи ниш. По пу -
лар на пан че вач ка „ди зел ка” је
свој глав ни по сао (оп ста нак у
ли ги) одав но за вр ши ла, али
мом ци ко је пред во ди тре нер
Не над Стој чић у сва ки меч
(иа ко он за њих не ма ре зул -
тат ски зна чај) ула зи ли су са
же љом да се над и гра ва ју и по -
бе де про тив ни ка. Та ко је би ло
и у су бо ту, 27. ма ја, ка да је на
СЦ-у „Мла дост” го сто вао ли -
дер из При гре ви це.

Иа ко је го сти ма из тог ме ча
био до во љан са мо бод ка ко би
„ове ри ли” ти ту лу шам пи о на,
Жељ ко Стај чић и ње го ви са и -
гра чи ушли су у меч без ика -
квих кал ку ла ци ја. Око 400 по -
кло ни ка нај ва жни је спо ред не
ства ри на све ту ви де ло је од -
ли чан пан че вач ки тим, ко ји је
у све му над ви сио ли де ра, али
и не си гур ног су ди ју Де ли ба -
ши ћа из Вр ба са, ко ји ни је до -
зво лио да ли дер, иа ко над и -
гран, бу де и по ра жен: Же ле -
зни чар –Брат ство 1:1.

Пан чев ци су овај дер би од и -
гра ли у са ста ву: Де јан Јев тић,
Не ма ња Те ки ја шки, Сло бо дан
Спа сков ски, Ми лош Ја ни ћи је -
вић, Жељ ко Стај чић, Но вак
Ша ли пу ро вић, Лу ка Си мо но -
вић, Бо јан Трип ко вић, Да ни ло
Ко ва че вић, Ми лан Не ду чић и

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР НАД И ГРАО ЛИ ДЕ РАБРОН ЗЕ ЗА ТА МИШ
Срем ска Ми тро ви ца је про -
шлог ви кен да би ла до ма ћин
Пр вен ства Ср би је у атле ти ци
за ста ри је пи о ни ре. Пред во ђе -
ни тре не ром Зо ра ном Ко ци -
ћем, чла но ви АК-а Та миш по -
сти гли су за па же не ре зул та те.

Је ле на Ва си ље вић је осво ји -
ла брон за ну ме да љу у спорт -
ском хо да њу на 1.000 ме та ра,
а од лич је истог сја ја, на ис тој
дис тан ци, за ра дио је и Сте фан
Ла зић. Тре ба на по ме ну ти да
су се на ши су гра ђа ни над ме та -
ли са ста ри јим ри ва ли ма, па
њи хов успех још ви ше до би ја
на зна ча ју.

Иа ко су оста ли без тро фе ја,
од ли чан на ступ има ли су и
Алек са Нер ти ца и Са ња Ма рић.

ЗЛАТ НИ ЛУ ПУ ЛОВ
Так ми ча ри ЏК-а Пан че во по -
сти гли су од лич не ре зул та те
на ме ђу на род ном тур ни ру
„Тро феј Вр шца”, ко ји је одр -
жан про шлог ви кен да. У кон -
ку рен ци ји ма лих бо ра ца из
Ру му ни је, Бу гар ске, Ма ђар ске
и Ср би је, де ча ци и де вој чи це
ко је пред во ди тре нер Мар ко
Ата на сов осво ји ли су шест ме -
да ља.

Нај у спе шни ји је био Алек -
сан дар Лу пу лов, ко ји се оки -
тио нај сјај ни јим од лич јем.
Ми ли ца Ни шић, Ни на Ал би ја -
нић и Не ма ња Ни шић за слу -
жи ли су сре бро, а Са ра Ђур ђев
и Ми лош Ман да рић осво ји ли
су брон за не ме да ље. На пе та
ме ста пла си ра ли су се: Вук
Вељ ко вић, Вук Ба бић, Ла зар
Ва нев ски, Ни ко ла Пе тро вић и
Не ма ња Вељ ко вић.

ТРИ ЈУМФ КА НАЧ КОГ
Тра ди ци о нал но над ме та ње у
ша ху за ка де те, по зна то под на -
зи вом „Спа сов дан ски тур нир”,
одр жа но је 27. ма ја у Чу ру гу.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
по бед нич ки пе хар осво јио је
члан ШК-а „Аље хин” Вук Ка -
нач ки. Ова по бе да је још зна -
чај ни ја због чи ње ни це да је
мла ди Ка нач ки на ста вио кон -
ти ну и тет у по сти за њу до брих
ре зул та та, па је по сле успе ха
на др жав ном шам пи о на ту, те
осва ја ња од лич ја на школ ском
над ме та њу и два ју нај вред ни -
јих тро фе ја на два уза стоп на
тур ни ра, са да за слу жио још
јед но злат но од лич је.

У Чу ру гу су ме да ље за ра ди -
ли и: Ми ли ца Ами џић, Не ма -
ња Ша по ња, Алек сан дар Че ви -
зо вић и Мар ко Фор ђа ри ни.

ШК „Аље хин” је и на овом
тур ни ру имао нај ве ћи број так -
ми ча ра, ко ји ина че сва ко днев -
но тре ни ра ју у про сто ри ја ма
Ме сне за јед ни це на Ко те жу 1.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Не ма ња Це лин, а у дру гом по -
лу вре ме ну при ли ку су до би ли
и Мар ко Јо ва но вић, Де јан
Сав ков и Са ша Ру ња ић.

Иа ко су у пр вих 45 ми ну та
мре же ми ро ва ле, Же ле зни чар
је био кон крет ни ји тим. Офан -
зив на игра до ма ћих на ста вље -
на је и по сле од мо ра, а он да је,
у 78, ми ну ту, јед на од мно го -
број них ак ци ја до ма ћих фуд -
ба ле ра за вр ше на на ефек тан
на чин. Лу ка Си мо но вић је
упу тио иде а лан цен тар шут у
ср це ше сна е стер ца ли де ра из
При гре ви це, а та мо је нај ви ши
у ско ку био Да ни ло Ко ва че -
вић, ко ји је лоп ту гла вом по -
слао иза ле ђа не моћ ног гол ма -
на Ра ште.

До ма ћи су на ста ви ли да игра -
ју сво ју игру и по сле вођ ства, ни -
су се по ву кли, ни су чу ва ли
пред ност... Ка да се учи ни ло да

ће „ди зел ка” из др жа ти и да ће
осво ји ти сва три бо да, у 86.
ми ну ту глав ни су ди ја Де ли ба -
шић пре стро го је до су дио је -
да на е сте рац у ко рист Брат -
ства. Си гу ран ре а ли за тор нај -
стро же ка зне био Шве љо, ко ји
је та ко по ста вио и ко на чан ре -
зул тат.

– Че сти там мо јим мом ци -
ма. По ка за ли су да су бо љи од
ли де ра, али по бед ни ка је од -
лу чио сум њив пе нал. Ово је
би ло на ше про ле ће, овај „Же -
ља” ра сте, а ко ли ко смо озби -
љан про тив ник, нај бо ље по ка -
зу је и ре ак ци ја го сту ју ћих
игра ча. Ска ка ли су од сре ће
што су ус пе ли да иш чу па ју бод
у Пан че ву. Иде мо да ље, оче ку -
је нас по след ња утак ми ца у
Ши ду. Не ма кал ку ла ци ја, иде -
мо на по бе ду, као и увек до са -
да – ре као је по сле утак ми це
вид но раз о ча ра ни тре нер Же -
ле зни ча ра Не над Стој чић.

По сле прет по след њег ко ла
„ди зел ка” за у зи ма сед мо ме -
сто на та бе ли, с 36 бо до ва.

Фуд ба ле ре Ди на ма 1945 са -
мо не ко фуд бал ско чу до мо же
спре чи ти да се пла си ра ју у ви -
ши ранг. У прет по след њем ко -
лу, про шлог ви кен да, мом ци
ко је пред во ди тре нер Ду шан

Про шлог ви кен да у Пе тров цу
на Мла ви одр жа но је Пр вен -
ство Бал ка на у ди сци пли на ма
сна ге, ко је је због ве ли ког бро -
ја уче сни ка би ло по де ље но у
два да на.

Пр вог да на на сту па ле су же -
не у свим ка те го ри ја ма, као и
му шкар ци до 59, 66, 74 и 83 кг
те ле сне те жи не.

Град Пан че во пред ста вља ли
су так ми ча ри СК-а Спар танс и
КДТ-а Ди на мо. За Спар танс су
на сту пи ли Алек сан дар Жив ко -
вић и Са ша Јер чић, а обо ји ца
су се так ми чи ли у ка те го ри ји
до 74 кг те ле сне те жи не. Жив -
ко вић је осво јио злат ну ме да љу
у кон ку рен ци ји ка де та, а Јер -
чић је та ко ђе осво јио нај вред -
ни ји тро феј, али у ка те го ри ји
ју ни о ра. По ред осво је не злат не

ме да ље, Јер чић је по ста вио нов
др жав ни ре корд у ди сци пли ни
мр тво ди за ње, ко ји са да из но си
195 ки ло гра ма.

За КДТ Ди на мо су на сту пи -
ли Кри сти на Цвје ти ћа нин и
Фи лип Вла јић. Кри сти на се
так ми чи ла у ка те го ри ји до 63
кг те ле сне те жи не, у ко јој је
убе дљи во три јум фо ва ла и обо -

ри ла др жав ни ре корд у чуч њу
с по диг ну тих 106 кг. У ка те го -
ри ји се ни о ра до 74 кг те ле сне
те жи не Фи лип Вла јић је од -
бра нио ти ту лу пр ва ка Бал ка на
осво је ну про шле го ди не и по -
ста вио нов др жав ни ре корд у
ди сци пли ни мр тво ву че ње.

– За до вољ ни смо ка ко је
про те кло так ми че ње. Јер чић и

Жив ко вић су мла ди мом ци и
има ју мно го про сто ра за на -
пре дак. Ве ру јем да ће уз ква ли -
те тан тре на жни про цес с вре -
ме ном на пре до ва ти још ви ше.
По себ но ме ра ду је на ступ Кри -
сти не Цвје ти ћа нин и оба ра ње
ње ног др жав ног ре кор да. Так -
ми че ње же на у овом спор ту по -
зи тив но ути че на ње го ву по пу -
лар ност. Мој нај ве ћи про блем
био је у то ме што сам мо рао
бр зом ме то дом да ски нем ки -
ла жу за ка те го ри ју, што ми је
ус пе ло, али ме је ко шта ло гу -
бит ка сна ге на чуч њу и бенч-
-пре су – ре као је Фи лип Вла јић.

Так ми ча ри ма пан че вач ких
клу бо ва са да пред сто ји крат ка
па у за, а по том кре ћу ин тен -
зив не при пре ме за дру ги део
се зо не.

Ђо кић по бе ди ли су Сло гу у
Но вим Ко зар ци ма са 4:2, а оно
што је та ко ђе ве о ма ва жно, је -
сте по да так да је њи хов пр ви
пра ти лац, Ко за ра из Ба нат -
ског Ве ли ког Се ла, у Вр шцу
игра ла не ре ше но 1:1, па Пан -
чев ци са да има ју два бо да
пред но сти.

„Бр зи воз” је у Но вим Ко зар -
ци ма играо у са ста ву: То мић,
Ка ран фи лов ски, Да шић, Сто -
ја нов ски, Јан ко вић, Ни ко лић,
Ја вор, То шић, Те ки ја шки, Ра -
кић и Те о фа нов, а при ли ку су
до би ли и Па вло вић и То до рић.

Већ по сле пр вих два де се так
ми ну та игре по бед ник овог
ме ча мо гао се на слу ти ти, јер је
Алек сан дар Ја вор до та да два
пу та ус пео да са вла да гол ма на
Сло бо де. До ма ћи су до ис те ка
пр вог по лу вре ме на сма њи ли
на 1:2, али сва ку евен ту ал ну
не из ве сност из бе гли су Лу ка
Јан ко вић и Не ма ња Ни ко лић,
ко ји су по сти гли го ло ве за Ди -
на мо 1945. У по след њим тре -
ну ци ма су сре та Сло бо да је са -
мо ус пе ла да убла жи по раз.

„Бр зи воз” у су бо ту, 3. ју на,
на свом те ре ну до че ку је Рад -
нич ки из Су тје ске, ка да ће би -
ти про мо ви сан и но ви шам пи -
он Вој во ђан ске ли ге „Ис ток”.

ПР ВЕН СТВО БАЛ КА НА У ДИ СЦИ ПЛИ НА МА СНА ГЕ

ФИ ЛИП ВЛА ЈИЋ ОД БРА НИО ТИТУЛУ

ДИ НА МО 1945 У ФИ НА ЛУ КУ ПА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Фуд ба ле ри „бр зог во за”, по ред пр вен ства, од лич не ре зул -

та те оства ру ју и у нај ма сов ни јем так ми че њу.

Мом ци тре не ра Ду ша на Ђо ки ћа у по лу фи на лу Ку па Вој -

во ди не са вла да ли су Брат ство са 2:1 (оба го ла по сти гао је

Алек сан дар Сто ја нов ски), а у фи на лу, 14. ју на, у бор би за

тро феј, са ста ће се с Бор цем из Шај ка ша.

ЂУРЂЕВДАНСКА 

РЕГАТА
Традиционална међународна
„Ђурђевданска регата” одржа-
на је недавно на Ади Циганли-
ји у Београду.

Учествовало је 356 такмича-
ра, у свим категоријама, из 18
клубова, а веслало се на стази
од 500 метара. Као и увек, за-
пажен наступ имали су и чла-
нови ККК-а Панчево.

Репрезентативка Србије Би-
љана Релић доминирала је у
трци сениорки у К1 освојивши
прво место, а Лука Станчевски
био је трећи у мини-кајаку.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Осмо Првенство Србије у
спортском обарању руке одр-
жано је у недељу, 28. маја, у
Хали спортова у Панчеву. Ап-
солутни шампион Србије у
обарању и левом и десном ру-
ком јесте Иван Веселић из Ва-
љева. У конкуренцији жена
титулу је освојила наша сугра-
ђанка Вања Мутавџић.

Ове године је први пут орга-
низовано и такмичење амате-
ра, односно учесника који пр-
ви пут долазе на неко званич-

но такмичење у спортском
обарању руке. Било је то нај-
масовније и најбоље организо-
вано првенство Србије до са-
да, које је показало да овај
спорт постаје све популарнији
у нашој земљи.

Поред Вање Мутавџић, за-
пажен успех од домаћих так-
мичара направио је и Никола
Марковић, који је освојио
бронзану медаљу у обарању
левом руком у категорији так-
мичара до 90 кг.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СПОРТСКОМ ОБАРАЊУ РУКЕ

ПОБЕДИЛА ВАЊА МУТАВЏИЋ



На Зла ти бо ру је про шлог ви кен да
одр жан за вр шни тур нир Ли ге бу ду -
ћих шам пи о на у фуд ба лу, на ко јем су
уче ство ва ли по бед ни ци зим ских ли га
из се дам гра до ва: Но вог Са да, Но вог
Па за ра, Сом бо ра, Шап ца, Ужи ца, Бе -
о гра да и Пан че ва, а на сту пи ли су де -
ча ци ро ђе ни 2004, 2005, 2006, 2007,
2008. и 2009. го ди не.

ФК „Во ја Га чић” из на ше га гра да
над ме тао се с три еки пе. Де ча ци ро -
ђе ни 2005. го ди не за у зе ли су пе то ме -
сто, ге не ра ци ја фуд ба ле ра ро ђе них
2006. го ди не би ла је сед ма, а нај мла ђи

де ча ци оства ри ли су сја јан успех и
осво ји ли су ви це шам пи он ску ти ту лу.

То је са мо још јед на по твр да да се у
том клу бу, ко ји по сто ји тек две го ди -
не, од лич но ра ди с де цом.

Под вођ ством тре не ра Ми о дра га
Га чи ћа и Осто је Ви ца но ви ћа, ве ли ки
успех оства ри ли су: Ву ка шин Или јин,
Ог њен Пе тро вић, Ан дреј Ко вар ба -
шић, Сте фан Жи ва нов, Алек са Кру -
дуљ, Ми хај ло Љу би са вљев, То дор
Вељ ко вић, Ми ња Ми ло ва нов и Да рио
Ма слић.

A. Ж.
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Ана То мић, 
сту дент ки ња:

– У су бо ту ћу се 
про ше та ти по гра ду 
с дру га ри ца ма и ма ло
ћу се од мо ри ти од
број них оба ве за. 
Не де љу ћу про ве сти
уче ћи за ис пи те.

Ми лош Га шо вић,
сту дент:

– Ба вим се атле ти ком 
и у су бо ту ују тру имам
так ми че ње. По под не ћу
про ве сти с дру штвом.
Не де ља је дан за 
од мор и дру же ње 
с по ро ди цом.

Кри сти на 
Ра до и чић, 
сту дент ки ња:

– Ви кенд ћу про ве сти
у ви кен ди ци с ба ком и
де ком. У не де љу уве че
ћу се вра ти ти у 
Пан че во ка ко бих 
се при пре ми ла за 
оба ве зе на фа кул те ту.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Роб на мар ка
Пан че во је град бу вља ка: по сто ји ста ри, ко ји се про ши рио по ред

пру ге до Те сле, но ви, по ко ме смо у це лој зе мљи пре по зна тљи ви,

и „ма ле ни” бу вљак – онај код Зе ле не пи ја це са ове фо то гра фи је.

    Ро ба је, у скла ду са из ло жбе ним про сто ром, нај че шће бофл и скр -

пље на, с тен ден ци јом да се рас пад не, по пут бив ше ве ли ке др жа ве.

    Ипак, по ја ви се ту и та мо не ка мар ка. Фун та. До лар. За ра ди

се не ки ди нар.

    Та да роб на мар ка по ста је не ва жна.

Је ти
Очи су огле да ло, про зо ри ду ше – ста ра је из ре ка.

    У то ме има мно го исти не, че сто је до вољ но са мо за гле да ти се

у не чи је да по хва та мо по при лич но иде ја о то ме ка ква је осо ба.

    Да ли је чо век.

    На овој фот ки про зо ри из гле да ју као огле да ла, као очи.

    А гу сти сло је ви ли шћа као бра да.

    Ко има „дла ка ве” из ра сли не пре ко це лог ли ца?

    Пр во што нам па да на па мет, је сте по лу мит ско, са мо за до вољ -

но и за то уса мље но ство ре ње – је ти.

У Ср би ји
На ша др жа ва се мо же упо ре ди ти са стам бе ном згра дом.

    Жи виш у свом ста ну, али са су се ди ма сту паш у раз не вр сте

од но са, упу ћен си на њих.

    Не ке ком ши је су са свим океј; љу ба зно ти се ја вља ју, по ма жу

ти, ре ци мо, ка да уно сиш или из но сиш не ка кав пр тљаг...

    На рав но, увек има оних ко ји има ју по тре бу да те са пле ту.

    Али ка да је не ко отво рен и искрен, па сва ко ме, без зад њих

ми сли, же ли са мо до бро – та квог сви во ле.

    Та кву др жа ву же ли мо, та ко хо ће мо да у Ср би ји бу де.

Пред Ди на мом је дан 
од нај ва жни јих ме че ва 
у овој се зо ни

Нек се тре се Ха ла спор то ва

У су бо ту, 3. ју на, спу сти ће се за ве са на
пр вен стве ну тр ку за бо до ве у Су пер -
ли ги за ру ко ме та ше. Нај при јат ни је
из не на ђе ње се зо не сва ка ко је био пан -
че вач ки Ди на мо. По пу лар ни „ву ко ви
с Та ми ша” то ком шам пи о на та „ски -
ну ли су скалп” сва ком ри ва лу, па су
са свим за слу же но до шли у си ту а ци ју
да ис пи су ју но ве стра ни це спорт ске
исто ри је на ше га гра да.

Мом ци ко је пред во ди тре нер Иван
Пет ко вић у су бо ту, 3. ју на, у по след -
њем ко лу плеј-офа до че ку ју су бо тич -
ки Спар так. Улог је огро ман. Са мо
по бе да Ди на му до но си дру го ме сто и
зва ње ви це шам пи о на Ср би је у се зо ни
2016/2017. Су бо ти ча ни су два пу та
ове се зо не по бе ди ли Пан чев це, Ди на -
мо је три јум фо вао јед ном... Не ма
сум ње да нам пред сто ји још је дан же -
сток ру ко мет ни ду ел.

– Пред на ма је из у зет но те жак меч.
До че ку је мо Спар так, а да би смо на
кра ју би ли дру ги, од го ва ра нам са мо
по бе да. Ско ро се дам де сет го ди на ду га
исто ри ја клу ба ста ла је у тих ше зде сет
ми ну та. Не же лим да вр шим би ло ка -
кав при ти сак на сво је игра че, хо ћу да
хлад не гла ве уђу у овај ду ел и да из ње -
га иза ђу уз диг ну тих ру ку. У до број смо
фор ми, за на ма су три ве за не по бе де,
на жа лост има мо и ка дров ских про бле -
ма. Три игра ча су нам по вре ђе на, али
си гу ран сам да ће они сти сну ти зу бе, да
ће у су бо ту игра ти и по ред бо ла и да ће
да ти свој до при нос исто риј ској по бе ди.
По себ но бих се освр нуо на на ше вер не
на ви ја че. Це ле се зо не су нам да ва ли
пу ну по др шку, бо дри ли су нас и на го -
сто ва њи ма и си гур но спа да ју ме ђу нај -
вер ни ју пу бли ку у зе мљи. Хва ла на шим
на ви ја чи ма до не ба, а са да их мо лим
да до ђу у што ве ћем бро ју, да ис пу не
Ха лу спор то ва на Стре ли шту до по -
след њег ме ста и да нам по мог ну у овој

ва жној утак ми ци. Уко ли ко би Спар так
по бе дио, он да би он био тре ћи, ми би -
смо па ли на че твр то ме сто, а Зве зда би
за у зе ла дру гу по зи ци ју. Не ре шен ис ход
та кође иде на ру ку „цр ве но-бе ли ма” из
Бе о гра да, па Ди на му од го ва ра са мо по -
бе да ка ко би пр вен ство окон чао као ви -
це шам пи он. Улог је пре ве ли ки, по треб на
нам је по др шка с три би на, а ујед но, сви
гле да о ци ко ји до ђу у ха лу, мо гу да бу -
ду и све до ци но ве спорт ске исто ри је –
у да ху је ре као тре нер Ди на ма Иван
Пет ко вић на кон фе рен ци ји за но ви на -
ре одр жа ној у сре ду, 31. ма ја, у клуп -
ским про сто ри ја ма.

А да би до шли у си ту а ци ју да се бо -
ре за дру го ме сто, Бран ко Ра да но вић
и ње го ви са и гра чи су про шлог ви кен -
да, у прет по след њем ко лу Су пер ли ге,
на чи ни ли пра ви под виг. Они су у Бе -
о гра ду са вла да ли Цр ве ну зве зду са
25:23 и та ко јој пре о те ли дру го ме сто.

Би ло је то сјај но из да ње „жу то-цр них”,
баш она кво ка кво и на ви ја чи оче ку ју.
Од са мог стар та утак ми це Ди на мо је
кре нуо у пот пу ну офан зи ву, по вео је с
3:0 и већ у увод ним ми ну ти ма на го ве -
стио ве ли ки три јумф. Бри љи рао је и
гол ман Ра ду ле Ра ду ло вић, ко ји је фе -
но ме нал ним ин тер вен ци ја ма ули вао
до дат ну сна гу сво јим са и гра чи ма.
„Ву ко ви” су већ на по лу вре ме ну има -
ли пет го ло ва раз ли ке (14:9), па су с

ЛИ ГА БУ ДУ ЋИХ ШАМ ПИ О НА

ПЕ ХАР ЗА ФК „ВО ЈА ГА ЧИЋ”

мно го ма ње при ти ска ушли у од лу чу -
ју ћих три де сет ми ну та.

На ста вак ме ча до нео је не што агре -
сив ни ју игру Цр ве не зве зде, ко ја је на
де се так ми ну та пре кра ја утак ми це
ус пе ла да сма њи за о ста так на све га је -
дан гол, али то је би ло све од Бе о гра -
ђа на у овом ду е лу. Пан чев ци су опет
до да ли гас и од би ли све на ле те до ма -
ћи на, па су на кра ју сла ви ли за слу же -
ни три јумф.

Ди на мо је играо у са ста ву: Пе тар
Жу јо вић (осам го ло ва), Ми ло мир Ра -
до ва но вић (че ти ри), Бран ко Ра да но -
вић, Јо ван Сто ја но вић (два), Ми лош
Иво ше вић (је дан), Ср ђан Ко мла нов,
Ми лош Јан дрић, Ра ду ле Ра ду ло вић,
Иван Дис тол (је дан), Са ша Тер зић,
Ми лош Ба ру џић (два), Пе тар Па нић,
Са во Сла ву љи ца, Ни ко ла Ра до ва но -
вић, Па вле Бан ду ка (три) и Сте фан
Ша по њић (че ти ри).

Се зо на је за вр ше на и у Су пер Б ли -
ги за ру ко ме та ши це. У по след њем ко -
лу, про шлог ви кен да, ЖРК Пан че во је
у Бе о гра ду из гу био од пр ва ка Во ждов -
ца с 30:29.

Иа ко су по ра же не, де вој ке ко је
пред во ди тре нер Мар ко Кр стић ни су
раз о ча ра ле. Би ле су до сто јан ри вал
но вом су пер ли га шу, па су на леп на -
чин за вр ши ле се зо ну у ко јој им је
глав ни циљ био оп ста нак у ли ги.

Окон чан је шам пи о нат и у Пр вој
ли ги гру па „Се вер”. Ру ко ме та ши Ја бу -
ке су у по след њем ко лу из гу би ли у Вр -
шцу од еки пе Мла дост с 31:25, па су
на кра ју за у зе ли осмо ме сто на та бе ли,
са ско ром од де вет по бе да, јед ним ре -
ми јем, два на ест по ра за, гол-раз ли ком
600:595 и де вет на ест бо до ва.

По тра ди ци ји, у пе так, 2. ју на, би ће
од и гра на ре ви јал на утак ми ца из ме ђу
пр ва ка Ки кин де и ре пре зен та ци је ли -
ге. У иза бра ну се лек ци ју Пр ве ли ге „Се -
вер” по зва но је и не ко ли ко ру ко ме та ша
Ја бу ке, и то: гол ман Да ли бор Бре ти, де -
сно кри ло Дра ган Ми лен ко вић и сред -
њи бек Ми ро слав Јо ва нов ски.

А. Жив ко вић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ИСТО РИЈ СКИ ДВО БОЈ – ЗА ВИ ЦЕ ШАМ ПИ О НА


