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У ТЕ ШКОЈ СА О БРА ЋАЈ НОЈ НЕ СРЕ ЋИ КОД ПО ЖЕ ГЕ

ПО ГИ НУ ЛА 24-ГО ДИ ШЊА 
ДЕ ВОЈ КА НА МО ТО РУ

ТРАДИЦИЈА

Би ла је су во зач на 
мо то ци клу ко ји је во зио
њен ве ре ник

По шли за јед но на мо ре

Во зач мо то ра оста вио 
по тре сну по ру ку на 
„Феј сбу ку”

Два де сет че тво ро го ди шња Ма ри ја
Здрав ко вић из Пан че ва по ги ну ла
је на ли цу ме ста у те шкој са о бра -
ћај ној не сре ћи ко ја се до го ди ла
про шлог пет ка, 27. ју ла, у 9.45, на
оби ла зни ци око По же ге, на пу ту
Ча ча к–У жи це.

Она је из гу би ла жи вот као су во зач
Алек сан дра Ш., три де се тјед но го ди -
шњег мо то ци кли сте из на шег гра да,
ко ји је за до био те шке по вре де у овом
уде су. Због то га је пре ба чен у Оп шту
бол ни цу у Ужи цу.

До уде са је до шло док су се њих
дво је кре та ли из прав ца Чач ка. Ка да
су се при бли жи ли оби ла зни ци, мо -
ра ли су да ста ну јер се ство ри ла ду -
гач ка ко ло на во зи ла због на из ме нич -
ног про пу шта ња са о бра ћа ја и ра до ва
ко ји се оба вља ју на том де лу пу та.

У же љи да пре тек не ко ло ну, во зач
мо то ци кла је дао гас, али ни је ни слу -
тио да ће, ка да за вр ши пре ти ца ње,
на и ћи на део пу та на ком је ски нут
ас фалт. Ка да је до шао до тле, мо тор
му је због то га у пу ној бр зи ни про -
кли зао и он је из гу био кон тро лу, уда -

мно го су се во ле ли. Де ве тог ју на про -
шле го ди не су се ве ри ли у при су ству
број них при ја те ља и го сти ју, а Ма ри -
ја је на „Феј сбу ку” по во дом то га на -
пи са ла: „Мо је нај срећ ни је ве че у жи -
во ту! Ни у мо јој ма шти ни је би ло
ова ко са вр ше но. Ра ме уз ра ме до кра -
ја вре ме на”.

Ина че, ово ни је пр ви удес од по -
чет ка го ди не у ко ме су стра да ли мла -
ди из Пан че ва на мо то ци кли ма. На
рас кр сни ци ули ца Осло бо ђе ња и Ру -
жи не у на шем гра ду 2. ју на око 19 са -
ти по ги нуо је 22-го ди шњи мо то ци -
кли ста Мар ко Б., ко ји је во зио мо тор
„ка ва са ки Р-4”.

За сад је по зна то је ди но да је овој
тра ге ди ји прет хо дио ње гов су дар са
ау то мо би лом „ау ди А-4” ко вин ских
ре ги стар ских та бли ца. Ка ко је и због
че га је до шло до то га, би ће по зна то
тек ка да се за вр ши ис тра га.

Те шко по вре ђе ни мо то ци кли ста је
да вао зна ке жи во та по сле до ла ска
еки пе Хит не по мо ћи, али је у пан че -
вач кој бол ни ци пре ми нуо.

У са о бра ћај ним не сре ћа ма ко је су
се до го ди ле то ком ју на и ју ла стра -
да ло је се дам мо то ци кли ста. Из гу -
би ли су жи во те због соп стве них гре -
ша ка, не па жљи во сти дру гих во за ча
и ло ших пу те ва. Струч ња ци за без -
бед ност са о бра ћа ја су ви ше пу та
упо зо ра ва ли да је до вољ но да мо то -
цикл ко ји се кре ће ве ли ком бр зи -
ном на и ђе на ру пу на пу ту, не рав -
ни ну, остат ке уља, или не ки ка мен,
па да не же ље ни ис ход бу де не ми -
но ван. М. Глигорић

Он је по сле ове тра ге ди је на „Феј -
сбу ку” по ста вио по тре сан ко мен -
тар у ко ме пи ше: „Не ма мог ан ђе -
ла ви ше, не ма је. Не ма мо је нај -
леп ше и мо је по ло ви не. По ги ну ла
је са мном кад смо кре ну ли мо то -
ром на мо ре. Има ли смо удес и бог
је би рао њу”.

За њи хо ве нај дра же и све ко ји су
их по зна ва ли Ма ри ја и Алек сан дар
су би ли без гра нич но за љу бље ни и
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Ма ри ја и Алек сан дар, из срећ них вре ме на

рио у за штит ну огра ду, про био је, а
по том сле тео с пу та.

На кон до ла ска еки пе Хит не по -
мо ћи не срећ на де вој ка је да ва ла
зна ке жи во та, али је на пу ту ка
бол ни ци пре ми ну ла. Што се ти -
че во за ча мо то ра, он је за до био
по вре ду пот ко ле ни це, ни је жи -
вот но угро жен и збри нут је  у
ужич кој бол ни ци, на хи рур шком
оде ље њу.



Нај но ви ја оства ре ња сед ме умет но сти
та да су у „Зве зди” и „Вој во ди ни” при -
ка зи ва на три пу та днев но (од 16, 18 и
20 са ти). У „Вој во ди ни” је по сто јао и
че твр ти тер мин – од 22 са та, али он
је био ре зер ви сан за ка ра те оства ре -
ња и за ерот ске фил мо ве.

„Пан че вац” из 1979. го ди не по све -
ћи вао је чак две стра не при вре ди, али
то не чу ди, бу ду ћи да је Пан че во та да
би ло је дан од ју го сло вен ских при -
вред них ги га на та. У бро ју од 21. апри -
ла на ја ви ли смо да „Кон струк тор” има
ве ли ке пла но ве за бу дућ ност, јер тре -
ба да гра ди но во на се ље Ко теж 2 и
1.236 но вих ста но ва.

М. Глигорић

је у Бе о гра ду об а рао све ре кор де у гле -
да но сти. 

Ово оства ре ње, у ко ме је чу ве ни
Дра ган Га га Ни ко лић бри љи рао као
Флојд, на ја вље но је као филм у ко ме,
по ред ње га, глу ме и та да мла ди глум -
ци Во ја Бра јо вић, Алек сан дар Бер чек,
Ир фан Мен сур и Го ри ца По по вић.
Овај филм је и дан-да нас мно ги ма је -
дан од нај о ми ље ни јих, а му зич ка те -
ма из „На ци о нал не кла се” ко ју пе ва
Да до То пић још увек је хит и си гур но
ће још ду го би ти.

Ина че, наш град је те го ди не имао
три би о ско па у ко ји ма су се одр жа ва -
ле филм ске про јек ци је, а то су: Кул -
тур ни цен тар, „Вој во ди на” и „Зве зда”.

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Накриви шешир.

На „дружењу” у Старчеву, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 3. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Пу туј, Евро по
Ср би ја те жи учла ње њу у Европ ску уни ју иа ко ни ко не зна ка ко ће та
др жав на за јед ни ца у бу дућ но сти из гле да ти. Ра ни је на ја ве нај у ти цај -
ни јих европ ских по ли ти ча ра да ће у го ди на ма ко је сле де ње но устрој -
ство би ти зна чај но про ме ње но, а да ће она би ти по де ље на на еко -
ном ски нај ја че, сред ње и нај сла би је чла ни це, ко је су се до са да ви ше
пу та чу ле у јав но сти, по но во су по твр ђе не ових да на, из ја вом фран -
цу ског пред сед ни ка Ма кр о на.

Пр ви чо век Фран цу ске ре као је да би тре ба ло да се ЕУ по де ли у
три кру га и да би у пр вом би ле Не мач ка и Фран цу ска, с об зи ром на
то да су нај ја че др жа ве. До дао је и да би тре ба ло да за јед ни ца европ -
ских др жа ва и на ро да нај пре осет но оја ча, да об но ви сво је ре до ве и
пред у пре ди кри зе ко је би је мо гле по го ди ти. Тек по сле то га би, пре -
ма ње го вим ре чи ма, мо гле да бу ду при мље не но ве чла ни це са за -
пад ног Бал ка на.

Пре ве де но, ово зна чи да ће Ср би ја и ње ни гра ђа ни, по све му су де -
ћи, још ду го че ка ти на дан ка да ће се и за ста ва на ше зе мље за ви јо -
ри ти за јед но с дру ги ма ис пред се ди шта ЕУ у Бри се лу. Ако је 2025.
би ла пр во би тан оквир ни рок за при дру жи ва ње Ср би је европ ској по -
ро ди ци, са да је из ве сно да ће он би ти про лон ги ран.

Ни је пре те ри ва ње ако се ка же да ће пут Ср би је до ко нач ног при -
дру жи ва ња др жав ној за јед ни ци европ ских др жа ва би ти нај ду жи од
свих на за пад ном Бал ка ну. Ка да јед ног да ле ког да на у бу дућ но сти
ис пу ни мо све што тра же од нас у Бри се лу, европ ски зва нич ни ци ће
од нас зах те ва ти да нор ма ли зу је мо од но се с вла сти ма у При шти ни и
да на тај на чин ин ди рект но при зна мо ко сов ску др жа ву. Уко ли ко на
то при ста не мо, би ће мо при мље ни у ЕУ, али ће нас она та да свр ста -
ти у дру гу, а мо жда и у тре ћу „ли гу”.

* * *
Про шло не дељ но уби ство по зна тог бе о град ског адво ка та Дра го сла ва
Ог ња но ви ћа шо ки ра ло је јав ност. Још јед ном се ви де ло да и по ред
на по ра по ли ци је да ста не на пут кри ми на лу у на шој др жа ви, он још
увек ни је раз би јен и са вла дан.

Ко ле ге из ре ше та ног адво ка та су у знак про те ста об у ста ви ле рад
на не де љу да на ши ром Ср би је и обе ћа ле нов ча ну на кна ду за оног ко
обез бе ди упо тре бљи ве ин фор ма ци је о Ог ња но ви ће вом уби ци и ње -
го вом на ло го дав цу. Ре а го ва ли су и Ми ни стар ство прав де, ко је је осу -
ди ло уби ство по зна тог бе о град ског адво ка та, и Де јан Ко ва че вић, но -
ви на чел ник Упра ве кри ми на ли стич ке по ли ци је. Он је из ја вио да
при пад ни ци МУП-а пред у зи ма ју све ка ко би што пре ра све тли ли
ово уби ство и ухап си ли од го вор не.

Из ве сно је са мо јед но: за ко на чан успех у бор би на ше др жа ве с
кри ми на лом нео п хо дан је дру штве ни кон сен зус. Су ди је и ту жи о ци
би мо ра ли да кри ми нал ци ма из ри чу нај те же ка зне, а опо зи ци о ни
по ли ти ча ри тре ба да пре ста ну да по ли ти зу ју сва ки ору жа ни об ра чун
на ули ца ма Бе о гра да и да га ко ри сте за на па де на др жа ву.

Тре ба ло би да се про ме не и ме ди ји. Из ве шта ва ју ћи о Ог ња но ви -
ће вом уби ству, је дан од нај ти ра жни јих днев них ли сто ва ура дио је
стра шну ствар, ко ја за слу жу је кри ти ке.

Те но ви не су об ја ви ле да је син уби је ног адво ка та је ди ни ко ји је
ви део ње го вог уби цу и да ће, ка да се опо ра ви од по вре да ру ке ко је
за до био ка да је на па дач пу цао на ње го вог оца, би ти са слу шан у по -
ли ци ји.

Ау тор тог тек ста је тим ре че ни ца ма не све сно на цр тао ме ту на гру -
ди ма Ог ња но ви ће вог си на и учи нио од ње га опа сног све до ка, јер је
ви део не што што ни је тре ба ло. По но ви ло се исто као кад је је дан та -
бло ид пре из ве сног вре ме на об ја вио да је сед мо го ди шња ћер ка пе -
ва чи це уби је не у Бор чи мо жда ви де ла ње ног уби цу и да по сто ји ве -
ро ват но ћа да ће се с вре ме ном се ти ти ње го вог ли ка!? И та, као и
прет ход на ин фор ма ци ја о си ну уби је ног адво ка та об ја вље не су сен -
за ци о на ли стич ки и не про ми шље но и не ма сум ње да су угро зи ле жи -
во те оних на ко је се од но се.

* * *
На јед ној од бе о град ских те ле ви зи ја ових да на је об ја вље на ре пор та -
жа о де вој ци ко ја је ди пло ми ра ла ме ди ци ну и до би ла пр ви по сао у
Кли нич ком цен тру Ср би је. Она је јед на од сто мла дих ле ка ра ко ји
су не дав но за сно ва ли стал ни рад ни од нос за хва љу ју ћи ини ци ја ти ви
Ми ни стар ства здра вља Ср би је да ди плом ци Ме ди цин ског фа кул те -
та ко ји су не за по сле ни убу ду ће бр же до би ја ју стал но за по сле ње.

Ак ци ја за слу жу је по хва ле, а то се мо же ре ћи и за ју на ки њу те ле -
ви зиј ске ре пор та же: иа ко је мо гла да би ра на ко јој кли ни ци на За па -
ду ће се за по сли ти, с об зи ром на то да јој је про сек оце на, док је сту -
ди ра ла, био 9,60, она је од лу чи ла да оста не у Ср би ји. Бра во!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

Пан че вач ка пред у зе ћа, дру штве но по -
ли тич ке ор га ни за ци је и број ни по је -
дин ци су од мах на кон ка та стро фал -
ног зе мљо тре са ко ји је 1979. го ди не
за де сио Цр ну Го ру, ре а го ва ли и по че -
ли да упу ћу ју ра зно вр сну по моћ гра -
ђа ни ма те не ка да шње ју го сло вен ске
ре пу бли ке – пи са ло је на пр вим стра -
на ма „Пан чев ца” ко ји је иза шао 21.
апри ла те го ди не.

За ни мљи во је да је, из ме ђу оста лог,
у тек сту у ко ме је об ја вље но ко је шта
и ко ли ко по слао, би ло на ве де но и да
су шко ла „Па ја Мар га но вић” и Дру -
штво за те ле сно вас пи та ње „Пар ти -
зан” усту пи ли сво ја од ма ра ли шта у
Ба ру и у Бе чи ћи ма за сме штај уне -
сре ће них. Шта је на кон рас па да не -
ка да шње за јед нич ке др жа ве би ло с
њи ма, мо же се са мо прет по ста вља ти.

КАД ЈЕ ПАН ЧЕ ВО ПО МА ГА ЛО 
ЦР НОЈ ГО РИ

Јед но од обе леж ја бив ше Ју го сла -
ви је би ла је „Шта фе та мла до сти”, ма -
ни фе ста ци ја ко јом се сва ке го ди не у
бив шој СФРЈ кра јем апри ла из ра жа -
ва ла љу бав Јо си пу Бро зу Ти ту. „Пан -
че вац” из 1979. го ди не оба ве стио је
чи та о це да је све спрем но за про ла -
зак шта фе те и кроз наш град. У тек -
сту о то ме је пи са ло да ће она сти ћи у
Пан че во из Ко ва чи це, а да ће се по -
том кре та ти Ја буч ким пу тем, ули ца -
ма Ди ми три ја Ту цо ви ћа, Пе тра Драп -
ши на и ЈНА, до све ча не три би не, ко ја
ће би ти по ста вље на у цен тру гра да.

„Пан че вац” од 21. апри ла 1979. из -
ве шта вао је и о то ме да је у Пан че ву
та да вла да ла ве ли ка не ста ши ца мле -
ка, млеч них про из во да и свих вр ста
гра ђе вин ског ма те ри ја ла. Крив ци за
те про бле ме ни су би ли пан че вач ки
тр гов ци, већ снаб де ва чи нај ве ћих про -
дав ни ца у на шем гра ду.

На стра ни „Пан чев ца” ко ја је би ла
ре зер ви са на за до га ђа је из кул ту ре на -
ја вље но је да ће се у Пан че ву при ка -
зи ва ти но ви филм Го ра на Мар ко ви -
ћа „На ци о нал на кла са”, у вре ме ка да



На те ри то ри ји Ср би је
при ја вље но укуп но
70 за ра же них

И да ље их има 
у Вој ло ви ци, Ја бу ци,
Стар че ву, Омо љи ци,
Гло го њу и Ива но ву 

У са мом гра ду су
при сут ни у Ва љев ској
ули ци и на 
Ку де љар ском на си пу

Од гро зни це За пад ног Ни ла до
31. ју ла обо ле ло је се дам де се -
то ро љу ди на те ри то ри ји Ср би -
је, а умр ло је њих пе то ро, од
ко јих че тво ро у Ју жно бач ком
окру гу и је дан у Бе о гра ду. Сви
пре ми ну ли су му шког по ла, ста -
ро сти од 56 до 84 го ди не, и бо -
ло ва ли су од хро нич них обо ље -
ња, ко ја се мо гу до ве сти у ве зу с
гро зни цом За пад ног Ни ла.

Број обо ле лих од те бо ле сти
стал но ра сте, јер је на те ри то -
ри ји Ср би је при ја вље но укуп -
но 70 за ра же них. Пре ма нај -
но ви јим по да ци ма Ин сти ту та
за јав но здра вље Ср би је „Др
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, на те -
ри то ри ји Пан че ва и ју жног Ба -
на та до са да је ре ги стро ва но
15 обо ле лих.

Они, као и оста ли ко ји се ле -
че од ове бо ле сти на те ри то ри -
ји Ср би је су ста ро сног уз ра ста
од 22 до 84 го ди не, а ве ћи на
(46 од 70 ре ги стро ва них) ле чи
се од не ке хро нич не бо ле сти.

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

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

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

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

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

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

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

глед ко шта 2.000 ди на ра, ул -
тра звуч ни уро ло шки пре глед
ста је та ко ђе 2.000 ди на ра, док
обе ове услу ге у па ке ту ко -
шта ју 3.600 ди на ра.

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

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер пре -
гле де вра та, ру ку, но гу или
аб до ми нал не аор те, као и
ул тра звуч не пре гле де вра -
та и ме ких тки ва. Ове пре -
гле де ис кљу чи во рад ним да -
ни ма оба вља др Не над Мар -
ги тин, спе ци ја ли ста ра ди о -
ло ги је, шеф од се ка CT ди -
јаг но сти ке и за ме ник на -
чел ни ка Слу жбе ра ди о ло -

шке ди јаг но сти ке у Оп штој
бол ни ци Пан че во.

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

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста
аб до ми нал не хи рур ги је из
Оп ште бол ни це Пан че во.

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

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

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

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 

ИМУНОХЕМИЈСКИХ 

АНАЛИЗА

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА

ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА 

Максимална тачност, поузданост и брзина

Радним данима 7–14, суботом: 7–12

Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900

РА СТЕ БРОЈ ОБО ЛЕ ЛИХ ОД ГРО ЗНИ ЦЕ ЗА ПАД НОГ НИ ЛА

ДО СА ДА УМР ЛО ПЕ ТО РО ЉУ ДИ

по во дом њи хо вог по ја вљи ва ња
тре ба ло не што пред у зе ти – из -
ја вио је наш чи та лац ко ји је за -
тра жио да оста не ано ни ман.

Пре не ко ли ко ме се ци на ин -
тер не ту је об ја вље но да су ти -
гра сти ко мар ци при сут ни у
Фран цу ској и да је Ми ни стар -
ство здра вља те др жа ве због то -
га про гла си ло ван ред ну си ту а -
ци ју. Са оп ште но је да су ти ин -
сек ти опа сни и да им из у зет но
по го ду ју ве ли ке вру ћи не и ви -
сок сте пен вла жно сти у ва зду ху.

М. Глигорић

Петак, 3. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

Што се ти че ме ста на ко ји ма
су на те ри то ри ји Пан че ва про -
на ђе ни ко мар ци ин фи ци ра ни
ви ру сом гро зни це За пад ног Ни -
ла, ни шта се ни је про ме ни ло у
од но су на про шлу не де љу. И
да ље их има у Вој ло ви ци, Ја -
бу ци, Стар че ву, Омо љи ци, Гло -
го њу и Ива но ву. У са мом гра ду
су при сут ни у Ва љев ској ули -
ци и на Ку де љар ском на си пу.

С јед ног од тих ме ста (с Ку -
де љар ца) наш чи та лац ко ји нас
је по се тио про шлог че тврт ка до -
нео је ко мар ца за ко га сум ња

да је за ра жен и да при па да тзв.
ти гра стим ко мар ци ма.

Иа ко су над ле жни у ви ше на -
вра та до са да из ја вљи ва ли да се
ти ин сек ти још увек ни су по ја -
ви ли у Ср би ји, ко ма рац ко ји је
до нет у на шу ре дак ци ју у пот пу -
но сти под се ћа на њих, јер има
ли ни је по те лу.

– Звао сам над ле жне у гра ду
и сви су ми од го во ри ли да не -
ма ју ни ка кве ин фор ма ци је и да
не мо гу ни шта да ми ка жу. Ми -
слим да при су ство ова квих ко -
ма ра ца ни је бе за зле но и да би

ЗА НИ МЉИ ВА СА РАД ЊА „ХИ ГИ ЈЕ НЕ” И СТА НА РА ЈЕД НЕ ЗГРА ДЕ

При ку пља ју се кун дар не си ро ви не 
и до би ја ју но вац

Сли ка у дво ри шту згра де у Ули -
ци бра ће Јо ва но вић 40 ни ко га
не оста вља рав но ду шним: по -
ко ше на и одр жа ва на тра ва, на
не ко ли ко ме ста по са ђе но ра -
зно вр сно цве ће, у хла до ви ни
уре ђен при ја тан ку так за од мор.
Ту је и не ко ли ко по ре ђа них кон -
теј не ра, ко ји су но ви, а за раз -
ли ку од мно гих ме ста у гра ду,
око њих је пот пу но чи сто.

Ста на ри те згра де, чи је дво -
ри ште свој ски одр жа ва пор тир
Ни ко ла Де лић, за слу жу ју па -
жњу и за хва љу ју ћи то ме што
су скло пи ли по се бан до го вор с
„Хи ги је ном”.

То јав но ко му нал но пред у -
зе ће да ло је ста на ри ма по ме -
ну те згра де два кон теј не ра за
при ку пља ње ПЕТ ам ба ла же и
ли мен ки. На сва ких де се так
да на, ка да се они на пу не, рад -
ни ци „Хи ги је не” до ла зе у дво -
ри ште, пра зне их и по но во вра -
ћа ју на зад. Ста на ри згра де има -
ју од ове са рад ње с тим ЈКП-ом
дво стру ку ко рист, јер за оно

што при ку пе, до би ја ју не ве ли -
ку нов ча ну на кна ду, ко ју ула -
жу у оси гу ра ње згра де.

На „Феј сбук” стра ни „Хи ги -
је не” мо же се про чи та ти да то
јав но ко му нал но пред у зе ће опет

по ста вља по гра ду кон теј не ре
за раз ли чи те вр сте от па да и
по ку ша ва да по но во за ин те ре -
су је на ше су гра ђа не да га раз -
вр ста ва ју и од ла жу на не ко ли -
ко ме ста.

То за сад ва жи са мо за тзв.
зе ле на остр ва (по себ но уре ђе -
ни бе тон ски пла тои на ко ји -
ма се на ла зи ви ше раз ли чи -
тих кон теј не ра), а ин фор ма -
ци је о то ме мо гу се про чи та -
ти у ле ци ма ко ји се уз ра чу не
за ко му нал не услу ге ша љу гра -
ђа ни ма.

Под се ћа мо, „Хи ги је на” је већ
јед ном у Пан че ву по ку ша ла да
ство ри на ви ку код на ших су гра -
ђа на да у раз ли чи те кон теј не ре
од ла жу ста кло, пла сти ку, ли мен -
ке и дру ге вр сте от па да. Ме ђу -
тим, то су спре чи ли от ку пљи ва -
чи се кун дар них си ро ви на, ко ји
су ва ди ли и кра ли от пад из њих,
а кон теј не ре уни шта ва ли.

Хо ће ли град ско јав но ко му -
нал но пред у зе ће ус пе ти да нам
по но во вра ти на ви ку да раз вр -
ста ва мо от пад, да га уба цу је мо
у раз ли чи те кон теј не ре и ти ме
по ма же мо про цес ре ци кла же,
ко ја по сто ји у свим зе мља ма
на За па ду, оста је да се ви ди.

М. Г.

Ко ма рац с Ку де љар ца – да ли је опа сан?

НА СТА ВЉА СЕ ЛЕ ПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

Панчевачки маратон – шесто издање
Удру же ње „Ма ра тон ци” из на -
шег гра да на ста вља ле пу спорт -
ску при чу ко ја је на ста ла пре
пет го ди на. У су бо ту, 4. ав гу -
ста, у 20 са ти, стар ту је ше сти
„Пан че вач ки ма ра тон”, на
трим-ста зи у На род ној ба шти.

Уче ство ва ће 100 так ми ча -
ра (пун ка па ци тет), ко ји ће се
над ме та ти у две ди сци пли не
– по лу ма ра то ну и ма ра то ну.

– Све при ја ве су по пу ње не.
Огра ни че ни смо на сто тр ка ча,

па ће их се то ли ко и по ја ви ти
у су бо ту на ста зи у На род ној
ба шти. До ла зе из Бо сне и Хер -
це го ви не, Хр ват ске, Ма ке до -
ни је и број них гра до ва у Ср -

би ји. Удру же ње „Ма ра тон ци”
из Пан че ва пред ста вља ће шест
так ми ча ра. По зи ва мо све на ше
су гра ђа не да до ђу у су бо ту уве -
че у На род ну ба шту, да ви де

ка ко ми то ра ди мо, али и да
се за јед но дру жи мо. На ша же -
ља је да се овај ма ра тон јед -
ног да на пре се ли и на пан че -
вач ке ули це, али о том – по -
том. На дам се да ће све про -
те ћи у нај бо љем ре ду, да ће -
мо се и овог пу та по ка за ти као
до бри до ма ћи ни и да ће на -
ши го сти и при ја те љи из су -
сед них др жа ва би ти за до вољ -
ни усло ви ма тр ке, али и бо -
рав ком у Пан че ву – ре као је
је дан од ор га ни за то ра овог до -
га ђа ја Жељ ко Зељ ко вић.

Не ма сум ње да ће чла но ви
Удру же ња „Ма ра тон ци” и овог
пу та, баш као и у прет ход них
пет го ди на, на пра ви ти до га -
ђај за пам ће ње. За то га не тре -
ба про пу сти ти. А. Ж.



С деведесет година
неће у пензију

Повремено се на улицама на-
шег града тргнемо и протрља-
мо очи када прође поприлич-
но стара лимузина у одличном
стању: човек помисли да се вра-
тио уназад кроз време, а онда,
са схватањем да је ту, у свом

граду, и сад, у 2018. години –
осмех му се појави на лицу.

Ради се о аутомобилу „ше-
вролет интернешенел седан”
из 1929. године, који је вла-
сништво Музеја мотоцикала

„Маркушев” у Улици Бранка
Радичевића 38 у Панчеву. Угла-
ђен, леп као уписан, с ганг-
стерским шмеком из ере Ала
Капонеа и Елиота Неса, следе-
ће године напуниће деведесет

година, а још увек није за пен-
зију. Олдтајмер нашег сугра-
ђанина осликава помало забо-
рављена, стара, добра време-
на, у складу с тим је и његова
брзина кретања, али због ча-
робног изгледа ипак ужива по-
штовање и разумевање оста-
лих учесника у саобраћају.

Аутомобил из двадесетих го-
дина 20. века само је један при-
мерак из музејске збирке ста-
ровременских мотоцикала и
четвороточкаша у којој је сто-
тинак возила. Вреди је видети!

Пан че во у са мом 
вр ху у др жа ви ка да је
у пи та њу 
фи нан си ра ње 
кул ту ре, ре као 
ре сор ни већ ник

Кон курс за раз вој 
ту ри стич ког
по тен ци ја ла

То ком прет ход них се дам да на
већ ни ци су се са ста ли два пут:
27. и 31. ју ла. Пред со бом су
има ли оби ман днев ни ред, по -
себ но на пр во о др жа ној сед ни -
ци, са два де сет че ти ри те ме.

О нај ве ћем бро ју та ча ка рас -
пра вља но је об је ди ње но.

И врх и про бле ми
Та ко су пр ве че ти ри тач ке са
сед ни це одр жа не 27. ју ла – фи -
нан сиј ски из ве шта ји за 2017.
го ди ну ЈП „Ур ба ни зам” и јав -
них ко му нал них пред у зе ћа
АТП, „Зе ле ни ло” и „Мла дост”
– раз ма тра не ску па. По сле „ре -
фе ра та” о то ме, ко је су под не -
ли пред став ни ци град ског Се -
кре та ри ја та за фи нан си је, до -
не та су че ти ри по зи тив на за -
кључ ка и ма те ри јал је про сле -
ђен од бор ни ци ма Скуп шти не
гра да; они ће да ти ко нач ну реч.

И на ред них пет на ест та ча ка
би ло је „уве за но”. Ра ди ло се о
пла но ви ма и про гра ми ма ра -
да, као и њи хо вим фи нан сиј -
ским ком по нен та ма, уста но ва
кул ту ре за 2019. го ди ну: Кул -
тур ног цен тра, До ма омла ди -
не, За во да за за шти ту спо ме -
ни ка кул ту ре, Исто риј ског ар -
хи ва, На род ног му зе ја, Град -
ске би бли о те ке, као и свих де -
вет до мо ва кул ту ре у на се ље -
ним ме сти ма.

Не ма ња Ро тар, град ски већ -
ник за ду жен за кул ту ру, ре као
је да је Пан че во у са мом вр ху у
др жа ви ка да је у пи та њу фи -
нан си ра ње кул ту ре, што је очи -
глед но ако се као па ра ме тар
узме про це нат ко ји се из два ја
из ре пу блич ког и по кра јин ског
бу џе та, те из ка са ло кал них са -
мо у пра ва у Ср би ји, па то упо -
ре ди са оним што наш град
обез бе ђу је. До дао је да сва се -
ла ко ја гра ви ти ра ју гра ду има -
ју сво је до мо ве кул ту ре и бар
јед ну го ди шњу ма ни фе ста ци -
ју, док са мо Пан че во вр ви од
до га ђа ја.

Ипак, пре ма ње го вим ре чи -
ма, по сто је и круп ни про бле -
ми: су де ћи пре ма до са да шњем
то ку ства ри, ре сти ту ци јом ће
прет ход ни вла сни ци до би ти
згра де у ко ји ма су Га ле ри ја са -
вре ме не умет но сти и Кул тур -
ни цен тар Пан че ва, па их тре -
ба от ку пи ти, јер би мно го ви ше

Бе о град је и да ље глав ни град свим Цр но гор ци ма. И они ко -
ји се из ја шња ва ју та ко и они дру ги, ко ји за се бе сма тра ју да
су пр вен стве но Ср би па тек он да Цр но гор ци, има ју не што за -
јед нич ко – хо ће да до ђу у Бе о град.

(Мо мир Бу ла то вић, не ка да шњи пред сед ник Цр не Го ре и
пред сед ник Вла де СРЈ, у ин тер вјуу за „Блиц”, 30. јул)

* * *
То ком свих ових го ди на спољ на по ли ти ка САД се ни је ме ња -
ла. Ме ђу тим, од до ла ска Трам па, а на ро чи то по сле име но ва -
ња Ве са Ми че ла за за ду же ног за наш ре ги он, про ме нио се
аме рич ки при ступ Ср би ји. Они са да же ле да нас са слу ша ју и
хо ће да има ју, ка ко са ми ка жу, кре а ти ван при ступ. Та кав од -
нос отва ра пут ди ја ло гу и тра же њу ком про ми сног ре ше ња.

(Ми ни стар спољ них по сло ва Ср би је Иви ца Да чић 
у из ја ви за РТС, 29. јул)

* * *
Док је био пред сед ник Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на -
ци ја, Вук Је ре мић ни је ску пљао пот пи се про тив не за ви сно -
сти Ко со ва у хо лу згра де УН. Ни је јед ном реч ју по ме нуо Ко -
со во. Кад се при пре ма ла она бри тан ска ге но цид на ре зо лу ци -
ја, ни је ре као јед ну реч о њој. Та да су га бри ну ле кли мат ске
про ме не.

(Не бој ша Кр стић, мар ке тин шки струч њак, „Тви тер”, 
30. јул)

* * *
Ме не су сва ке го ди не зва ли кад су би ра ли вла ду. Зва ли су ме
због по ли ти ке иа ко су до бро зна ли да то не тре ба да ра де јер
је не во лим. Она ме ни ка да ни је ин те ре со ва ла, јер то је по -
ква рен по сао и мо раш би ти та мо или ова мо.

(Оли вер Дра го је вић, у по след њем ин тер вјуу
за „Не дељ ник”)

* * *
Од мах на кон од лу чу ју ћег го ла Ћу ка кре ну ло је ве ли ко сла -
вље на ших ва тер по ли ста и чла но ва струч ног шта ба. Ме ђу -
тим, пре не го што је по чео да сла ви са сво јим ти мом не ве ро -
ва тан успех, се лек тор Ср би је Де јан Са вић је ура дио не што
што је оду ше ви ло љу би те ље спо р та ши ром све та. Од мах је
при шао се лек то ру Шпа ни је Да ви ду Мар ти ну, по кло нио му
се и за гр лио га. Та ко му је одао при зна ње за сја јан ре зул тат
на Европ ском пр вен ству и фе но ме нал но од и гран меч у ве ли -
ком фи на лу.

(„Ку рир”, 29. јул)

* * *
Та та, во лео бих да си ту. Да смо се ви ше дру жи ли. Све сам
опро стио. Би ћу хра бар, ти пу туј ми ран... Во лим те.

(Текст чи ту ље си на уби је ног адво ка та Дра го сла ва 
Ог ња но ви ћа ко ја је об ја вље на у днев ним но ви на ма)

* * *
Ваљ да је нај нор мал ни је да Мар ко Ми ли ћев са да ка же све
што зна. Ако се, као што се ви ди из пи сма ко је је упу тио јав -
но сти, ка је због чи та ве си ту а ци је и све га што се де си ло, тре -
ба да ка же исти ну и то је је ди но ис прав но. Ако ћу ти, зна чи
да и да ље не што кри је и ме ни то ау то мат ски го во ри да је он
и да ље крив.

(Бо јан Јо ва но вић, отац по кој ног мла ди ћа Лу ке ко га је
2014. го ди не на Бран ко вом мо сту у Бе о гра ду пре га зио 

Мар ко Ми ли ћев, у из ја ви за „Срп ски те ле граф”, 30. јул)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ОБ ЈЕ ДИ ЊЕ НЕ РАС ПРА ВЕ, ИЗ ВЕ ШТА ЈИ
И ПЛА НО ВИ

ко шта ло да се изи да ју но ви
про сто ри за ове на ме не. Та ко -
ђе, нео п ход но је обез бе ди ти но -
вац за ре но ви ра ње згра де Ма -
ги стра та, у ко ме је да нас На -
род ни му зеј.

Ли ниј ски пре воз по но вом
мо де лу?
По том је, по но во об је ди ње но,
већ ни штво оба ве ште но о из ме -
на ма пла но ва за 2018. го ди ну
ме сних за јед ни ца у Омо љи ци,
До ло ву и Вој ло ви ци.

До нет је, он да, за кљу чак ко -
јим је Град ско ве ће да ло са -
гла сност за то да град по кре не
по сту пак за фи нан си ра ње за -
ме не во зног пар ка и оба вља ња
де лат но сти ли ниј ског пре во за
пут ни ка на те ри то ри ји Пан че -
ва по мо де лу јав но-при ват ног
парт нер ства. Ово је, ка ко је ре -
као за ме ник гра до на чел ни ка
Пре драг Жив ко вић, пр ви ко -
рак иза ког ће усле ди ти још
не ко ли ко од лу ка Ве ћа. Са да су
већ ни ци овла сти ли гра до на -
чел ни ка Са шу Па вло ва да обра -
зу је про јект ни тим за са чи ња -
ва ње пред ло га про јек та јав но-
при ват ног парт нер ства, из ра -
ду кон курс не до ку мен та ци је и
пред у зи ма ње свих оста лих рад -
њи ко је прет хо де по ступ ку из -
бо ра при ват ног парт не ра у скла -
ду са од ред ба ма за ко на и под -
за кон ских ака та.

На кра ју, усво јен је за кљу чак
у ве зи с при ме ном Уред бе о
кри те ри ју ми ма за утвр ђи ва ње
при ро де рас хо да и усло ви ма и
на чи ну при ба вља ња са гла сно -
сти за за кљу чи ва ње од ре ђе них
уго во ра ко ји, због при ро де рас -
хо да, зах те ва ју пла ћа ње у ви ше
го ди на. То се ти че ко ма са ци је
у ка та стар ској оп шти ни Гло -
гоњ, по сао ће би ти за по чет ове
го ди не и тра ја ће три де сет ме -
се ци, а но вац ће би ти обез бе -
ђен из три бу џе та гра да.

Овим је ван сна ге ста вљен
за кљу чак до нет 15. мар та 2018.

О уна пре ђе њу обра зо ва ња
Сед ни ца одр жа на 31. ју ла за -
по че та је усва ја њем фи нан сиј -
ских из ве шта ја за 2017. го ди -
ну јав них ко му нал них пред у -
зе ћа БНС из Ба нат ског Но вог
Се ла и „Ком брест” из Ба нат -
ског Бре стов ца.

По том је Љу би ца Цве та но -
вић, пред став ни ца град ских се -
кре та ри ја та, из не ла пред лог
Ак ци о ног пла на за уна пре ђе -
ње обра зо ва ња на те ри то ри ји
гра да у пе ри о ду од 2018. до
2020. го ди не. Ре кла је да је циљ
да се уна пре де ло кал на, стра -
те шка до ку мен та и ло кал не по -
ли ти ке у ве зи са обра зо ва њем,
да се по ја ча одр жи вост ре зул -
та та до ко јих се до шло и да се
уна пре ди по ло жај осе тљи вих
гру па у си сте му обра зо ва ња,
ко је су овим про јек том нај ви -
ше и тре ти ра не. Ак ци о ни план,
ка ко је об ја сни ла, са др жи и
кон крет не ме ре и ак тив но сти
ко је ће до не ти ре зул та те. Оне
ће би ти фи нан си ра не из град -
ског бу џе та за 2019. и 2020. го -
ди ну.

Пред ви ђе на је и мо гућ ност
до на тор ских сред ста ва, као и
ре а ли за ци ја од ре ђе них про -
гра ма у са рад њи с не вла ди -
ним сек то ром. За по тре бе ко -
ор ди на ци је и пра ће ња раз ви -
ја ња ак ци о ног пла на пред ви -
ђе но је фор ми ра ње ти ма за
ње го ву им пле мен та ци ју. Он
ће, ка ко је ка за ла Љу би ца Цве -
та но вић, пред ла га ти Ве ћу
сред ства по треб на за фи нан -
си ра ње ре а ли за ци је пред у зе -
тих ме ра. Из ве шта је о ре а ли -
за ци ји на го ди шњем ни воу
усва ја ће већ ни ци.

Об је ди ње но су раз ма тра не
две тач ке ко је се ти чу уче ство -
ва ња Пан че ва на јав ном кон -

кур су за до де лу бес по врат них
сред ста ва ло кал ним са мо у пра -
ва ма с те ри то ри је АП Вој во -
ди не за фи нан си ра ње про је -
ка та од зна ча ја за раз вој ту ри -
стич ког по тен ци ја ла у 2018.
го ди ни. Рас пи сао га је По кра -
јин ски се кре та ри јат за при вре -
ду и ту ри зам, а Пан че во ће кон -
ку ри са ти про јек ти ма „Из град ња
плов ног објек та – су вог до ка” и
„Из ра да про јект но-тех нич ке до -
ку мен та ци је за при ступ ни пут,
елек тро и во до вод ни при кљу -
чак ка из ле ти шту на ре ци Та -
миш у Гло го њу”.

Вред ност пр во по ме ну тог је
3,6 ми ли о на ди на ра с ПДВ-ом,
а Град ће, ако про је кат про ђе,
уче ство ва ти са 21 од сто од те
су ме, тј. са 756.000 ди на ра. Ра -
ди се о то ме да ће се, ка ко је
на ја вље но, го ди шње уште де ти
око 250.000 ди на ра, ко ли ко ко -
шта сер ви си ра ње град ског ка -
та ма ра на. Из ра да до ку мен та -
ци је за пут у Гло го њу ко шта
600.000 ди на ра, а Град би уче -
ство вао, као и у пр вом слу ча ју,
са 21 од сто.

Пре не го што је сед ни ца за -
вр ше на, усво јен је пред лог од -
лу ке о рас пи си ва њу огла са за
да ва ње у за куп по слов ног про -
сто ра пу тем јав ног над ме та -
ња на пе ри од од пет го ди на,
а но ви на ри су, као и увек, до -
би ли при ли ку да по ста ве пи -
та ња. Да би смо мо гли са ми
да би ра мо шта нам је у ве зи
са за кључ ци ма ко је пот пи су -
је гра до на чел ник нај ва жни -
је, за ни ма ло нас је нај ви ше
да ли по сто ји мо гућ ност да
на јед ном ме сту, на сај ту Гра -
да, сто је ма те ри ја ли са сед -
ни ца Ве ћа, да кле не са мо шту -
ре од лу ке као са да, већ ак та,
обра зло же ња, пла но ви, из ве -
шта ји...

Из гле да да је то не мо гу ће.

При су ство ва ли и 
ви со ки стра нач ки
функ ци о не ри

Ре дов на из бор на скуп шти на
Град ске ор га ни за ци је ПУПС-а
Пан че во одр жа на је 28. ју ла.

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ПУПС-а

Ста ној ко вић 
пред сед ник

За пред сед ни ка је ре и за бран
Ми лан Ста ној ко вић, а за пот -
пред сед ни ке су ода бра ни Фа -
дил Гре бић, Сло бо дан ка Кр ња -
јић и Вла ди мир Ђу ри ца. Овом
при ли ком из гла са но је и члан -
ство над зор ног од бо ра и ди сци -
плин ске ко ми си је. Из бор ној
скуп шти ни су при су ство ва ли
ви со ки функ ци о не ри ПУПС-а:
пред сед ник По кра јин ског од -
бо ра Ми ро слав Шпа но вић и се -
кре тар тог те ла На да Мар ко -
вић.

Го во ре ћи о на ред ним за да ци -
ма, пред сед ник Ми лан Ста ној -
ко вић је ре као да је са овог ску -
па по сла та по ру ка гра ђа ни ма

уче ству је мо у свим ви до ви ма вла -
сти, да под сти че мо сво је чла но -
ве да бу ду ак тив ни у удру же њи -
ма пен зи о не ра, да ши ри мо за -
по че ти про цес отва ра ња днев -
них цен та ра за пен зи о не ре, да
обез бе ди мо уво ђе ње бес плат ног
пре во за за све осо бе ста ри је од
65 го ди на, да се вра ти „три на е -
ста пен зи ја” за нај у гро же ни је...

Он је из ра зио на ду да ће ло -
кал на са мо у пра ва на ћи на чин
да по мог не, што ће је „увр сти -
ти у ред оних ло кал них са мо у -
пра ва ко је су на ви со ком ни воу
со ци јал не од го вор но сти и раз -
ви је ног си сте ма по мо ћи нај у -
гро же ни ји ма”.

Пан че ва да „ПУПС по сто ји због
пен зи о не ра и со ци јал но угро -
же них гра ђа на”. До дао је:

– Сви ма на ма то ули ва до дат -
ну сна гу за на шу пра вед ну бор бу
за со ци јал но од го вор ну др жа ву.
На ни воу ло кал не са мо у пра ве
ми, чла но ви ПУПС-а, тре ба да

ФОТО-ПОГОДАК

Оригинал оригинала

Иза зграде „Панчевца”, у филмском делу града
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Че сто ка же мо да нам је до ста те ле -
фо на и да би смо га ра до ис кљу чи ли
ка ко би смо се од мо ри ли од све га.
Ме ђу тим, углав ном и ка да оде мо на
од мор, пр во што тра жи мо је Wi-Fi.
Мо бил ни те ле фо ни су по ста ли са -
став ни део сва ко днев ног функ ци о ни -
са ња. Чак и ста ри ји љу ди га све ви ше
ко ри сте. Ка да има мо не ки сло бо дан
тре ну так, док смо у пре во зу или пра -
ви мо пре дах на по слу, вр ло че сто ба -
ци мо по глед на то шта се де ша ва у
жи во ти ма на ших при ја те ља и по зна -
ни ка, да би смо ви де ли да ли су не куд
пу то ва ли или по ста ви ли но ве за ни -
мљи ве сли ке. Уме сто по зи ва ко ри -
сти мо ме сен џе ре за ко му ни ка ци ју, а
на тај на чин, по ред ре чи, раз ме њу је -
мо и сли ке и ви део-сним ке.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не за шта
они нај ви ше ко ри сте мо бил ни те ле фон
и ко ли ко је то вре ме на у то ку да на.

МА ЈА ЈО СИ ФОВ, про да ва чи ца:
– Углав ном га ко ри стим због по -

сла. Ина че ми слу жи да се чу јем са
си ном и про во дим вре ме на дру -

штве ним мре жа ма. То мо же да бу де
око два са та укуп но у то ку да на. Во -
лим да пра тим шта се де ша ва или
чи там ка да на и ђем на не што за ни -
мљи во. Нај че шће по се ћу јем „Феј сбук”
и „Ин ста грам”.

ВЕ СНА ФРАН ЦУ СКИ, 
пен зи о нер ка:

– Ја са мо ну жно раз го ва рам те ле -
фо ном. Ко ри стим и фик сни и мо -
бил ни те ле фон, али вр ло ма ло, јер
ви ше во лим да при чам с љу ди ма ужи -
во. Мо бил ни ми слу жи да се чу јем са
ћер ком и мла ђим љу ди ма ко ји ви ше
не ко ри сте фик сни те ле фон. Ина че,
ка да же лим да се с не ким ис при чам,
узмем фик сни те ле фон па се из ди ва -
ним.

МИ РО ЉУБ ЖИ ВОЈ НО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Рет ко га ко ри стим, ме сеч но са мо
де се так пу та. Ја сам пен зи о нер и бо -
ле стан сам. Ко ри стим га са мо ка да
ми тре ба не ка по моћ и по не кад за
раз го вор с при ја те љи ма.

РАН КО ЈЕ КИЋ, ве те ри нар ски 
тех ни чар:

– Нај че шће га ко ри стим за по зи ве,
али и за ин тер нет. Сло бод не тре нут -
ке про во дим на „Феј сбу ку”, на ко јем
нај че шће ко му ни ци рам с при ја те љи -
ма. Те ле фон нај ви ше ко ри стим но ћу
на по слу, ка да имам вре ме на.

ЗВЕ ЗДАН ИЛИН, хе миј ски тех ни чар
у пен зи ји:

– Мо бил ни те ле фон ми углав ном
слу жи за раз го во ре и по не ку по ру ку.
Ин тер нет ко ри стим ис кљу чи во на ра -
чу на ру, јер ми је не пре глед но и сит -
но на те ле фо ну.

ЈЕ ЛЕ НА ЛА ЛИЋ, ли ков ни умет ник:
– Те ле фон нај ви ше ко ри стим за до -

го вор, про ве ру меј ло ва и да у до ко ли -
ци ви дим шта се де ша ва ка ко бих пла -
ни ра ла сво је дру штве не ак тив но сти.
На ин тер не ту вла да спе ци фич на вр -
ста ко му ни ка ци је. Због по ја ве дру -
штве них мре жа и мо бил них те ле фо -
на она је по ста ла ма ло сло же ни ја.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Р. ЈЕКИЋМ. ЖИВОЈНОВИЋ З. ИЛИН Ј. ЛАЛИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО ВРЕ МЕ НА ТО КОМ ДА НА ПРО ВО ДИ ТЕ КО РИ СТЕ ЋИ МО БИЛ НИ ТЕ ЛЕ ФОН?

Сло бод ни тре ну ци уз дру штве не мре же

В. ФРАНЦУСКИМ. ЈОСИФОВ

ХРОНИКА

ОВИХ ДА НА У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

СТР ПЉЕ ЊА, МО ЛИ МО: РАС КО ПА НЕ УЛИ ЦЕ – 
НЕ ЋЕ БИ ТИ ЗИ МЕ

ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА ЧЕ ДО МИ РА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИ ЋА

Зна те шта је смо, али не 
зна мо шта смо мо гли би ти

Из ло жба фо то гра фи ја ака дем ског
сли ка ра Че до ми ра Ми ло са вље ви ћа
отво ре на је у уто рак, 31. ју ла, у Све -
ча ној са ли На род ног му зе ја Пан че во.

Овом при ли ком су уз при год не при -
че ко је су пра ти ле фо то гра фи је пред -
ста вље на три те мат ска ци клу са – мр -
тва при ро да, осо бе с по себ ним по тре -
ба ма и осо бе са со ци јал ним по тре ба -
ма (про сја ци).

На нај ве ћем бро ју ра до ва пред ста -
вље ни су пор тре ти чла но ва Дру штва
за по моћ мен тал но не до вољ но раз ви -
је ним осо ба ма (МНРО) из Пан че ва,
на ста ли у окви ру ра ди о ни це „Руч но
пра вље ње па пи ра”, ко ју је во ди ла
Алек сан дра Ксе ни ја Ми ло са вље вић,

као и то ком при пре ма за из во ђе ње
пред ста ве „Ро мео и Ју ли ја”.

Че до мир Ми ло са вље вић је на гла -
сио да, иа ко из ла же већ три де сет се -
дам го ди на, у по чет ку у окви ри ма
кла сич ног сли кар ства, а ка сни је ико -
но гра фи је и фо то гра фи је, ову из ло -
жбу ста вља на пр во ме сто.

Из ло жбу је зва нич но отво рио Бо -
жи дар Ан дре јић, но ви нар ли ста „Да -
нас”, ко ји је по себ но ис та као на чин на
ко ји је Ми ло са вље вић ус пео да при -
ка же чла но ве Дру штва за по моћ мен -
тал но не до вољ но раз ви је ним осо ба ма.

– Они на фо то гра фи ја ма не пред -
ста вља ју се бе, већ по ку ша ва ју да пред -
ста ве нас. Нај за ни мљи ви је је што су
они од глу ми ли ка ко ми глу ми мо. Тре -
ба ви де ти из ло жбу и не раз ми шља ти
о пор тре ти са ним осо ба ма, већ о на ма
са ми ма – ре као је Ан дре јић.

Че до мир Ми ло са вље вић је ро ђен
1960. го ди не у Пан че ву. Ди пло ми рао
је на Фа кул те ту ли ков них умет но сти
у Бе о гра ду, на од се ку сли кар ства, у

кла си про фе со ра Во ји сла ва То до ри -
ћа. По ред фо то гра фи је, про фе си о -
нал но се ба ви и ико но пи сом.

Из ло же ни ра до ви су у фе бру а ру би -
ли пред ста вље ни у Сту дент ском кул -
тур ном цен тру Бе о гра да, а у На род -
ном му зе ју ће по се ти о ци мо ћи да их
по гле да ју до 10. ав гу ста. М. М.

Но во са ђа ни и Но во па зар ци кра јем про шле не де ље су по че ли
да у ста ром град ском је згру по ста вља ју но ве це ви. Од два цо ла.
Пла стич не. За гас. По пе-есу.

Исти мом ци из истих фир ми су у Пан че ву од мар та; од та да
су у не ко ли ко на се ља ра ди ли исту ствар. Из во ђа чи, из глав ног

гра да по кра ји не, до би ли су по сао на тен де ру, а по ди зво ђа чи –
од пре сто ни ча на Вој во ди не. И, за вр ша ва ју га нај ка сни је то ком
ви кен да. Све ће би ти вра ће но у пр во бит но ста ње, скоц ка но.

Рад ни ка ко ји ко па ју, по ла жу це ви и за тр па ва ју ру пе на ули -
ца ма је два де се так, а сте пе ни је три де се так. Са мо још ма ло

стр пље ња, не ће би ти зи ме; ба рем за оне ко ји се, уз све мо гу ће
на кнад не тро шко ве, пре шал ту ју на гас.

До бро је ка да имаш мо гућ ност из бо ра. До сад је „цен тра ши”
ни су има ли.

С. Т.

Ровови у Штросмајеровој Поново ради светло Машина и мајстор

Ба, ба, бам, бам, бам: нећу ништа да знам

„Коцкање” код Гимназије

Човече, кол’ко посла



Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког
ге о дет ског за во да, тек сва ка че -
твр та не крет ни на у Ср би ји је у
вла сни штву же на, а 11% је у
ме шо ви том по се ду. 

За кон о по ступ ку упи са у ка -
та стар не по крет но сти и во до ва
сту пио је на сна гу 1. ју ла и у са -
рад њи НА ЛЕД-а, ка би не та пот -
пред сед ни це Вла де Ср би је, РГЗ
и Еко ном ског ко ку са На род не
скуп шти не при пре мљен је и
усво јен аманд ман да су пру жни -
ци ко ји то ком бра ка стек ну стан,
ку ћу или не ки дру ги обје кат бу -
ду ау то мат ски упи са ни у ка та -

стар као но си о ци пра ва за јед -
нич ке сво ји не. Уко ли ко се ра -
ди о по себ ној имо ви ни сте че -
ној у то ку бра ка, оста вље на је
мо гућ ност да се су пру жни ци
до бро вољ но са гла се да са мо је -
дан парт нер бу де упи сан у ка -
та стар као вла сник и о то ме ће
јав ни бе ле жник оба ве сти ти Ре -
пу блич ки ге о дет ски за вод.

Аманд ман о ау то мат ском
упи су за јед нич ке имо ви не су -
пру жни ка је дан је од укуп но
де вет на ест на Пред лог за ко на
о по ступ ку упи са у ка та стар
не по крет но сти и во до ва ко је
су На род ној скуп шти ни упу ти -
ли по сла ни ци Еко ном ског ко -
ку са на ини ци ја ти ву и уз по -
др шку НА ЛЕД-а. Свих де вет -
на ест аманд ма на при хва тио је
пар ла мент и та ко је уна пре ђен

текст за ко на, ко ји омо гу ћа ва
да се упис имо ви не у ка та стар
за вр ши од ла ском на јед но ме -
сто, код јав ног бе ле жни ка, уме -
сто на шест шал те ра, да се обез -
бе ди ве ћа ажур ност ка та стра и
по ве ћа прав на си гур ност. 

Еко ном ско осна жи ва ње же на
у фо ку су је ак тив но сти НА ЛЕД-а,
а јед на од кључ них ини ци ја ти ва
по кре ну та је у са рад њи с Ко ор -
ди на ци о ним те лом Вла де Ср -
би је за род ну рав но прав но сти
и удру же њем „Ет но-мре жа”, за
упо шља ва ње 1.000 же на и мла -
дих у ру рал ним под руч ји ма на
из ра ди тра ди ци о нал них ру ко -
тво ри на као по слов них и ди -
пло мат ских по кло на. Пре ма
„Са ту за по шља ва ња” на сај ту
„1000 жeнa”, до сад је кроз овај
про је кат обез бе ђен ан га жман

од 9.583 рад на да на, што је до -
вољ но да се 436 же на упо сли
на ме сец да на и стек не до дат -
не при хо де за сво је до ма ћин -
ство.

Же не у се о ским сре ди на ма
чи не ви ше од по ло ви не ста -
нов ни штва, али три од че ти -
ри ни су пла ће не за по сао ко ји
оба вља ју. Сли ка не рав но прав -
но сти ни је мно го бо ља ни ка -
да се по сма тра це ла Ср би ја.
Упо сле но је тек 43,7% же на,
на спрам 56% му шка ра ца. Чак
71% му шка ра ца су на ру ко во -
де ћим по зи ци ја ма. Од 250 по -
сла ни ка у пар ла мен ту, 87 су
же не. Од 166 ло кал них са мо -
у пра ва са мо 11 има гра до на -
чел ни цу или пред сед ни цу оп -
шти не. Ме ђу 22 чла на Вла де
Ср би је тек пет су да ме.

Обич но про со (Panicum mi-
liaceum L) је сте зр не но скроб -
на јед но го ди шња биљ ка ко -
ја при па да по ро ди ци Poa-
ceae, ро ду Panicum и гру пи
про со ли ких жи та. За раз ли -
ку од пра вих жи та, ово је
биљ ка то пли јег кли ма та и
га ји се са мо као усев про -
лећ не се тве. Ово жи то има
ста бла с ве ћим бро јем ли -
сто ва и га ји се као ши ро ко -
ред ни или ус ко ред ни усев.
Зр но је бо га то угље ним хи -
дра ти ма, укуп ним про те и -
ни ма и уљи ма. Ко ри сти се
у ис хра ни љу ди или као кон -
цен тро ва на сточ на хра на, а
че сто и као хра на за пти це.
У ис хра ни љу ди ко ри сти се
ољу ште но зр но за спра вља -
ње вр ло хран љи ве ка ша сте
хра не или бра шна, ко је се
ме ша у од но су 15 : 85 с бра -
шном пше ни це или ра жи,
за спра вља ње раз ли чи тих
пе кар ских про из во да до брог
ква ли те та. Тра ди ци ја ко ри -
шће ња обич ног про са у ис -
хра ни љу ди ве зу је се за на -
ро де Ази је и Афри ке, а ма -
ње за Евро пља не. У ин ду -
стриј ској пре ра ди зр но про -
са пред ста вља си ро ви ну за
про из вод њу пи ва и ја ких ал -
ко хол них пи ћа. Нео љу ште -
но зр но пред ста вља од лич -
ну кон цен тро ва ну сточ ну
хра ну, вр ло по год ну за ис -
хра ну до ма ћих жи во ти ња,
док је ве ге та тив на би о ма са

по год на за при пре му ка ба -
сте сточ не хра не.

Про со је по ре клом из ис -
точ не Ази је. Пре ма ар хе о -
ло шким на ла зи ма, кул ти -
ви са но је у Ки ни пре око
8.000 го ди на. У Ки ни је ма -
сов но га је но пре око пет хи -
ља да го ди на, али су из тог
пе ри о да про на ђе ни оста ци
ове биљ не вр сте и у Евро пи.
Пре ма спи си ма грч ких исто -
ри ча ра, про со су на ши ро -
ком про сто ру Евро пе га ји -
ла пле ме на Га ла и Ски та,
као основ ну зр на сту хра ну.
Тач но по ре кло и ди вљи
срод ни ци га је них вр ста до
да нас ни су утвр ђе ни. Аре ал
рас про сти ра ња про са по кла -
па се са аре а лом га је ња ку -
ку ру за, а то је из ме ђу 30
степени и 50 степени се вер -
не ге о граф ске ши ри не, а на
ју жној по лу лоп ти про из во -
ди се у аре а лу из ме ђу
20степени и 35 степени ге -
о граф ске ши ри не. Пре ма
нај но ви јим по да ци ма FAO,
укуп не за се ја не по вр ши не у
све ту су 35.600.000 ха, уз
за па жен тренд сма ње ња у
од но су на дру га про со ли ка

жи та. Свет ска про из вод ња
зр на је око 38.600.000 т, про -
се чан свет ски при нос је
1.080 кг ха-1. Нај ве ће по -
вр ши не су у Афри ци
(20.631.222 ха), па у Ази ји
(12.491.684 ха). У Евро пи
се про со га ји на 405.695 ха,
у Аме ри ци на 123.726 ха и
у Ау стра ли ји на 40.000 ха.
Нај ве ће по вр ши не има Ин -
ди ја (10.500.000 ха), за тим
сле де Ни гер (6.513.140 ха),
Ни ге ри ја (3.749.600 ха) и
Су дан (2.357.920 ха). У Ср -
би ји се про со га ји на по вр -
ши ни ма њој од 1.000 ха,
пре те жно у рав ни чар ским
под руч ји ма. Код нас по сто -
је две сор те на ме ње не про -
из вод њи зр на: би сер ка (бе -
ла) и ру мен ка (цр ве на бо ја
зр на). По тен ци јал за при -
нос је 3,2–3,8 т ха-1. 

Про со као ал тер на тив на
биљ на вр ста, иа ко за у зи ма
ре ла тив но ма ле по вр ши не,
зна ча јан је чи ни лац ди вер -
зи фи ка ци је ра тар ске про из -
вод ње, па у це ли ни гле да но
има агро тех нич ки зна чај.
Од ли ку је се крат ким ве ге -
та ци о ним пе ри о дом и ве ли -
ким по тен ци ја лом род но -
сти. У на шој зе мљи у рав ни -
чар ским под руч ји ма нај че -
шће се се је као по стр ни или
на кнад ни усев. Бу ду ћи да је
ве о ма от по ран на су шу, мо -
же се га ји ти као по стр ни
усев и без на вод ња ва ња. От -

пор ност на су шу ове биљ не
вр сте по себ но је зна чај на из
аспек та кли мат ских про ме -
на и че стих по ја ва су шних
го ди на. О обич ном про су
тре ба зна ти да раз ви ја ре ла -
тив но слаб ко ре нов си стем
и за то ни је биљ ка ло ших зе -
мљи шта. Иа ко су то биљ ке
по ре клом из то плих под руч -
ја, за хва љу ју ћи крат ком ве -
ге та ци о ном пе ри о ду мо гу се
га ји ти и у брд ско-пла нин -
ским под руч ји ма до 1.000
ме та ра над мор ске ви си не,
што је ве о ма зна чај но из
аспек та про из вод ње хра не
за до ма ће жи во ти ње у тим
под руч ји ма.

Због сво јих ква ли та тив -
них и агро ном ских осо би на
про со као ал тер на тив на биљ -
на вр ста че сто се га ји у ор -
ган ској про из вод њи, ко ја
зах те ва ви ше људ ског ра да,
али се за то оства ру је ве ћи
про фит по је ди ни ци по вр -
ши не у по ре ђе њу с кон вен -
ци о нал ном про из вод њом.
На тај на чин га је ње про са
мо же да ути че на одр жи -
вост, на ро чи то ма лих по љо -
при вред них га здин ста ва.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 3. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ДРУШТВО

Обич но про со

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ЧЕ ДО МИР КЕ СИЋ О ПО ЧЕ ЦИ МА ЛИ КОВ НЕ КО ЛО НИ ЈЕ „ДЕ ЛИ БЛАТ СКИ ПЕ САК”

МЕ СТО НА СТАН КА КРЕ А ТИВ НО СТИ 
И ИДЕ ЈА

Ли ков на ко ло ни ја „Де ли блат -
ски пе сак” осно ва на је дав не
1969. го ди не, а ове го ди не, од
20. до 28. ју ла, при ре ђе но је ју -
би лар но, пе де се то дру же ње сли -
ка ра. Ру ко во ди лац ове зна чај -
не ма ни фе ста ци је све до 2010.
го ди не био је чу ве ни пан че вач -
ки сли кар Ми ли во је Ђор ђе вић.
Ме ђу пр вим уче сни ци ма –
осни ва чи ма ко ло ни је би ли су
Че до мир Ке сић, Ти хо мир Би -
реш, Ди ми три је Ћо сић, Фи лип
Ан дрић, Бо го љуб Јо ва нов, Ду -
ши ца Же га рац и Ве ра Вла јић.

О са мом на стан ку ко ло ни је
и иде ји о ње ном осни ва њу раз -
го ва ра ли смо са Че до ми ром
Ке си ћем.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је на ста -
ла иде ја о осни ва њу ко ло ни је?

ЧЕ ДО МИР КЕ СИЋ: Би ли смо
мла ди и же ле ли смо да про ве -
де мо не ко вре ме то ком го ди не
сли ка ју ћи. То је би ла иде ја не -
ке ап со лут не сло бо де. На рав -
но, у том тре нут ку су већ по -
сто ја ле сли кар ске ко ло ни је у
не ким дру гим сре ди на ма, али
ми смо хте ли да то не ка ко из -
ве де мо ов де. Та да смо мо ра ли
да до би је мо бла го слов не ких
дру штве но по ли тич ких ор га ни -
за ци ја, Кул тур но-про свет не за -
јед ни це, ко ја је ар ти ку ли са ла
те по тре бе, и Са ве за со ци ја ли -
стич ке омла ди не Пан че ва, ко -
ји су се сло жи ли да се то из ве -
де и он да смо пре ко оп штин -
ских ор га на до би ли до зво лу од -
но сно са гла сност да оде мо у
не ки про стор. Ми ле Ђор ђе вић
је ре као да по сто ји Де ли блат -
ска пе шча ра и то је за и ста би -
ло пра во ме сто. До би ли смо
оп штин ског во за ча и до шли
ова мо да ви ди мо ло ка ци ју. Из -
ме ђу оста лог, ту је би ло не ко -
ли ко обје ка та Ин ду стри је ста -
кла Пан че во и фир ме „Ра тар”
ко ји су та ко ђе функ ци о ни са -
ли, али с об зи ром на то да је
на ма то тре ба ло на две не де -
ље, вр ло бр зо смо се од лу чи ли.
У по чет ку је би ло пла ни ра но
да се оку пи де се так љу ди. Пр -
ви уче сни ци су би ли ама те ри,
сем Ми ле та, ко ји је био сли -
кар. У ко ло ни ји се осе ти ла мла -
дост и же ља за про ме на ма. Го -
ди на ма смо то на до гра ђи ва ли,
обо га ћи ва ли са др жа ји ма, што
је омо гу ћи ло да до би је све ве -
ћи зна чај. Ре зул тат су би ла ли -
ков на оства ре ња, али и про ме -
не у кул тур ном жи во ту гра да
Пан че ва. Ли ков ни жи вот на -
шег гра да до био је не ку но ву
ди мен зи ју. По че ли су да се ја -
вља ју но ви са др жа ји, као што
су Ли ков ни са лон и Би је на ле
скулп ту ре.

• Шта је још до не ла Ли ков на
ко ло ни ја?

Страну припремила

Мирјана 
Марић 

ва жан део укуп ног ства ра ла -
штва и жи во та ко ло ни је, али
су ва жни ути ца ји ко ји се про -
жи ма ју с не ким дру гим обла -
сти ма кул ту ре, као што су књи -
жев ност, по зо ри ште, му зи ка и
ко ји до при но се да ми жи ви мо
бо ље.

• Да ли сте се на да ли да ће
ова иде ја то ли ко ду го тра ја ти?

– Ја ко ми је жао што наш
ко ле га Ми ли во је ни је ту, он је
увек био пун оп ти ми зма... Ми -
слим да ни смо оче ки ва ли. Дра -

Мо жда на ши су гра ђа ни и не
зна ју ка кве ми си о на ре кул ту ре
има ју. То тре ба да не гу је мо убу -
ду ће. Та ко ђе, има мо ве ли ку
зби р ку ра до ва и то Пан че во
тре ба да по ка же. Не ко то тре -
ба да ви ди. Ја се искре но на -
дам да ће мо то пи та ње ре ши ти
јед ном за сваг да. Као што је и
пи та ње га ле ри је. Наш град има
пре тен зи је да бу де ту ри стич ки
град, да по ка же све што има и
би ло би не при клад но да то не
ура ди.

го ри је по ла зни ка уз ра ста од че -
тр на ест го ди на па на да ље. По -
ка за ла је да се оби чан цр теж ни -
по да шта ва. Он је ипак са др жан
у све му што нас окру жу је – у из -
гле ду чо ве ка, у оде ћи ко ју но си,
на ме шта ју, фри зу ри. Све што
нас окру жу је, ве за но је за ли -
ков ну кул ту ру. Љу ди мо ра ју зна -
ти да је то део то га. Ли ков на
умет ност и кул ту ра су бит ни сег -
мен ти на ше оп ште кул ту ре и ве -
о ма је бит но да се пре ко то га не
пре ла зи као да ни је ва жно.

ПРО МЕ НЕ У ЗА КО НУ О ПО СТУП КУ УПИ СА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

Сва ка че твр та не крет ни на у вла сни штву же на

– Мно ге но ве ства ри су на -
ста ле у не фор мал ним раз го во -
ри ма ко ји су се во ди ли ов де.
Иде је су се пре та ка ле у ре ал -
ност и жи вот. Не ка да шњи не -
мач ки кан це лар Шре дер је у
јед ном од сво јих екс по зеа, ка -
да је при чао о не мач кој при -
вре ди, ре као да без кул ту ре и
обра зо ва ња, ко ји су у те сној ве -
зи јед но с дру гим, дру штво ни -
ка ко не мо же да иде на пред.
Ова ма ни фе ста ци ја се спон та -
но до го ди ла и то је би ло ве о ма
до бро, а би ће и у бу дућ но сти
до бро за пан че вач ку кул ту ру.
Не ки љу ди мо жда ми сле да је
ли ков на ко ло ни ја са мо сли ка ко -
ја на ста је, али то ни је тач но. На -
рав но да су и сли ке ја ко би тан и

го ми је што са да наш град има
раз лог да се по ди чи овом ма -
ни фе ста ци јом. Мо ра мо да во -
ди мо ра чу на о кул ту ри и да во -
ли мо кул ту ру. Мо ра мо да жи -
вот учи ни мо леп шим. То је не -
ка на ша оба ве за. Да по шту је -
мо на шу де цу, омла ди ну, мла -
де љу де, ко ји су на ша бу дућ -
ност. О то ме тре ба во ди ти ра -
чу на и на дам се да ће мо у то -
ме и ус пе ти. Ја сам уче сник
мно гих ли ков них ко ло ни ја у
зе мљи и ино стран ству. Сва ке го -
ди не ре дов но од ла зим у Ре пу -
бли ку Срп ску и та мо сам уче -
сник пет-шест ли ков них ко ло -
ни ја, та ко да знам шта се све де -
ша ва. Мо гу ре ћи да је на тој кул -
тур ној ма пи Пан че во по зна то.

• Ко ја је раз ли ка из ме ђу ко -
ло ни ја ко је су би ле одр жа ва не
на по чет ку и са да?

– Ко ло ни ја је до при не ла да се
по ја ви је дан ве ћи број ли ков но
обра зо ва них љу ди, и то не са мо
кроз ли ков ну ака де ми ју. Са да
има мо и сред ње умет нич ке шко -
ле, као што је „Тех но арт”, за тим
Ви шу шко лу за ли ков ну и при -
ме ње ну умет ност у Бе о гра ду, Фа -
кул тет при ме ње не умет но сти,
По ли тех нич ку шко лу и ве ли ки
број шко ла ко је ар ти ку ли шу те
по тре бе. Ми смо при До му омла -
ди не на пра ви ли и јед ну зна чај ну
кул тур ну ин сти ту ци ју – Шко лу
цр та ња, ко ја тра је че тр де се так
го ди на. Она ни је са мо ли ков но
обра зо ва ла раз не ста ро сне ка те -



Пре ма са зна њи ма Мре же за
гло бал ни оти сак, чо ве чан ство
је 1. ав гу ста ис ко ри сти ло го -
ди шње ре сур се при ро де. Реч је
о ре зул та ти ма ме ђу на род не ис -
тра жи вач ке ор га ни за ци је ко ја
је пр ва уве ла ме то ду из ра чу -
на ва ња еко ло шког ду га, а еко -
ло шки оти сак под ра зу ме ва људ -
ске по тре бе за свим при род -
ним ре сур си ма (во да, хра на,
ва здух, енер ги ја и др.). Вред но
је ис та ћи да је у од но су на про -
шлу го ди ну до шло до по ме ра -
ња за је дан дан – у 2017. чо ве -
чан ство је ис ко ри сти ло ре сур -
се 2. ав гу ста.

Дан еко ло шког ду га пред ста -
вља да тум ка да го ди шња по тра -
жња чо ве чан ства пре ма при ро -
ди пре ма шу је оно што Зе мља
мо же да ре ге не ри ше у тој го ди -
ни. Пре ма ис тра жи ва њи ма, љу -
ди тре нут но ко ри сте ре сур се 1,7
пу та бр же не го што еко си сте ми
мо гу да ре ге не ри шу, а тро шко -
ви овог гло бал ног еко ло шког
пре ко мер ног тро ше ња по ста ју
све ви дљи ви ји ши ром све та (не -
ста ја ње шу ма, пре ко мер не су -
ше, оску ди це во де, еро зи је тла,
гу би так би о ло шке ра зно вр сно -
сти итд.). Струч ња ци твр де да

би сма ње ње ко ли чи не хра не ко -
ја се ба ца за 50 од сто мо гло да
по ме ри да тум Да на еко ло шког
ду га за 11 да на, а сма ње ње еми -
си ја угљен-ди ок си да за 50 од -
сто по ме ри ло би овај да тум за
чак 89 да на.

Пре ма нај но ви јим по да ци -
ма, еко ло шки оти сак по ста -
нов ни ку у САД је пао за го то во
20 про це на та у пе ри о ду од 2005.
до 2013. го ди не, од ка да по сто -
је по след ња до ступ на ме ре ња.
Ова зна чај на про ме на по ве за -
на је углав ном са сма ње њем
еми си ја угљен- ди ок си да. Вре -
ди ис та ћи да се Ки на, зе мља с
нај ве ћим укуп ним еко ло шким

оти ском, у нај но ви јем пе то го -
ди шњем пла ну чвр сто за ла же
за из град њу „еко ло шке ци ви -
ли за ци је”, а да су Шкот ска, Ко -
ста ри ка и Ни ка ра гва до бри при -
ме ри зе ма ља ко је убр за но ра де
на пре стан ку ко ри шће ња фо -
сил них го ри ва у свом енер гет -
ском си сте му. У то ме је нај ви -
ше оти шла Ре пу бли ка Ир ска.
Ова зе мља ЕУ по ста ће пр ва др -
жа ва све та ко ја ће рас про да ти
сво је ин ве сти ци је у фо сил ну ин -
ду стри ју. Пред лог је на и шао на
по др шку свих пар ти ја До њег до -
ма Пар ла мен та и оче ку је се да
ће до кра ја ове го ди не би ти до -
нет за кон ко јим ће би ти озва -

ни че на ова еко ло шка ак тив -
ност Ир ске. Пре ма по да ци ма
из ју на про шле го ди не, 418 ми -
ли о на евра из др жав ног ин ве -
сти ци о ног фон да, те шког осам
ми ли јар ди, Ир ци ма је од ла зи -
ло на угаљ, наф ту, гас и тре сет,
рас по ре ђу ју ћи се из ме ђу 150
раз ли чи тих пред у зе ћа. Уко ли -
ко се оза ко ни, пред лог ће оба -
ве за ти фонд да сво је ин ве сти -
ци је у пр ља ве де лат но сти рас -
про да „што је пре мо гу ће”.

Ка да је реч о на шем ре ги о -
ну, по да ци о еко ло шком оти -
ску по ка зу ју да је Сло ве ни ја у
еко ло шки дуг ушла 12. ма ја,
Хр ват ска 19. ју на, Цр на Го ра
29. ју на, Бо сна и Хер це го ви на
6. ју ла, Ма ке до ни ја 19. ју ла, а
Ср би ја 30. ју ла.

Бу ду ћи да на ше по тре бе све
ви ше пре ва зи ла зе мо гућ но сти
пла не те да се ре ге не ри ше, на
шта до дат но ути чу по сле ди це
кли мат ских про ме на, Дан еко -
ло шког ду га је под сет ник да је
нео п ход но спро ве сти хит не ак -
ци је ко је по је дин ци и зе мље
мо ра ју да пре ду зму ка ко би за -
шти ти ли шу ме, оке а не, слат -
ко вод не ре сур се, биљ ни и жи -
во тињ ски свет.

Нафт ни ги гант 
у пр вом по лу го ди шту
2018. го ди не 
ин ве сти рао 17,2 
ми ли јар де ди на ра

НИС ре дов но об ја вљу је кон со -
ли до ва не ре зул та те по сло ва ња,
па је ме наџ мент те ком па ни је
про шле не де ље јав но сти пред -
ста вио по лу го ди шњи фи нан сиј -
ски и опе ра тив ни би ланс, ко ји
су при пре мље ни у скла ду с ме -
ђу на род ним стан дар ди ма по -
слов ног из ве шта ва ња. Тим по -
во дом је Ки рил Тјур де њев, ге не -
рал ни ди рек тор НИС-а, из ја вио:

– У фо ку су НИС-а у овој го -
ди ни би ће стра те шке ин ве сти -
ци је, у ко је ће мо уло жи ти око
47 ми ли јар ди ди на ра, нај ви ше
од 2013. го ди не. На тај на чин
ће мо по ста ви ти чвр сте осно ве
за да љи на пре дак у ко рист на -
ших ак ци о на ра, за по сле них и
ши ре за јед ни це. Исто вре ме но,
и у на став ку го ди не оста је мо по -
све ће ни фи нан сиј ској ди сци пли -
ни, опе ра тив ној ефи ка сно сти и
ди ги тал ној тран сфор ма ци ји по -
сло ва ња, што ће нам омо гу ћи ти
да мак си ми зу је мо ефи ка сност
би знис про це са и до дат но уна -
пре ди мо сво је ре зул та те.

Тјур де њев је до дао да ће НИС
на тај на чин учи ни ти зна ча јан
ко рак ка оства ре њу ам би ци о -
зних ци ље ва енер гет ског ли де -
ра у ре ги о ну, за цр та них Стра те -
ги јом раз во ја до 2025. го ди не.

Наф ти ги гант је у пр вом по -
лу го ди шту 2018. го ди не на ста -
вио тренд по зи тив них фи нан -
сиј ских ре зул та та, а у фо ку су су
би ле ин ве сти ци је у стра те шке
про јек те. Та ко је у пр вих шест
ме се ци те ку ће го ди не у да љи

Ми ни стар ство за шти те жи -
вот не сре ди не, на осно ву чла -
на 136. За ко на о оп штем
управ ном по ступ ку, чла на 23.
За ко на о др жав ној упра ви,
чла на 5-а За ко на о ми ни стар -
стви ма и чла на 67. За ко на о
упра вља њу от па дом, до не ло је
Ре ше ње о од у зи ма њу до зво ле

за трет ман нео па сног от па да
и опа сног от па да – за у ље ног
от пад ног ма те ри ја ла у мо бил -
ном по стро је њу, уну тар ра -
фи не риј ских по стро је ња, на
ло ка ци ја ма на те ри то ри ји Ре -
пу бли ке Ср би је, ко ју је из да -
ло Ми ни стар ство жи вот не
сре ди не, ру дар ства и про стор -
ног пла ни ра ња, ре ги стар ског
бро ја 905, опе ра те ру „Еко -
танк”, Ули ца утве зла то кри -
ле 9, Пан че во, због не ис пу -
ња ва ња усло ва за оба вља ње
де лат но сти из обла сти упра -
вља ња от па дом у скла ду с ва -
же ћом за кон ском ре гу ла ти -
вом.

По ред то га, Ми ни стар ство
је овом при вред ном дру штву,
ко је је у сте ча ју, за бра ни ло да -
љи при јем и трет ман от па да у

мо бил ном по стро је њу на ло -
ка ци ја ма на те ри то ри ји Ре -
пу бли ке Ср би је и на ло жи ло
сте чај ном управ ни ку да спро -
ве де ме ре за за шти ту жи вот -
не сре ди не, здра вља љу ди и
ма те ри јал них до ба ра по пре -
стан ку ра да и оба вља ња ак -
тив но сти упра вља ња нео па -

сним и опа сним от па дом у
мо бил ном по стро је њу, ко је су
про пи са не до зво лом и пред -
ви ђе не Пла ном за за тва ра ње
мо бил ног по стро је ња за упра -
вља ње от па дом.

Вре ди ис та ћи да је на ло -
ка ци ји на Ба ва ни штан ском
пу ту, где је у мар ту над ле жна
еко ло шка ин спек ци ја про на -
шла пре ко 100 то на опа сног
от па да, ста ци о ни ра на опре ма
за трет ман за у ље них ма те ри -
ја на ко ји ма се вид но на ла зе
обе леж ја фир ме „Еко танк”.
Ис тра га про тив ком па ни је
„Еко 21” још увек је у то ку и
на кнад но ће се утвр ди ти да
ли спо р на опре ма усту пље на
или је „Еко танк” про дао опре -
му го ре по ме ну тој фир ми ко -
ја је под ис тра гом.

Ди рек тор ка ЈП-а „Вој во ди на -
шу ме” Мар та Та кач и Вук Ра -
до је вић, по кра јин ски се кре -
тар за по љо при вре ду, во до -
при вре ду и шу мар ство, пот пи -
са ла су про шле не де ље уго вор
о су фи нан си ра њу из град ње

шум ско-ка ми он ских пу те ва у
ду жи ни од 13,411 ки ло ме та -
ра на те ри то ри ји где је то
пред у зе ће ко ри сник. Део нов -
ца ко ји је нео п хо дан да би се
овај по сао ре а ли зо вао, би ће
из дво јен из бу џет ског фон да
за шу ме АП Вој во ди не. Над -
ле жни у По кра ји ни ис ти чу да
је зна чај ове ин ве сти ци је не -
спо ран, јер ће из град ња пу те -
ва олак ша ти спро во ђе ње свих
фа за ра до ва – од об но ве, не ге
и за шти те шу ма, пре ко њи хо -
вог ко ри шће ња за тран спорт
по се че них ста ба ла, па до раз -
во ја лов ства.

Ка да је у пи та њу за шти та
шу ма, по жа ри пред ста вља -
ју је дан од нај ве ћих узро ка
на стан ка не про це њи ве ште -
те у шу ма ма, а бр зо и ефи -
ка сно га ше ње мо гу ће је са -
мо ако се у све ње не де ло ве

мо же до ћи за што кра ће
вре ме – твр де у ЈП-у „Вој -
во ди на шу ме”. По ред то га,
до да ју да ће ре а ли за ци јом
овог по сла би ти олак шан
рад чу вар ској слу жби, јер
ће шум ска пут на мре жа
омо гу ћи ти бо љу ор га ни за -
ци ју и рад.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 3. август 2018.
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КОН СО ЛИ ДО ВА НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПО СЛО ВА ЊА НИС-а

СТРА ТЕ ШКЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ У ФО КУ СУ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

раз вој НИС-а уло же но 17,2 ми -
ли јар де ди на ра, што је 72 од сто
ви ше не го у пр вом по лу го ди шту
2017. го ди не. Нај ви ше је ин ве -
сти ра но у сег мент ис тра жи ва ња
и про из вод ње, као и у мо дер ни -
за ци ју пре ра ђи вач ких ка па ци те -
та – кон крет но у из град њу по -
стро је ња за ду бо ку пре ра ду с тех -
но ло ги јом од ло же ног кок со ва ња
у Ра фи не ри ји наф те Пан че во.
По ка за тељ EBITDA (до бит пре
пла ћа ња ка ма та, по ре за на до -
бит и амор ти за ци је) у пр вом по -
лу го ди шту из но си 24 ми ли јар де
ди на ра, што је шест од сто ви ше
не го у истом пе ри о ду прет ход не
го ди не. Не то до бит ру ско-срп -
ског нафт ног ли де ра на по ло ви -
ни го ди не из но си 11,5 ми ли јар -
ди ди на ра и на ста вљен је тренд
ра ста оба ве за НИС-а по осно ву
по ре за и дру гих јав них при хо да.
У пр вих шест ме се ци за ове по -
тре бе из дво је но је 90,9 ми ли јар -
ди ди на ра, од но сно 17 про це на -
та ви ше не го прет ход не го ди не.

НИС је на ста вио да по бољ ша -
ва сво је ре зул та те и у обла сти
пре ра де и про ме та, па је та ко у
пр вом по лу го ди шту у Ра фи не -
ри ји наф те Пан че во пре ра ђе но
укуп но 1,696 ми ли о на то на наф -
те и по лу про и зво да, што је три
од сто ви ше не го прет ход не го -
ди не. Исто вре ме но је по ве ћан и
обим про ме та, ко ји је из но сио
1,665 ми ли о на то на нафт них де -
ри ва та, што је за осам про це на та
бо љи ре зул тат од про ме та оства -
ре ног у пр вој по ло ви ни 2017. го -
ди не, уз раст из во за од 24 про -
цен та. Укуп на про из вод ња наф -
те и га са у пр вом по лу го ди шту
2018. го ди не из но си 661.000
услов них то на, а у НИС-овим ка -
па ци те ти ма про из ве де но је 78.422
MWh елек трич не енер ги је.

„ЕКО ТАН КУ” ОД У ЗЕ ТА ДО ЗВО ЛА

На ло же не еко ло шке
ме ре

НО ВИ ШУМ СКИ ПУ ТЕ ВИ

Значајни подухвати

ДАН ЕКО ЛО ШКОГ ДУ ГА

Жи вот на кре дит

КУ ПА ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Из бе га вај те По ња ви цу
На осно ву уго во ра о пра ће њу
ква ли те та по вр шин ских во да
на под руч ју гра да Пан че ва ко -
ји је За вод за јав но здра вље
Пан че во скло пио с Град ском
упра вом, струч ња ци те здрав -
стве не уста но ве, то ком се зо не
ку па ња, ре дов но ис пи ту ју ква -
ли тет во де за ку па ње. Ми кро -
би о ло шка ана ли за во де с пан -
че вач ких ку па ли шта об у хва та
утвр ђи ва ње ни воа фе кал них ко -
ли форм них бак те ри ја и ае роб -
них хе те ро тро фа, а фи зич ко-

-хе миј ска ана ли за при су ство
су спен до ва них ма те ри ја, ни -
три та, ни тра та, хло ри да итд.

Пре ма Уред би о кла си фи ка -
ци ји во да, све во де ко је не при -
па да ју пр вој, дру гој и тре ћој
кла си мо гу би ти ри зич не по
здра вље ку па ча. Се кре та ри јат
за за шти ту жи вот не сре ди не и
За вод за јав но здра вље, на кон
ана ли зе ре зул та та дру ге ово -
го ди шње кам па ње ис пи ти ва ња
при су ства опа сних и за га ђу ју -
ћих ма те ри ја у во ди (узор ко -

ва ње оба вље но 18. ју ла), за кљу -
чио је да Пан чев ци мо гу да се
ку па ју у Та ми шу у Пан че ву, Ја -
бу ци и Гло го њу, као и на по пу -
лар ном ду нав ском ку па ли шту
Бе ла сте на. Ква ли тет ових во -
да је у ран гу дру ге и тре ће кла -
се, оне има ју уме рен еко ло шки
ста тус и мо гу се ко ри сти ти за
ку па ње и ре кре а ци ју. Исти ста -
тус има во да у ка ча ре вач ком
је зе ру, та ко да гра ђа ни мо гу
сло бод но да је ко ри сте у ре -
кре а тив не свр хе.

Ана ли за узо ра ка с ре ке По ња -
ви це по ка зу је да се у њој на ла зи
ве ли ка ко ли чи на ма те ри ја ко је
мо гу угро зи ти здра вље ку па ча,
та ко да струч ња ци из За во да и
Се кре та ри ја та за за шти ту жи -
вот не сре ди не оба ве шта ва ју гра -
ђа не да из бе га ва ју ку па ли шта у
Ива но ву. Ла бо ра то риј ска ис пи -
ти ва ња утвр ди ла су да та мо шња
во да при па да пе тој кла си, та ко
да се не пре по ру чу је ку па ње ни
на том по пу лар ном ку па ли шту,
из без бед но сних раз ло га.



Ва жна вест за све оне ко ји же -
ле да по мог ну ста нов ни штву
Грч ке по стра да лом у не дав ном
ве ли ком по жа ру у Ати ци гла си
да је Цр ве ни крст Ср би је отво -
рио на мен ски ди нар ски ра чун
за при ку пља ње нов ча них до на -
ци ја. Број ра чу на је 205-32824-
71, по зив на број 6026 355 0000,
мо дел 00, код Ко мер ци јал не
бан ке АД Бе о град. На овај ра -
чун је мо гу ће упла ти ти до на -
ци ју са мо с те ри то ри је Ре пу -
бли ке Ср би је, а за но вац из ино -
стран ства пре по ру ка је да се
упла ћу је ди рект но на ра чун грч -
ког Цр ве ног кр ста.

По ред на мен ског ра чу на, Цр -
ве ни крст Ср би је је у са рад њи
с мо бил ним опе ра те ри ма Те -
ле нор, Вип и МТС ак ти ви рао
ху ма ни тар ни СМС број 2002,

пре ко ко га гра ђа ни та ко ђе мо -
гу да упла ћу ју донацијe. Це на
по ру ке је 100 ди на ра.

Пре ма по след њим ин фор ма -
ци ја ма до би је ним од Ме ђу на -
род не фе де ра ци је дру шта ва Цр -
ве ног кр ста и Цр ве ног по лу ме -
се ца, у по жа ри ма у обла сти
Ати ке на стра да ло је ви ше од
осам де се то ро, а по вре ђе но је
ви ше од сто ше зде се то ро љу -
ди, док се ви ше од 200 осо ба
во ди као не ста ло. У га ше њу по -
жа ра и са ни ра њу по сле ди ца ан -
га жо ва но је пре ко 700 при пад -
ни ка ору жа них сна га и ва тро -
га са ца спа си ла ца. До са да је
про це ње но да су 373 ку ће де -
ли мич но оште ће не, а 211 их је
пот пу но уни ште но.

Ак ти ви сти Цр ве ног кр ста Ср -
би је су у стал ном кон так ту с
ко ле га ма у Грч кој, а на осно ву
њи хо ве про це не, тре нут но је
нај пре че при ку пи ти но вац ка -
ко би се на аде ква тан на чин
од го во ри ло на нај при о ри тет -
ни је по тре бе угро же ног ста нов -
ни штва.

Петак, 3. август 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Вре ме је од мо ра и лет ње ра -
зо но де. Ма где се на ла зи ли –
на мо ру, је зе ру, град ском ба -
зе ну или у ба њи – сун це је ту,
са сво јим до брим и ло шим
осо би на ма. Пред но сти уме -
ре ног сун ча ња (ују тру до 10
и по под не од 17 са ти) је су
по ве ћа на про из вод ња ви та -
ми на Д и се ро то ни на, а са -
мим тим и ра до сти жи во та.

Ме ђу тим, рет ко ко од нас
мо же ис по што ва ти ре жим ра -
ног уста ја ња на од мо ру, па се
мно ги нај че шће сун ча ју упра -
во у нај не здра ви јем пе ри о ду
– од по дне ва. Ако већ не мо -
же те про ме ни ти ту на ви ку,
ме ре за шти те и пре до стро -
жно сти при од ла ску на пла жу
мо ра ју би ти на за и ста ви со -
ком ни воу. Не ште ди те но вац
за ква ли тет не кре ме за те ло
са за штит ним фак то ром 50.
Бит но је да на ба ви те и по себ -
не кре ме за ли це, та ко ђе са
SPF 50. Не за бо ра ви те да на -
ма же те и усне. Бит на је и фи -
зич ка за шти та, па свој аут фит
упот пу ни те ше ши ром с ве ли -
ким обо дом или ка пом ко ја

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

Ле то, сун це 
и на ша ко жа

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Ле де на по сла сти ца у пе на стом „ка пу ти -

ћу” од бе ла на ца са вр шен је из бор уко ли -

ко же ли те да еле ган тан де серт по слу жи те

на ма ло дру га чи ји на чин.

Иза бе ри те би ло ко ји оми ље ни сла до -

лед, на пра ви те ме ка ну би сквит ну под ло гу

и све обил но ушу шкај те у сме су за пу сли -

це и га ран то ва но ће те оду ше ви ти го сте.

Са стој ци за сла до лед: 125 мл мле ка,

125 мл слат ке па вла ке, три жу ман це та,

60 г ше ће ра, је дан ва ни лин-ше ћер и 200 г ма ли на (или не ког дру -

гог во ћа).

За би сквит: три ја је та, три ка ши ке ше ће ра, три ка ши ке бра шна и

ма ло на ри ба не ли му но ве ко ри це.

Ша ум од бе ла на ца: три бе лан це та, 150 г ше ће ра и ма ло ли му но -

вог со ка.

При пре ма: За гре ја ти мле ко и слат ку па вла ку с ке си цом ва ни лин-

ше ће ра (још бо ље са шта пи ћем ва ни ле). Уму ти ти жу ман ца с пре о -

ста лим ше ће ром и ма ло хлад ног мле ка, па си па ти у тан ком мла зу у

за гре ја но мле ко и па вла ку. Ку ва ти вр ло крат ко, па зе ћи да не про -

ври, а за тим по ме ри ти с рин гле и оста ви ти да се охла ди.

Во ће ис па си ра ти у фи ни пи ре и уме ша ти у охла ђе ну кре му. Ста -

ви ти у за мр зи вач на хла ђе ње и по вре ме но про ме ша ти ка ко би се

раз би ли кри ста ли ћи ле да.

При пре ми ти би сквит ну под ло гу. Уму ти ти пе на сто бе лан ца и ше -

ћер, па до да ти жу ман ца, ма ло на ри ба не ли му но ве ко ри це и на кра -

ју уме ша ти бра шно. Ис пе ћи ко ру у ма њем пле ху, па кад се охла ди,

исе ћи је на ве ће кру го ве. На сва ки круг од те ста на не ти по лу о хла ђе -

ни сла до лед и ка ши ком об ли ко ва ти ку пу. Све по но во вра ти ти у за -

мр зи вач да се ле по стег не, а у ме ђу вре ме ну уму ти ти чврст ша ум од

бе ла на ца и ше ће ра с ма ло ли му но вог со ка. Уз по моћ шпри ца или

ка ши ком рас по ре ди ти уму ће на бе лан ца пре ко сла до ле да.

Сла до лед ста ви ти у прет ход но за гре ја ну рер ну и пе ћи пет-шест

ми ну та на 180 сте пе ни. Кад бе лан ца поч ну да ру ме не, од мах из ва -

ди ти и по слу жи ти. При јат но!

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

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

Пи ше: Лана Белић

Сла до лед „Аља ска”

Иде а лан го ди шњи од мор за
мно ге од нас под ра зу ме ва пу -
то ва ње до ме ста ко је је до вољ -
но да ле ко од сва ко днев не гу -
жве и стре са. Ни су то увек мо -
ра и пла ни не, већ све че шће
шу мо ви та ме ста шца, је зе ра и
ре ке на ше пре ле пе зе мље. А
да би го ди шњи од мор про те -
као баш она ко ка ко смо пла -
ни ра ли, нео п ход но је да се оси -
гу ра мо од не у год но сти ко је но -
се евен ту ал не по вре де, убо ди
ин се ка та, ин фек ци је, тем пе -
ра ту ре или бо ло ви. Па кет пр ве
по мо ћи тре ба ло би да бу де оба -
ве зни део са др жа ја пут не тор -
бе, а ов де ће мо на ве сти нео п -
ход не еле мен те тог па ке та.

Фла сте ри – без њих се ап -
со лут но не мо же ако же ли -
мо да са ни ра мо ма ње по се -
ко ти не и огре бо ти не.

Га зе – ко ри сте се за при ти -
сак на ра ну, ње но чи шће ње,
упи ја ње кр ви и за пре ви ја ње
ра не ко ја је пре ве ли ка за при -
ме ну фла сте ра. Нај бо ље је узе -
ти сте рил но упа ко ва не га зе.

Ела стич ни за вој – ве о ма је
ко ри стан за за шти ту ра не и
фик си ра ње га зе.

Хи рур шки фла сте ри – при -
ме њу ју се за фик си ра ње га -
зе, за во ја или удла ге.

Ма ле ма ка зе – ви ше стру -
ко ко ри сне, пре све га за пре -
се ца ње га зе и за во ја.

Пин це та – за укла ња ње
стра ног те ла у ра ни и дру ге
за хва те.

Ан ти сеп тич не ма ра ми це –
од лич не су за чи шће ње ра не
пре при ме не фла сте ра, га зе
и за во ја.

Сте ри стрип фла сте ри – слу -
же за са ни ра ње ма њих по се -
ко ти на ко је ни су ин фи ци ра не.

Та бле те за бо ло ве – „па ра -
це та мол”, „бру фен”, „па на -
дол”... за гла во бо љу и дру ге
бо ло ве.

Та бле те „ло пе ра мид” – за
за у ста вља ње про ли ва. Ко ри -
сте се са мо у си ту а ци ја ма кад
пу ту је мо или кад је по треб -
но при вре ме но за у ста ви ти
ди ја ре ју. Нај бо љи лек за ин -
фек тив ну ди ја ре ју је осло ба -
ђа ње па то ло шког са др жа ја
из цре ва уз аде кват ну на док -
на ду во де и елек тро ли та.

Ан ти хи ста мин ска кре ма –
ума њу је свраб, оти ца ње и цр -
ве ни ло на ме сту убо да ин сек та.

Ан ти бак те риј ска кре ма –
убр за ва за це љи ва ње по се ко -
ти на и огре бо ти на, а ко ри -
сна је за пре вен ци ју ин фек -
ци је ра не.

Ди ги тал ни тер мо ме тар –
за бр зу де тек ци ју по ви ше не
тем пе ра ту ре.

Ан ти хи ста мин ске та бле те
– ума њу ју алер гиј ску ре ак -
ци ју на хра ну, ле ко ве или
убо де ин се ка та.

Та бле те за муч ни ну – ве о -
ма ко ри сне за муч ни не на -
ста ле у то ку пу то ва ња.

Сеп то ле те за гр ло – олак -
ша ва ју симп то ме за па ље ња или
алер гиј ских ре ак ци ја у гр лу.

За сва ки слу чај ко ри сно је
има ти и не ки ан ти би о тик ши -
ро ког спек тра при ру ци.

Ово по не си те на од мор

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

по кри ва уши, на о ча ри ма за
сун це и не ком ши ро ком тан -
ком ту ни ком све тлих бо ја. Ка -
да иза ђе те из во де, об но ви те
кре му са УВ за шти том и скло -
ни те се у хлад, уз осве жа ва ју -
ћи при род ни сок или во ду.

Деч ја ко жа је још осе тљи -
ви ја, па јој тре ба по себ на бри -
га у ви ду ме ди цин ских УВ
кре ма са SPF 50, на ме ње них
том уз ра сту. Че сто об на вља -
ње кре ма, ка пи це ко је по кри -
ва ју врат и уши, на о ча ре за
сун це, рас хла ђи ва ње, хи дри -
ра ње и ве ли ки хлад и – игра
мо же да поч не. За оне ко ји су
то ком зи ме ра ди ли трет ма не
воћ ним ки се ли на ма или хе -
миј ске пи лин ге, ве о ма је бит -
но да то ком це ле го ди не има -
ју до бру УВ за шти ту. У су -
прот ном, све оно што су по -
бољ ша ли на свом ли цу мо же
би ти уза луд но – због пре те -
ра ног из ла га ња ја ком сун цу
по но во мо гу из би ти фле ке,
пе ге и оста ле не пра вил но сти
због ко јих је и ра ђен трет ман.
Ни они ко ји су се на кон сун -
ча ња про бу ди ли с но вим фле -
ка ма, не тре ба да оча ја ва ју,
јер ће с је се ни мо ћи да их
укло не упра во по ме ну тим
трет ма ни ма.

По се ти ти ко зме ти ча ра и
ура ди ти пр во кла си чан трет -
ман чи шће ња, као и трет ман
ду бо ке хи дра та ци је, је сте не -
што нај бла го твор ни је што мо -
же те ура ди ти за де хи дри ра -
ну ко жу ли ца. На ша ко жа
пам ти све, и до бро и ло ше
што чи ни те за њу, а тре ба да
нам по тра је цео жи вот. Сто -
га ужи вај те у од мо ру, де ци,
дру же њу и сун ча њу, али ми -
сли те пре све га на сво је здра -
вље и ле по ту.

Об у хва ће но 
осам де се то ро осно ва ца

Европ ска уни ја и 
По кра јин ски 
се кре та ри јат за 
фи нан си је до ни ра ли
бли зу 200.000 евра

Ефек ти до бри, 
одр жи вост обе ћа ва

Код чак осам де се то ро де це у
де сет иза бра них основ них шко -
ла у на шем гра ду уо чен је про -
шле го ди не ри зик да би мо гла
на пу сти ти шко ло ва ње, и то
углав ном због си ро ма штва и
због од ба ци ва ња од стра не дру -
га ра. Ве ћи на те де це до пре не -
ко ли ко ме се ци ни ка да у свом
жи во ту ни је до би ла но ве па ти -
ке. Не ка од њих не ма ју та ту
или ма му, а не ка не ма ју ни јед -
ног ро ди те ља. Не ка од њих су
бо ле сна, не ка има ју по те шко -
ће у уче њу, не ка су агре сив на...

Све је то по ка за ло ис пи ти -
ва ње спро ве де но у окви ру про -
јек та „Уз ма лу по моћ при ја те -
ља – пре вен ци ја ра ног на пу -
шта ња шко ле у Пан че ву”, ко ји
се ре а ли зу је већ че тр на ест ме -
се ци с ци љем да се тој де ци
бо ра вак у шко ли олак ша и улеп -
ша и да се укло не бар не ки од
фак то ра ри зи ка ко ји ути чу на
то да они шко ло ва ње пре ки ну
пре вре ме на.

Про је кат је по чео у ју ну про -
шле го ди не и за вр ша ва се у не -
де љу, 5. ав гу ста, а ње го ва вред -
ност је 197.595,20 евра. Спро -
во ди ли су га парт нер ски Град
Пан че во и Дом „Спо ме нак”, уз
фи нан сиј ску по др шку Европ -
ске уни је и Се кре та ри ја та за
фи нан си је АП Вој во ди не, а за -
вр шна кон фе рен ци ја на ко јој

ЗА ВР ШЕН ПРО ЈЕ КАТ „УЗ МА ЛУ ПО МОЋ ПРИ ЈА ТЕ ЉА”

СИ РО МА ШНА И ОД БА ЧЕ НА ДЕ ЦА 
ПРЕ РА НО НА ПУ ШТА ЈУ ШКО ЛУ

су пред ста вље ни ре зул та ти одр -
жа на је у пе так, 27. ју ла, у Град -
ској упра ви.

Дир љи ви мо мен ти
Пре ма ре чи ма Де ја на Је ки ћа,
ме на џе ра овог про јек та, ак тив -
но сти су по че ле та ко што су у
де сет ода бра них шко ла по мо -
ћу по себ ног ис пи ти ва ња ма пи -
ра на де ца код ко је по сто ји ри -
зик од ра ног на пу шта ња шко -
ле. Про јек том су об у хва ће не
шко ле „Све ти Са ва”, „Иси до ра
Се ку лић”, „Ђу ра Јак шић”, „Ва -
са Жив ко вић”, „Бра ца Пе тр ов”,
„Брат ство –је дин ство”, „Го це
Дел чев” у Ја бу ци, „Мо ша Пи -
ја де” у Ива но ву, „4. ок то бар” у
Гло го њу и „Ол га Пе тр ов” у Ба -
нат ском Бре стов цу.

– Осам де се то ро де це је то -
ком шест ме се ци би ло укљу че -
но у про грам до дат не по др шке
са вла да ва њу обра зов но-вас пит -
них про гра ма. У са мом ср цу
про јек та би ла су 32 пе да го шка
аси стен та, ко ји су нај пре про -
шли по себ ну обу ку, а по том су
де ци одр жа ли 5.760 ре ме ди јал -

них ча со ва. У сва кој шко ли ра -
ди ла су по три аси стен та и два
ко ор ди на то ра. Осим то га, шко -
ле уче сни це про јек та опре мље -
не су IT опре мом, на ме шта јем
и ди дак тич ким ма те ри ја лом, а
за де цу је обез бе ђен школ ски
при бор. Струч ња ци из До ма
„Спо ме нак” спро ве ли су два де -
сет ин ди ви ду ал них кон сул та -
ци ја и два пре да ва ња о зна ча ју
обра зо ва ња и здра вих сти ло ва
жи во та – ис та као је Је кић.

Је дан сег мент про јек та од но -
сио се и на со ци јал ну ин те гра -
ци ју де це, па су та ко у сва кој
шко ли одр жа ва не за јед нич ке ак -
тив но сти с во лон тер ским вр шњач -
ким ти мо ви ма. Обе ле жа ва ни су
ва жни да ту ми, при ре ђи ва не су
из ло жбе, де ца су за јед но од ла зи -
ла у би о скоп или ре а ли зо ва ла
еко ло шке ак ци је. По ро ди ца ма су
та ко ђе по де ље ни хи ги јен ски па -
ке ти, а по де ла па ти ка би ла је за
мно ге уче сни ке је дан од нај дир -
љи ви јих мо ме на та.

– Ис по ста ви ло се да ве ћи на
ове де це ни ка да у жи во ту ни је
мо гла да при у шти но ве па ти -
ке. У са рад њи с ор га ни за ци јом
„Be Fit”, у апри лу смо одр жа ли

јав ни час о зна ча ју ба вље ња
спо р том и у окви ру те ак ци је
смо до де ли ли па ти ке. Ни је дан
из ве штај не мо же да об ја сни
ка ко су се де ца осе ћа ла тог да -
на. Сви ма нам се по себ но уре -
за ла у се ћа ње фо то гра фи ја на
ко јој де те обу ва но ву па ти ку, а
по ред ње је ста ра, по ха ба на.
Исто та ко, ве ли ку за хвал ност
ду гу је мо ло кал ним пе ка ра ма
ко је су за ову де цу обез бе ди ла
ужи ну. На и ме, ма ли ша ни су
оста ја ли по сле ча со ва ка ко би
ра ди ли са аси стен ти ма и мно -
ги од њих би оста ли глад ни да
ни је би ло ова кве по др шке –
до дао је Је кић.

Ре дов но ма пи ра ње
Пре ма ре чи ма Та тја не Ме дић,
ше фи це Оде ље ња за по др шку
про јек ти ма у Град ској упра ви,
на ред ни за да так ти ма је сте да
обез бе ди одр жи вост про јек та.

– По што је у про јек ту уче -
ство ва ло де сет од три де сет обра -
зов них уста но ва с те ри то ри је
на шег гра да, у на ред ном пе ри -
о ду ис ку ства сте че на кроз овај
про је кат тре ба пре не ти ко ле -
га ма из дру гих шко ла. Пред -
ви де ли смо да се ин стру мент
ко ји смо осми сли ли за ма пи -
ра ње де це у ри зи ку са да ко -
ри сти на по чет ку сва ке школ -
ске го ди не, да се та де ца пра -
те из го ди не у го ди ну и да се
не до пу сти да се она не где
„ис пу сте”. Обез бе ди ли смо и
ак ци о ни план где смо на ве ли
шта је све по треб но ура ди ти
да би се си ту а ци ја по бољ ша ла
то ком пред сто је ће две го ди не
– на гла си ла је Ме ди ће ва.

Она је на по ме ну ла и то да су
све шко ле и до са да во ди ле ра -
чу на о свим сво јим ђа ци ма и
да су про на ла зи ле на чи не да
ре ше про бле ме овог ти па, али
је ис та кла да се пра ви ре зул та -
ти мо гу оче ки ва ти тек ка да се
уста но ве и при ме не си стем ска
ре ше ња и да је у то ме и сми сао
овог ве ли ког про јек та.

Има де це ко ја ни кад у жи во ту ни су до би ла но ве па ти ке

СА ОП ШТЕ ЊЕ ЦР ВЕ НОГ КР СТА

Отво ре ни ра чун и СМС
број за по моћ Грч кој
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Рим је град љу ба ви и за во -
ђе ња, зар не? И ни је баш,
ако се за тек не те у пре ле пом
ста ну с Ви лом Ра ја ном, дру -
га ром из де тињ ства ко ји се
пре тво рио у љу тог не при ја -
те ља, без об зи ра на то ко ли -
ко је при вла чан.

Ли са и не по ми шља на љу -
бав и ро ман су, јер мо ра да
се усред сре ди на мно го ва -
жни је ства ри, као што је про -
на ла же ње оца ко јег ни кад
ни је упо зна ла. Ка да се ње на
по тра га за вр ши на пр вој пре -
пре ци, Вил је ту да јој по -
мог не да на ста ви и ужи ва с
њом у ро ман тич ним раз гле -
да њи ма и из ван ред ним уку -
си ма Веч ног гра да. Због све -
га то га Ли са по чи ње да се

пи та да ли је за во ди још не -
ко поред Ри ма.

ДРУШТВО
Петак, 3. август 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли има -
те ко мад на ки та ко ји вам је
по себ но драг. „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 „Огр -
ли ца кне ги ње Та тја не” Џил
Пол 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:

„Имам, до би ла сам га на
вен ча њу и још ми је при ве -
зак.” 064/1792...

„Имам мно го ко ма да на -
ки та ко ји су ми по себ но дра -
ги. Све их ре дов но раз гле -
дам на сај ту ’Ти фа ни ја’.”
069/2366...

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

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

ко је књи ге вас се ћа ју на де -
тињ ство. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „Пе та
де вој чи ца, Мар ја” Гра ди ми -
ра Стој ко ви ћа.

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
уто р ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„То су упра во књи ге Гра -
ди ми ра Стој ко ви ћа. Уз се ри -
јал о Хај ду ку сам за во ле ла
чи та ње, а сад ту љу бав пре -
но сим и на сво ју де цу.”
064/3656...

„Гра ди не књи ге ме под се -
ћа ју на див не лет ње рас пу -
сте и ти неј џер ске да не.”
063/1031...

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

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 8. ав гу ста, 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:
„Мо же ли се во ле ти и кад је ср це пу но ра на?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Ис ку пље ње љу ба ви” Фран син
Ри верс. 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.

Злат на гро зни ца у Ка ли фор -
ни ји 1850. Вре ме у ко јем му -
шкар ци про да ју ду шу за ша -
ку зла та, а же не сво је те ло за
ноћ под кро вом или по штен
оброк. Ан ђе ла не оче ку је ни -
шта од му шка ра ца осим из -
да је. Про да ли су је још док
је би ла де те и од ње на пра -
ви ли про сти тут ку. Жи ви та -
ко што се хра ни раз о ча ра -
њем, бе сом и хлад но ћом. Ду -
ша јој се за ле ди ла. Ка да на
ули ци ви ди Ан ђе лу, Мајкл
Оси ја зна да је то же на ко -
јом ће се оже ни ти и во ле ти
је без об зи ра на све. Он је
скро ман, по штен чо век, ко -
ји жи ви од свог ра да и ве ру -
је у Бо га. Дан за да ном, он
то пи њен лед сво јом искре -
ном и ду бо ком љу ба вљу, али
зи ма ње не ду ше не по пу шта
ла ко. Она се вра ћа у мрак
док Мајкл пре и спи ту је сво ја
осе ћа ња.

Мо же ли се во ле ти и кад
је ср це пу но ра на? Ко ли ко
пра шта ња мо же да бу де у
искре ној, чи стој љу ба ви? Ово
ни је са мо још јед на љу бав на
при ча, ово је жи вот пре то -
чен у ре чи ко ји ма се ис пи -
су ју нај ду бља осе ћа ња. При -
ча је вр ло уте шна и по уч на,
а исти на ко ја ис пу ња ва ову
књи гу ба ци ће вас на ко ле на.

„Ис ку пље ње љу ба ви”
Фран син Ри верс

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Из Ри ма, с љу ба вљу”
Џулс Вејк

Два чи та о ца ко ји до сре де, 8. ав гу ста, 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:
„Ка кве емо ци је у ва ма бу ди по ми сао на Рим?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Из Ри ма, с љу ба вљу” Џулс
Вејк. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор

мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

УВЕК ИС ПРЕД СВОГ ВРЕ МЕ НА: МИ ЛОШ ОБРЕ НО ВИЋ ДА БА

ЗА НЕ СЕ ЊАК КО ЈИ ЈЕ ПО БЕ ДИО 
НЕ ПРЕД ВИ ДИ ВУ СУД БИ НУ 

По сто је љу ди ви зи о на ри – дру -
га чи ји, упор ни ји и спо соб ни ји
од дру гих – у све му пр ви! Они
по ста ју ју на ци на шег вре ме на
и жи ве ле ген де, јер су иза њи -
хо вог ра да увек за ди вљу ју ћа
оства ре ња, не рас ки ди ва при ја -
тељ ства, хра бри по ду хва ти и
по све ће ност по слу...

У дру штву та квих ве ли ка на је
и наш су гра ђа нин Ми лош Обре -
но вић Да ба, чо век ко ји је сво -
јим ви зи о нар ским ра дом у кул -
ту ри, по зо ри шту, фил му, му -
зи ци, за ба ви, естра ди, спо р ту
и би зни су ме њао не ка увре же -
на схва та ња у Пан че ву, Бе о -
гра ду, Ср би ји, Ју го сла ви ји...
Ми ло ша жи вот ни је ни ма ло
ште део и ма зио, јер му је у
про те клих се дам де це ни ја, по -
ред сла ве и успе ха, до но сио до -
ста не во ља, пре све га здрав -
стве них те шко ћа, али и про -
бле ма са иде о ло ги јом ко ја ни -
је  има ла раз у ме ва ња за но ве
трен до ве.

Овог ле та Ми ло ша смо по -
се ти ли у ње го вом до му у Ива -
но ву. За те кли смо га, на жа лост,
у ин ва лид ским ко ли ци ма, али
не без енер ги је, по зи тив них ми -
сли и на де, што је сва ка ко до -
бар раз лог за раз го вор с Да -
бом, о чи јем би се жи во ту мо -
гао на пи са ти уз бу дљив ро ман.

У све му увек нај бо љи и 
– пр ви
Ка да је Ми лош од лу чио пре ско -
ро по ла ве ка да се ба ви отва ра -
њем дис ко-клу бо ва у Пан че ву и
дру гим гра до ви ма у Ју го сла ви -
ји, ни је ни слу тио на ка кав ће
од јек на и ћи ње го ве иде је.

– Пр ви дис ко-клуб у Пан че -
ву отво рио сам дав не 1969, у
цен тру гра да, из над „Сне жа -
не”, што је та да би ло чу до не -
ви ђе но. Де вој ке и мла ди ћи су
би ли оду ше вље ни, али не и љу -
ди из ин сти ту ци ја со ци ја ли -
стич ке вла сти ко ји су та ква ме -
ста сма тра ли сум њи вим и опа -

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Да ле ко је на кит

Сво је ме на џер ске спо соб но -
сти Ми лош је по ка зао и 1970.
го ди не, ка да је у До му ва зду -
хо плов ства у Зе му ну ор га ни -
зо вао пр во над ме та ње диск-џо -
ке ја Ју го сла ви је. При ја ви ло се
ви ше од две сто ти не так ми ча -
ра, а по бе дио је мла ди му зи -
чар Тон чи Ху љић, ка сни је
фронт мен гру пе „Ма га зин”.

Не за бо рав но дру же ње 
с ве ли ка ни ма
Ми лош Обре но вић је је дан од
рет ких љу ди ко ји се мо гу по -
хва ли ти искре ним дру го ва -
њем с на шим нај по зна ти јим
ве ли ка ни ма про шлог и овог
ве ка, из све та кул ту ре, књи -
жев но сти, по зо ри шта, фил ма,
му зи ке, сли кар ства, по ли ти -
ке, но ви нар ства, за ба ве, естра -
де и спо р та. Пре ду га чак је
спи сак: Пе тар Краљ, Дра ган
За рић, Зо ран Рад ми ло вић, Га -
ги Ни ко лић, Ми ле на Дра вић,

на, а Ми лош се, уме сто на шег
бар да, из ви ња вао све до ју тра.
За ни мљи ва је и Да би на при ча
из Штут гар та о Ха ши му Ку чу -
ку Хо ки ју, чи ја је пе сма „Пи -
јем да је за бо ра вим” сво је вре -
ме но би ла ме га хит. Хо ки је,
твр ди Да ба, био ве ли ки па три -

ро ђе ном пре де сет го ди на, ку -
пио је има ње у Ива но ву, а у
дво ри шту ку ће по ди гао је по -
гон за про из вод њу ком бу хе,
гљи ве (ја пан ске или ки не ске)
од ко је се пра ви ле ко ви ти чај.
Вест о чу до твор ној Да би ној
ком бу хи бр зо се про ши ри ла
Ср би јом, па су мно ги  тра жи -
ли са мо елик сир из Ива но ва,
јер је пра ви и нај бо љи. Уз по -
моћ су пру ге Сла ђа не, го то во
све по сло ве је оба вљао сам,
па чак и оне за ко је је тре ба -
ло до ста фи зич ке сна ге. Био
је то из у зет но на по ран рад,
по го то во за чо ве ка ко ме је
још од мла до сти, ка да је по -
вре дио ле ви кук, ле ва но га
оста ла кра ћа. Та ко је Ми лош
и до био на зив Да ба, по име -
ну по пу лар ног Ди зни је вог ју -
на ка.

Но јед на не во ља ни кад не
до ла зи са ма, па је Ми лош про -
шле го ди не мо рао у бол ни цу,
где му је ам пу ти ра на ле ва но -
га. Још увек осе ћа ја ке бо ло ве,
што ових да на те шко под но си.
Би ло би му још те же да у свом
до му ни је окру жен не се бич ном
љу ба вљу, по мо ћи и по др шком
ње го ве див не по ро ди це и при -
ја те ља.

– Бо ло ви су не сно сни, а што
је још го ре, ни шта не мо гу
по мо ћи у по сло ви ма око ком -
бу хе, па је сав те рет пао на

сним. Убр зо су се по ја ви ли кри -
тич ки тек сто ви ко ји су но во о -
тво ре ни дис ко сма тра ли про -
из во дом тру лог ка пи та ли зма.
Ко ми тет је од мах за бра нио дис -
ко-клуб, по хит ном по ступ ку –
при се ћа се Да ба.

Упо р ни Ми лош ни је се пре -
да вао, јер је ве ро вао да не чи ни
ни шта ло ше за омла ди ну. Убр зо
је отво рио но ви дис ко, нај пре у
про сто ри ја ма из над про дав ни -
це „Ри стић”, за тим и култ но ме -
сто за мла де, у су те ре ну хо те ла
„Та миш”, под име ном „Шкор -
пи он”, а он да и коц кар ни цу...

– Тај про стор је ви ше од две
де це ни је био оми ље но ме сто,
не са мо за мла де, јер су се у ње -
му одр жа ва ле и мно ге дру ге му -
зич ко-за бав не и ме диј ске при -
ред бе. У мо јој дис ко те ци за ба -
вља ли су се и фуд ба ле ри чу ве -
ног „Ин тер а”, с тре не ром Бер -
цо ти јем на че лу, ко је сам 1984.
до вео у Пан че во. Ту су и пре -
спа ва ли, а су тра дан су по бе ди -
ли „Зве зду”, у Ку пу пр ва ка, с 1 :
0 – до да је наш са го вор ник.

Це ца Бој ко вић, Пе пи Ла ко -
вић, Љу ба Мо љац, Бран ко Ћо -
пић, Де јан Ми јач, Бо ра Чор -
ба, Дра ган Стој нић, Ха шим
Ку чук Хо ки...

– Нај ви ше сам са ра ђи вао с
глум ци ма и пе ва чи ма, јер сам
се ба вио ор га ни за ци јом му зич -
ко-за бав них при ред би, до во ђе -
њем ста ти ста за фил мо ве и по -
ста вља њем сце но гра фи је и ау -
дио-ви зу ел них ефе ка та за по -
зо ри шне пред ста ве. За Пон ти -
јев филм „Ма ма Лу чи ја”, са
Со фи јом Ло рен, до вео сам 600
ста ти ста, а ре ди тељ Де јан Ми -
јач ми је на „Ду бро вач ким лет -
њим игра ма” по ве рио ви зу ел -
не ефек те за Шек спи ров ко мад
„Бу ра”, за шта смо до би ли на -
гра ду – ка же Обре но вић.
Иза Да би них дру же ња с ве ли -
ка ни ма оста ло је без број анег -
до та. При чао нам је о дру го ва -
њу с глум цем Зо ра ном Рад ми -
ло ви ћем у Цав та ту, где је Да ба
др жао ди ско те ку „Гра ци ја”. Јед -
не ве че ри глу мац је оша ма рио
ва тер по ли сту „Ју га” Го ра на Сук -

КРАЉ ПЕ ТАР И МИ ЛОШ ОБРЕ НО ВИЋ

Из уз бу дљи вог Да би ног жи во та нај по зна ти ја анег до та је она

о Ми ло шу Обре но ви ћу и по зна том глум цу Пе тру Кра љу, с

ви ше вер зи ја.

– Мој кум Пе тар Краљ и ја ра ди ли смо по став ку чу ве не

мо но дра ме „Жи вео жи вот То ла Ма ној ло вић”, ко ју је Пе ра

из во дио ви ше од 300 пу та. Због то га нас је Мар ко Јан ко вић

по звао у „Сту дио Б”, у еми си ју „Од до руч ка до руч ка”. Ка да

смо ушли у „Бе о гра ђан ку”, пор тир нам је тра жио лич не кар -

те, ко је ни смо има ли. Он да нас је упи тао за име на, а ми смо

од го во ри ли: Ми лош Обре но вић и Краљ Пе тар! Од мах је по -

чео да нас псу је, вре ђа и из ба цу је. По том је, на на ше ин си -

сти ра ње, по звао Мар ка и ре као: „Ов де су не ке две пи ја не

бу да ле ко је се др ско и без о бра зно пред ста вља ју као Краљ

Пе тар и Ми лош Обре но вић”.

КАД ЈЕ ТЕ ШКО – „СРП СКА СПАР ТА”

Удру же ње спор ти ста и љу би те ља спо р та „Срп ска Спа р та”

одав но је по зна то у Пан че ву по ху ма ни та р ним ак ци ја ма. Ка -

да је Ми ло шу, ис так ну том чла ну тог удру же ња, ам пу ти ра на

ле ва но га, у по моћ су му при те кли чла но ви „Срп ске Спа р те”.

На ММА тур ни ру одр жа ном 25. фе бру а ра ове го ди не „Срп -

ска Спа р та” је део нов ца од ула зни ца на ме ни ла за ку по ви -

ну ком би ја за сво ју ле ген ду Да бо ни ја.

– По ред чла но ва по ро ди це, нај ви ше ми по ма жу дру га ри

из „Срп ске Спа р те”. Че сто до ла зе у Ива но во, зо ву ме те ле -

фо ном, те ше ме и та ко олак ша ва ју да пре бро дим не во љу ко -

ја ме је за де си ла. Сре ћа је што по сто је љу ди као што су

Зо ран Ра ја чић, Бран ко Ма ло вић, Зо ран Са вић, Зо ран Ста -

врев ски, Ви да ко вић и дру ги, ко ји ме не за бо ра вља ју и по -

ред број них по сло ва и оба ве за – ка же Да ба.

о та, ко ји је на кон цер ту пе вао
са шај ка чом на гла ви. Пи сац
Бран ко Ћо пић му је ре као да
ски не ту ка пу, јер има и уста -
ша ко ји су спрем ни да уби ју, а
Ха шим је од го во рио да је спре -
ман, ако тре ба, по ги ну ти за Ју -
го сла ви ју и свој на род. Да би на
ри зни ца анег до та је пре бо га та,
а у њој се на ла зе и при че о
пра ће њу у вој ску по пу лар ног
глум ца Дра га на Ни ко ли ћа, о
ма што ви то сти Бо ре Чор бе, ко -
ји је, по Ми ло ше вим ре чи ма,
пре до бар и пре по штен, као и о
мно гим дру гим по зна тим лич -
но сти ма.

Са мо је Да би на ком бу ха 
пра ва
Ка да је Ми лош од лу чио да се
ви ше по све ти по ро ди ци и си ну,

мо ју су пру гу Сла ђа ну, ко ја
стр пљи во и вред но ра ди сло -
же не по сло ве, уз бри гу о ме -
ни. Не из мер но сам јој за хва -
лан и да ми ни је Сла ђе и си -
на Ми ха и ла, ко ји ми да ју сна -
гу и мо ти ва ци ју да ис тра јем у
овим му ка ма, не знам ка ко
бих све то под нео. Мно го ми
зна чи и по др шка при ја те ља –
до да је Да ба.

На кра ју раз го во ра с Ми ло -
шем Обре но ви ћем од ла зи мо из
Ива но ва с ту гом у ср цу, јер је
те шко при хва ти ти све то што
се де ша ва пан че вач кој ле ген -
ди, али са чвр стим уве ре њем
да ће овај бо рац и за не се њак
по бе ди ти не пред ви ди ву и не -
ми ло срд ну суд би ну.

М. Ко ва че вић



У протеклих годину дана око
800 грађана је тражило помоћ
од заштитника грађана Зорана
Пашалића и његових сарадни-
ка. Њихове притужбе су се нај-
чешће односиле на рад органа
јавне власти, судова, разних
министарстава и судских из-
вршитеља. Сви су навели да су
им угрожена права и да не мо-
гу да их остваре, чак ни онда
када им је то гарантовано за-
коном.

Заштитник грађана перио-
дично прима оне који желе да

му изнесу примедбе током „Да-
на отворених врата”, а преду-

слов за тај разговор је прет-
ходно заказивање. Број теле-
фона службе заштитника гра-
ђана је 011/2068-100, радно
време од 8.30 до 16.30, а адре-
са Делиградска 16, Београд.

НЕ ЗА ВИ СНИ ПО ЛИ ЦИЈ СКИ СИН ДИ КАТ СР БИ ЈЕ

Ко ли ко је опа сан по ли циј ски по сао
У Бе о гра ду се ових да на до го -
дио на пад на по ли цај це ко ји
је, су де ћи пре ма опи си ма у ме -
ди ји ма, под се тио на ак ци о не
фил мо ве. Тај ин ци дент је, ка -
ко пи ше у са оп ште њу Не за ви -
сног по ли циј ског син ди ка та Ср -
би је, још јед ном под се тио на
то ко ли ко је опа сан по сао ко ји
оба вља ју при пад ни ци Ми ни -
стар ства уну тра шњих по сло ва.

У окви ру ак ци ја ко је се већ
ду же вре ме спро во де ра ди про -
на ла же ња и хап ше ња што ве -
ћег бро ја нар ко-ди ле ра, по ли -
цај ци су ових да на кре ну ли да
ухап се Мар ка И. Ме ђу тим, у
хо лу згра де где жи ви, са че ка -
ла их је ње го ва мај ка, ко ја их
је на па ла и по пр ска ла би бер-
-спре јом.

У исто вре ме ка да је она то
учи ни ла, осум њи че ни је на ср -
нуо на по ли цај це. На пао је јед -
ног од њих, а по том га је угри -

зао и по бе гао. По вре ђе ни по -
ли ца јац је пре ба чен у Ур гент -
ни цен тар да би му се ука за ла
по моћ, а још јед на по ли циј -
ска па тр о ла ко ја је у ме ђу вре -
ме ну до шла на ме сто ин ци -
ден та, при ве ла је мај ку осум -

њи че ног. Ина че, за њим се још
увек тра га.

– Циљ по ли циј ског по сла је
обез бе ђи ва ње ми ра и без бед но -
сти за све на ше гра ђа не. То под -
ра зу ме ва рад с раз ли чи тим де -
ви јант ним по је дин ци ма и гру -

па ма у на шем дру штву и сва ко -
днев но ри зи ко ва ње жи во та по -
ли ца ја ца. То је раз лог због че га
по ли циј ска про фе си ја спа да у
јед ну од нај о па сни јих на све ту.
Ме ђу тим, оно што је код нас
већ ду же вре ме про блем, је сте
по тре ба за ја сно де фи ни са ним
усло ви ма за при ме ну сред ста ва
при ну де у ова квим си ту а ци ја -
ма и прав на за шти та, од но сно
оштра и до след на ка зне на по -
ли ти ка за све на па да че на по -
ли циј ске слу жбе ни ке. На пад на
по ли ци ју је сте на пад на др жа -
ву, ма ко ли ко да се то не ко ме
не сви ђа да чу је. По ли цај ци су
пред став ни ци др жа ве и ри зи -
ку ју жи во те у ко рист ми ра и
без бед но сти свих нас. За то је
нео п ход но да др жа ва ста не иза
њих и да их аде кват но за шти ти
– из ја вио је Ми лош Је лен ко вић,
пред сед ник Не за ви сног по ли -
циј ског син ди ка та Ср би је.

При пад ни ци пан че вач ке ва -
тро га сно-спа си лач ке је ди ни -
це по мо гли су за јед но с ва -
тро га сци ма из Ста ре Па зо -
ве, Пе ћи на ца, Ру ме, Срем -
ске Ми тро ви це и Бе о гра да у
га ше њу ве ли ког по жа ра ко ји
је из био у Зе му ну у но ћи из -
ме ђу 31. ју ла и 1. ав гу ста.

Пре ма ин фор ма ци ја ма
Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва, ва тре на сти хи ја је

за хва ти ла ма га цин ске про -
сто ре и про из вод не по го не
ви ше фир ми, а да је би ла ве -
ли ких раз ме ра, све до чи по -
да так да је пла ме ном би ло
об у хва ће но око 3.600 ква -
драт них ме та ра.

У га ше њу овог ве ли ког по -
жа ра уче ство ва ло је 157 ва -
тро га са ца с 32 ва тро га сна во -
зи ла из шест гра до ва, а по -
ма га ли су им ва тро га сци Вој -
ске Ср би је, ае ро дро ма „Ни -
ко ла Те сла” и бе о град ског
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за -
ци ја”. О то ме ко ли ко је њи -
хо ва ин тер вен ци ја би ла опа -
сна, го во ри то да су то ком
ње ног тра ја ња по вре ђе на че -

ти ри ва тро га сца. Ме ђу њи -
ма ни је ни је дан из Пан че ва.

Ка да је по жар уга шен, на
ли цу ме ста је оста ло 30 ва -
тро га са ца и де сет во зи ла да
би спре чи ли да по но во из -
би је.

ХРОНИКА
Петак, 3. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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За пет на ест го ди на
уби је на че ти ри 
адво ка та, а 
ра све тљен са мо је дан
слу чај

Број ни адво ка ти су
би ли жр тве 
раз ли чи тих вр ста 
на па да, а ме ђу њи ма
има и оних из 
Пан че ва

У про те клих пет на ест го ди на у
Ср би ји су уби је на че ти ри адво -
ка та, а ни је дан на пад на при -
пад ни ке те про фе си је ни је до -
био ко на чан суд ски епи лог. За -
сад је ра све тље но са мо јед но
уби ство, јер је по диг ну та оп ту -
жни ца про тив осум њи че ног –
об ја ви ла је ис тра жи вач ка мре -
жа „Крик”.

Цр ну ста ти сти ку о ри зи ци -
ма с ко ји ма се сва ко днев но су -
о ча ва ју љу ди из адво ка ту ре
упот пу њу ју по да ци да је то ком
прет ход не де це ни је за бе ле же -
но и шест по ку ша ја њи хо вих
уби ста ва, као и јед но ра ња ва -
ње ва тре ним оруж јем.

Не ки од адво ка та су на па да -
ни ки се ли ном и но жем, дру ги -
ма су па ље ни ау то мо би ли, а
тре ћи ма су оби ја ни ста но ви и
кан це ла ри је, или су на њих ба -
ца не бом бе. Ме ђу бра ни о ци ма
је би ло и оних ко ји су пре ту че -
ни, или су мо ра ли да тр пе вер -
бал не увре де.

Нај дра стич ни ји слу чај угро -
жа ва ња адво ка та пре про шло -
не дељ ног уби ства Дра го сла ва
Ми ше Ог ња но ви ћа је сте уби -
ство адво ка та Вла ди ми ра Зре -
ле ца. На ње га је ис па ље но ви -
ше хи та ца из ва тре ног оруж ја
док је се део у свом ау то мо би лу
ис пред сво је кан це ла ри је у бли -
зи ни Хра ма Све тог Са ве у Бе о -
гра ду, кра јем 2015. го ди не. Упр -

О РИ ЗИ ЦИ МА АДВО КАТ СКЕ ПРО ФЕ СИ ЈЕ

УБИ ЈА ЈУ ИХ, ПА ЛЕ ИМ АУ ТО МО БИ ЛЕ, 
БА ЦА ЈУ НА ЊИХ БОМ БЕ...

кос на по ри ма ле ка ра да га спа -
су, пре ми нуо је три да на ка -
сни је. Пре не го што је уби јен,
го ди на ма је за сту пао про бле -
ма тич не по је дин це из Ср би је
и Цр не Го ре, а осим то га је
осни вао и по том и во дио њи -
хо ве фир ме.

Убио га је 42-го ди шњи Бе о -
гра ђа нин Вла ди мир Ша ра но -
вић, ко ји је од мах на кон то га
по бе гао и ви ше од две го ди не
се крио од по ли ци је. Ухап шен
је 9. ја ну а ра ове го ди не у око -
ли ни Зре ња ни на, на кон че га је
про тив ње га по диг ну та оп ту -
жни ца ко ја га те ре ти за уби -
ство, као и за нео вла шће ну про -
из вод њу и по се до ва ње дро ге.

За раз ли ку од тог слу ча ја,
још увек ни је ра све тље но про -

шло го ди шње уби ство Не ма ње
Сто ја но ви ћа, мла дог адво ка та
из Ја го ди не. Уби ца га је са че -
као у ка сним ве чер њим са ти -
ма на ула зу у згра ду у ко јој је
жи вео и ис па лио у ње га три
хи ца из пи што ља.

Још не ма тра га ни уби ци Мо -
ми ра Ла зи ћа, адво ка та из Сен -
те. Он је уби јен на ула зу у сво -
ју ку ћу 2007. го ди не.

Због про фе си је ко јом се ба -
ви, по чет ком ју на 2012. го ди -
не на пад нут је и бе о град ски
адво кат Не над Ву ка со вић. Док
је се део у кан це ла ри ји, уну тра
су ушла два мла ди ћа ма ски ра -
на цр ним ка па ма „фан том ка -
ма”. Нај пре су га пре ту кли, а
он да су му не по зна том ки се -
ли ном  по пр ска ли очи. Иа ко је

Страну припремио

Михајло
Глигорић

те шко по вре ђен, ипак је остао
жив.

С ри зи ци ма и опа сно сти ма
због сво је про фе си је би ли су
су о че ни и пан че вач ки адво ка -
ти. На јед ном пар кин гу у стро -
гом цен тру на шег гра да 30. но -
вем бра 2015. го ди не за па љен
је ау то мо бил јед ног од њих.

По ред тог во зи ла, ко је је пот -
пу но уни ште но, ва тра је у ве -
ли кој ме ри оште ти ла још два
ау то мо би ла ко ји су би ли пар -
ки ра ни у бли зи ни. По ли ци ја је
бр зо ре а го ва ла и ухап си ла 34-
-го ди шња ка из Пан че ва ко ји је
осум њи чен да је то ура дио. Про -
тив ње га је по диг ну та кри вич -
на при ја ва над ле жном ту жи -
ла штву због сум ње да је по чи -
нио кри вич но де ло иза зи ва ње
оп ште опа сно сти.

Од по чет ка ове го ди не у слу -
ча је ви ма по ро дич ног на си -
ља уби је но је два де сет три
же не и се дам му шка ра ца, а
оно је би ло при ја вље но са мо
у три на вра та. Ми ни стар ство
уну тра шњих по сло ва је због
то га апе ло ва ло на све при -
пад ни це сла би јег по ла и дру -
ге по тен ци јал не жр тве по ро -
дич ног на си ља да га не пре -
ћут ку ју и не тр пе, већ да га
оба ве зно што пре при ја ве.

То је мо гу ће учи ни ти на
бро је ве те ле фо на 192 и 0800-
100-600. Они су до ступ ни то -
ком це лог да на, а сва ки по зив

је бес пла тан. Ва жно је на по -
ме ну ти да они ко ји при ја -
вљу ју по ро дич но на си ље мо -
гу да оста ну ано ним ни и не -
ма ју оба ве зу да се пред ста -
ве. При ја вљи ва ње сва ког слу -
ча ја је из у зет но ва жно, јер
уко ли ко се то не учи ни што
пре, по ли ци ја не мо же да ре -
а гу је, да пру жи од го ва ра ју ћу
по моћ жр тва ма и да за у ста -
ви на сил ни ке.

Пре ма ста ти сти ка ма по -
ли ци је, же не ко је су стра да -
ле као жр тве на сил ни ка од
по чет ка ове го ди не су у осам
слу ча ја уби је не но жем, три
пу та чвр стим пред ме ти ма, а
у че ти ри слу ча ја ва тре ним
оруж јем.

По ли цај ци ко ји су ре а го -
ва ли по во дом при ја ва по ро -

дич ног на си ља у два слу ча ја
су на пра ви ли про пу сте. Због
то га је Сек тор уну тра шње
кон тро ле на кон из вр ше них
про ве ра про тив тих по ли ца -
ја ца под нео кри вич не при -
ја ве. Ти ме је по ка за но да се
про пу сти у ра ду не ће то ле -
ри са ти и да ће би ти на од го -
ва ра ју ћи на чин санк ци о ни -
са ни.

Да би се што успе шни је на -
ста ви ла бор ба про тив на си -
ља у по ро ди ци, Ми ни стар -
ство уну тра шњих по сло ва ће
до кра ја го ди не об у чи ти до -
дат ни број по ли ца ја ца за при -

ме ну за кон ских од ред би и по -
сту па ње у та квим слу ча је ви -
ма. До са да је њих 900 про -
шло по себ ну обу ку, у скла ду
с про гра мом ко ји је осми сли -
ла Пра во суд на ака де ми ја.

У про те клих го ди ну да на,
ко ли ко је про шло от ка ко је
по чео да се при ме њу је За -
кон о спре ча ва њу на си ља у
по ро ди ци, по ли ци ја је из ре -
кла 8.751 ме ру при вре ме ног
уда ље ња из ста на и 19.275
ме ра ко ји ма је по чи ни о цу
на си ља при вре ме но за бра -
ње но да кон так ти ра са жр -
твом и да јој при ла зи. У ве -
ћи ни слу ча је ва оне су би ле
оправ да не, о че му све до чи
по да так да су су до ви у 15.373
слу ча ја по твр ди ли ме ре ко је
је из ре кла по ли ци ја.

АПЕЛ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Оба ве зно при ја ви те
по ро дич но на си ље

ПО МОЋ КО ЛЕ ГА МА

Пан че вач ки ва тро га сци
га си ли по жар у Бе о гра ду

У ТУЧИ У КАЧАРЕВУ

Повређене три особе
Екипа Хитне помоћи је у уто-
рак, 31. јула, у вечерњим са-
тима, имала једну интервен-
цију на јавном месту због ту-
че у Качареву. Три особе су
задобиле повреде главе, због

чега су пребачене у градску
болницу.

Повод за тучу била је свађа у
једној породици, а полиција ће
поднети кривичне пријаве против
свих који су у томе учествовали.

За па ље ни ау то мо бил пан че вач ког адво ка та

САОПШТЕЊЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Осам стотина жалби за годину дана



Осмо над ме та ње у ку ва њу ба -
нат ског ју не ћег гу ла ша под
на зи вом „Бан гул” одр жа но је
у не де љу, 29. ју ла, у пар ку по -
крај но во се љан ске шко ле. Том
при ли ком је обо рен ре корд
ка да је реч о бро ју уче сни ка
на по ме ну тој ма ни фе ста ци -
ји, јер су ку ли нар ску ве шти -
ну де мон стри ра ле три де сет
две еки пе, а по ред до ма ћих,
би ло их је и из Пан че ва, Кра -
гу јев ца, Сеф ке ри на, Ла за рев -
ца, До ло ва...

Ку ва ло се че ти ри са та, на
плин, а за рас по ло же ње је био
за ду жен са став Пе ре Кме та.

Пре ма ре чи ма глав ног ор -
га ни за то ра Јо ва на Фло ре,

тро чла ни жи ри са чи њен од
пре ка ље них ку ва ра Мар ка По -
по ви ћа, Ли ви ју са Па вло ва и
Ду ша на Ни ки ћа гле дао је тер -
мич ку об ра ду ме са, бо ју и
укус, а на кон мно го ве ћа ња,
ка да су ни јан се од лу чи ва ле,
за нај бо љи је про гла шен пан -
че вач ки тан дем „Та са и Кр -
ле”, ис пред „Ве ли ког Га ја”,
„Ра та ра” из Вла ди ми ров ца,
но во се љан ских „Па пу ча ра” и
„Штам па ра” из Пан че ва.

Ба нат ски Бре сто вац: Оче ку је
се по че так ра до ва на по прав -
ци мо ста у де лу се ла под на -
зи вом Ку ти на 2. И да ље је у
то ку ху ма ни тар на ак ци ја при -
ку пља ња че по ва.

Ба нат ско Но во Се ло: По ста -
вље на је га сна цев из ме ђу Но -
вог Се ла и До ло ва и пу ште на
у рад. Так ми че ње у ку ва њу го -
ве ђег гу ла ша под на зи вом „Бан -
гул”, у ор га ни за ци ји удру же -
ња „Ба нат ски тро у гао”, одр -
жа но је у не де љу, 29. ју ла, уз
уче шће пре ко три де сет еки па.

До ло во: Жур ка за мла де упри -
ли че на је у са рад њи Ак ти ва
мла дих и До ма кул ту ре у пе -
так, 27. ју ла, у дис ко те ци по -
ме ну те уста но ве. По ла зни ци
ра ди о ни ца ко је се одр жа ва ју
у До му кул ту ре Те о до ра Ра -
до њин, Ми ли ца Тра и лов и
Урош Ку зма но вић уче ство ва -
ли су у Ме ђу на род ној деч јој
ли ков ној ко ло ни ји у Ја бу ци.
Eкол ошко -рекреативнa ма ни -
фе ста ци ја под на зи вом „У
сми рај да на” би ће одр жа на у
су бо ту, 4. ав гу ста, од 18 са ти,
у на се љу Ле ан ка.

Гло гоњ: Шум ско га здин ство „Ба -
нат” за по че ло је уре ђе ње шум -
ских пу те ва на до мак се ла. Лет -
ња ли га у ма лом фуд ба лу за вр -
ше на је у пе так, 27. ју ла, ка да је
„Свад бе ни са лон ’Ја вор и Ан -
ђе ли на’” из Бор че у фи на лу,
по сле бо љег из во ђе ња пе на ла,
са вла дао еки пу „Вул ка ни зер и
пе ри о ни ца ’Шва ба’” из Ја бу ке,
док је тре ће ме сто при па ло „Ла -
жним дру га ри ма” из Пан че ва.
КУД „Ве се ли ја” је за ви кенд го -
сто вао у ру мун ској Де ти.

Ива но во: При кра ју су ра до -
ви на ста ди о ну ка да је реч о
по ста вља њу огра де и из град -
њи ку па ти ла за су ди је.

Ја бу ка: Из ло жба ра до ва из је -
да на е сте Ме ђу на род не деч је
ли ков не ко ло ни је отво ре на је
у сре ду, 1. ав гу ста, у До му кул -
ту ре. Се о ска сла ва Све ти Или -
ја би ће обе ле же на број ним са -
др жа ји ма у че твр так, 2. ав гу -

ста, а уве че од 20 са ти пла ни -
ран је бо гат кул тур но-умет -
нич ки про грам на лет њој по -
зор ни ци. У то ку је тре ћи

„Илин ден ски тур нир у ма лом
фуд ба лу”, а фи нал не бор бе би -
ће одр жа не у сре ду, 5. ав гу -
ста, од 20 са ти, на те ре ну код
шко ле. Истог да на од 8 са ти
би ће при ре ђе но так ми че ње у
га ђа њу гли не них го лу бо ва.

Ка ча ре во: Но ва књи га афо -
ри за ма Зо ра на Т. По по ви ћа
про мо ви са на је у пе так, 27.
ју ла, у све ча ној са ли Ме сне
за јед ни це, а су тра дан, од 10
са ти, на СРЦ-у „Је зе ро” пред -
ста вље на је ру мун ска кул ту -
ра и тра ди ци ја, у ви ду кул -
тур но-умет нич ког про гра ма,
ра ди о ни це ве за, из ло жби но -
шње, хра не, пи ћа...

Омо љи ца: Ово го ди шњи „Жи -
сел” по чи ње у че твр так, 2. ав -
гу ста, там бу ра шком ве че ри на
лет њој по зор ни ци; су тра дан од
20.30 на истом ме сту би ће одр -
жан Са лон умет нич ке фо то -
гра фи је, а у су бо ту и не де љу, у
исто вре ме, и фе сти вал ама -
тер ског фил ма. „Злат ни ко -
тлић По ња ви це” на про гра му
је у су бо ту, 4. ав гу ста, од 10
са ти, ис пред ка фа не „Ша ран”.

Стар че во: Ово го ди шњи „Да -
ни дру же ња” по че ли су у пе -
так, 27. ју ла, а број ни про -
гра ми тек пред сто је. Из ме ђу
оста лог, у уто рак, 7. ав гу ста,
љу би те љи на род не му зи ке мо -
ћи ће да при су ству ју на сту пу
Сне жа не Ба бић Сне ки на Тр -
гу нео ли та, а два да на ка сни -
је би ће обе ле же на цр кве на
сла ва Све ти Пан те леј мон.

Петак, 3. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Број не при ја ве за 
Са лон фо то гра фи је и
Фе сти вал ама тер ског
фил ма

Глав не на гра де у
Пан че ву, Бе о гра ду и
Ва ље ву

Го то во по ла ве ка, сва ког пр вог
ав гу стов ског ви кен да, кул тур -
ни по сле ни ци из Омо љи це при -
ре ђу ју чу ве ни ме ђу на род ни фе -
сти вал на те му жи во та се ла.

И овог пу та ма ни фе ста ци ја
је по де ље на на два кључ на сег -
мен та, а увод у зва нич ни про -
грам, по уста ље ном оби ча ју,
би ће на пра вљен у че твр так, 2.
ав гу ста, ка да ће, од 21 сат, на
лет њој по зор ни ци на сту пи ти
там бу ра ши, на кон цер ту под
на зи вом „Кад је чо век пе сма”.

На ред ни дан је у зна ку че тр -
де сет ше стог Са ло на умет нич ке
фо то гра фи је, чи је је отва ра ње с
до де лом на гра да пла ни ра но за
20.30 у га ле ри ји До ма кул ту ре,
ко ји је и ор га ни за тор „Жи се ла”.

Жи ри је већ оба вио ве ли ки
по сао, с об зи ром на то да су на
кон курс при ја вље не 504 фо то -

СЕЛО

СЛЕ ДЕ ЋЕГ ВИ КЕН ДА У ОМО ЉИ ЦИ

„ЖИ СЕЛ” БРОЈ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ОСАМ

Страну припремио
Јордан

Филиповић

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У КУ ВА ЊУ ГУ ЛА ША 

ОДР ЖА НО У НО ВОМ СЕ ЛУ

Пан чев ци осво ји ли
„Бан гул”

гра фи је из зе мље, ре ги о на, па
чак и из да ле ке Ау стра ли је. По -
зна ти су и по бед ни ци: пр ва на -
гра да за ко лек ци ју при па ла је
Ми ро сла ву Је ре ми ћу из Ва ље -
ва, док је по је ди нач но нај бо ља
фо то гра фи ја „Ку ће рак у Сре -
му” ау то ра Бра ни ми ра Ра до ва -
но ви ћа из Бе о гра да.

Исте ве че ри би ће отво ре не из -
ло жбе фо то гра фи ја по зна тих мај -
сто ра Жељ ка Ђу ри ћа („Сен ке кад
им вре ме ни је”) и Ми ла на Жив -
ко ви ћа („Кар не вал-пор тре ти”).
Сво је ра до ве пред ста ви ће и до -
бит ни ци нај ви шег зва ња у Фо то-

-са ве зу Ср би је: Зо ран Ми лу ти -
но вић, Имре Са бо и Ран ко Ђу ро -
вић, а пу бли ци ће би ти до ступ на
и по став ка под на зи вом „Из ал -
ма на ха Фо то-са ве за Ср би је”.

Ве че ће би ти за о кру же но на -
сту пом „ЕКВ три бјут бен да”, од
22 са та, на Лет њој по зор ни ци.

Оста так ма ни фе ста ци је обе -
ле жи ће че тр де сет осми Ме ђу -
на род ни фе сти вал ама тер ског
фил ма, на ко јем је уче ство ва -
ло два де сет јед но оства ре ње, а
пре ма од лу ци еми нент ног жи -
ри ја, гран-при су за вре де ла
„Бра ћа из Ба на та” ау то ра Ра -

до ва на Ђе ри ћа из Пан че ва, чи -
ме је он по но вио про шло го ди -
шњи успех. Исто као и ла не,
дру ги по ран гу „Злат ни сун цо -
крет” иде Дра гу Ла ти но ви ћу и
Или ји Га ло њи из Но вог Са да за
филм „Зов”; „сре бр ни” је До ло -
вац Бо јан Вој нов („У до ло ви ма
рав ни це”), а „брон за на” – Ра до -
мир ка Си ља но ски из Бе о гра да
(„Ју на ки ња”). У су бо ту, 4. ав гу -
ста, би ће при ре ђе ни пра те ћи
са др жа ји: у 10 са ти ис пред би -
феа „Ша ран” по че ће „Злат ни
ко тлић По ња ви це 2018”, а сат
ка сни је у „Га ле ри ји на углу” До -
ма кул ту ре и Ет но-ра ди о ни ца
„Ста ри за на ти”.

Че тр де сет осми Ме ђу на род -
ни фе сти вал ама тер ског и ви -
део фил ма би ће зва нич но отво -
рен у 20.30 на Лет њој по зор ни -
ци, по ла са та ка сни је по че ће пр -
ва зва нич на про јек ци ја ама тер -
ских фил мо ва, а од 22.15 на
про гра му је по зо ри шна пред -
ста ва „Ко је ов де иди от?”. Су -
тра дан од 21 сат на истом ме сту
по че ће дру га зва нич на про јек -
ци ја ама тер ских фил мо ва, на -
кон че га ће усле ди ти до де ла на -
гра да, а за ве са на ово го ди шњи
„Жи сел” би ће спу ште на у 22.45
кон цер том гру пе „Twilight”.

СЕ О СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ – БРЕСТОВАЦ (5)

Ди рек тор ка је и би бли о те кар ка
То ком нај то пли јег го ди шњег
до ба и лет ње ше ме „Пан че вац”
се ба ви ак ту ел ним ста њем се -
о ских би бли о те ка, ко је го ди -
на ма функ ци о ни шу под окри -
љем до мо ва кул ту ре.

С тим у ве зи, би ће ре чи и о
ин те ре со ва њу жи те ља на се ље -
них ме ста за књи гу, о то ме ко -
ли ко и шта се чи та, као и о
пер спек ти ва ма у бу дућ но сти.

Би бли о те ка у Бре стов цу већ
из ве сно вре ме на ла зи се у не -
кој вр сти ван ред не си ту а ци је.
Раз лог: до тра ја ла про сто ри ја,
што се ма ни фе сто ва ло про ки -
шња ва њем пла фо на, а ти ме и
не до стат ком еле мен тар них
усло ва за нор ма лан рад.

Због то га је ди рек тор ка До ма
кул ту ре Не ве на Ђу рић од лу чи -
ла да се упу сти у хра бру аван ту -
ру зва ну ре кон струк ци ја.

– Го ди на ма смо на сто ја ли да
од над ле жних град ских струк -
ту ра, као и на кон кур си ма По -
кра јин ског се кре та ри ја та за спо -
рт и омла ди ну, до би је мо од го -
ва ра ју ћа фи нан сиј ска сред ства.

На кон све га ус пе ли смо у том
на у му, па су ра до ви мо гли да
поч ну. Тре нут но при пре ма мо
но ву про сто ри ју, иден тич них га -
ба ри та као што је и до са да шња,
у ко ју ће мо пре се ли ти цео књи -
жни фонд и дру ги ин вен тар. До -
сад је ура ђе но мно го то га од по -
да до пла фо на, а пред сто ји пре -
ба ци ва ње свих по ли ца, на кон
че га би тре ба ло да до ђу љу ди из
Град ске би бли о те ке и ура де ре -
ви зи ју – на во ди ди рек тор ка.

Ка да је реч о бро ју књи га,
пре ма зва нич ним па пи ри ма

тре ба ло би да их је пре ко де -
вет хи ља да. Ме ђу тим, ре ал ност
је бит но дру га чи ја.

– Ве ли ки број књи га је код
љу ди по се лу, а ра ди се о не ко -
ли ко хи ља да на сло ва. Што се
ти че на бав ке но вих на сло ва, за
та кву на ме ну го ди на ма не ма -
мо обез бе ђен ни ди нар, јер све
рас по ло жи ве ре сур се ула же мо
у ре но ви ра ње про сто ри ја, па
се до ви ја мо ка ко зна мо и уме -
мо. Тим по во дом смо на пра -
ви ли ак ци ју пу тем ко је смо
при ба ви ли око сто три де сет

књи га – од ен ци кло пе ди ја, пре -
ко при руч ни ка о руч ним ра -
до ви ма, до Бран ка Ћо пи ћа –
ка же Ђу ри ће ва.

Ван ред на си ту а ци ја не од -
но си се са мо на про стор, већ и
на то што бре сто вач ка би бли о -
те ка не ма би бли о те ка ра, па ди -
рек тор ка, по ред све га оста лог,
из да је и књи ге.

– Нај че шћи чла но ви су же -
не, ко је тра же „лак шу” ли те -
ра ту ру, по пут оне ко ју пи ше
Мир јам; де ца до ла зе по лек ти -
ру, а и сред њо школ ци на вра -
ћа ју, па смо, док је би ло не ких
па ра, ак це нат ста вља ли на на -
бав ку њи ма ин те ре сант них на -
сло ва. Ка да је реч о по је дин -
ци ма, нај ак тив ни ја је Есма Бо -
гу ћа нин, ко ја је про чи та ла мал -
те не све што има мо. По ред то -
га, Је ле на Ми ло ше вић се ин -
те ре су је за књи ге о пси хо ло ги -
ји, а Алек сан дра Ни ко лић во -
ли не са мо да чи та већ да и да
пи ше по е зи ју, као и не ка да -
шња ма ти чар ка Ба хри ја Ра до -
ми ро вић – на бра ја ди рек тор ка
– би бли о те кар ка.

На пи та ње ка ко про во де нај то пли је го -
ди шње до ба у свом ме сту, нај че шћи од -
го вор на су мич но ода бра них Стар че ва ца
је да су у сло бод но вре ме углав ном на
Тр гу нео ли та и „Да ни ма дру же ња”, ко ји
се од ви ја ју баш у овом пе ри о ду.

Јед на од њих је и Је ле на Шиц (31), ко ја
ре дов но пра ти по ме ну ту ма ни фе ста ци ју, у
че му јој дру штво не рет ко пра ве и ћер ка
Ана (5) и ро ђа ка Ма ша (8), бу ду ћи да и за
њих има за ни мљи вих про гра ма. У остат ку
вре ме на де ца су у На род ној ба шти, во зе

ро ле ре у Ба ру та ни, брч ка ју се у кућ ном ба -
зен чи ћу или су на обли жњем игра ли шту.

Зо ран Ве лич ко вић (33) и ње го ва су -
пру га Ива на (31) то ком лет ње же ге рас -
хла ђу ју се на град ском ба зе ну или на ка -
ча ре вач ком је зе ру, уз жа ље ње што у свом
ме сту не ма ју ку па ли ште. А ка да је реч о
Стар че ву, и они пра те про гра ме „Да на
дру же ња”, од ко јих им се нај ви ше сви ђа

„Екс-Ју рок фест”. Њи хов де ве то го ди -
шњи син Кри сти јан и бли ски ро ђа ци из
Ау стри је – Ле он и Уна, ко ји ов де про во -
де рас пуст, нај че шће су у пар ку на рин -
ги шпи лу или на ја ха њу у Ер ге ли „Ста -
мен ко вић”, јер про сто обо жа ва ју жи во -
ти ње.

Гор да на Ни ко лић (21), као ро ђе на Стар -
чев ка, за јед но са су пру гом и вр шња ком
Бо ја ном и тро ме сеч ном бе бом Ја ном, че -
сто до ђе у по се ту ро ди те љи ма, на кон че -
га про ше та ју до цен тра, на ро чи то у вре -
ме „Да на дру же ња”, ка да ис пра те не ки
кон церт или из ло жбу. На ку па ње обич но
иду на По ња ви цу или ко вин ску „шљун -
ка ру”.

Пен зи о нер Ми тар Об ра до вић (77), ка -
ко ка же, са да ви ше не ра ди го то во ни -
шта, из у зев сит них кућ них по сло ва. Он
практи ку је да скок не до цен тра се ла, а
по не кад и до гра да, па и до Бе о гра да. Ње -
гов дру гар Ми лен ко Ми ло је вић, та ко ђе

ви та лан чо век у ре спек та бил ним го ди -
на ма, лет њи дан по чи ње основ ним оба -
ве за ма око ку ће и на ми ри ва ња сто ке, по -
том оде до про дав ни це, па до ком ши је
на ка фи цу, на кон че га оби ђе де се так ко -
шни ца сво јих пче ла или свра ти до про -
сто ри ја ло кал ног удру же ња пен зи о не ра,
чи ји је је дан од ак ти ви ста.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У СТАР ЧЕ ВУ?

Дру же ње на пр вом ме сту

„Златни сунцокрет”: „Кућерак у Срему”



У про сто ри ја ма Шко ле цр та -
ња До ма омла ди не Пан че во у
сре ду, 25. ју ла, одр жа но је
пре да ва ње Ма ри је Ста ној ло -
вић под на зи вом „Из ра да ке -
ра ми ке”.

Ке ра ми ка као склоп ва јар -
ства и сли кар ства има ши рок
спек тар мо гућ но сти да се умет -
ник кре а тив но из ра зи. Овом
при ли ком је Ма ри ја Ста ној ло -
вић пред ста ви ла на чи не на ко -
је се мо же об ра ђи ва ти ке ра ми -
ка, као и ма те ри ја ле ко ји се
ко ри сте у овом про це су.

Ин те ре сант но је да је пре да -
ва ње би ло ве о ма по се ће но, а пу бли ка је зна ти жељ но по ста -

вља ла пи та ња и ак тив но уче -
ство ва ла у пре зен та ци ји.

За љу би те ље ке ра ми ке би ли
су вр ло ко ри сни са ве ти Ма ри је
Ста ној ло вић, ко ја је скре ну ла па -
жњу на то ко је тех ни ке су ску пе

па за њих не ма мно го за ин те ре -
со ва них, шта се нај ви ше про да -
је, као и где се мо гу на ба ви ти
ма те ри ја ли за из ра ду ке ра ми ке.
Она је, та ко ђе, по ка за ла не ке од
сво јих ра до ва и об ја сни ла ко јом
тех ни ком су на пра вље ни, а де -

мон стри ра ла је и ка ко на ста је
пред мет од гли не на точ ку.

Ма ри ја је ди пло ми ра ла на
Фа кул те ту при ме ње них умет -
но сти и ди зај на у Бе о гра ду.
Има ла је са мо стал не из ло жбе
у га ле ри ји „Но ва” у Пан че ву
1996. го ди не, у „Ку ћи Ђу ре Јак -
ши ћа” у Бе о гра ду (1998), у Га -
ле ри ји са вре ме не умет но сти
Цен тра за кул ту ру у Пан че ву
(1999), у Ма лом ли ков ном са -
ло ну у Кра гу јев цу (2000) и у
„Са ло ну 77” у Ни шу (2004).
Има ла је и ви ше груп них из -
ло жби у Пан че ву, Бе о гра ду и
Но вом Са ду.

Осно ва ла је и Ате ље за из -
ра ду ке ра ми ке и афир ма ци ју
ста рих за на та „Рав но”. Ате ље
по сто ји већ два де сет го ди на, а
ба ви се из ра дом ра зних пред -
ме та од ке ра ми ке.

У На род ном му зе ју Пан че во у
уто рак, 7. ав гу ста, у 19 са ти,
би ће отво ре на из ло жба ко ја ће
при ка за ти ре зул та те нај ве ће
ар хе о ло шке екс пе ди ци је у Вој -
во ди ни у по след њих по ла ве -
ка. Из ло жбу ће отво ри ти др ар -
хе о ло ги је Еми на Зе че вић из
На род ног му зе ја у Бе о гра ду,
ди рек тор Му зе ја Вој во ди не др
Дра го Ње го ван, ди рек тор На -
род ној му зе ја Пан че во Ми ро -
слав Бир цлин и ау тор из ло жбе
Стан ко Три фу но вић, му зеј ски
са вет ник – ар хе о лог.

Од ло ка ли те та ко ји је био
го то во не по знат, Ста ри ви но -
гра ди у Чу ру гу су по ста ли зна -
ча јан по јам у срп ској ар хе о ло -
ги ји. Ар хе о ло шки парк у Чу ру -
гу, за сад иде ја ко ја је про и за -
шла из са зна ња о бо гат ству на -
ла зи шта, али и те мељ не ана -
ли зе усло ва за ње но оства ре ње,

по ве зу је на у ку и кул ту ру с ту -
ри змом и при вре дом, че му те -
же на пред на дру штва.

Основ на иде ја из ло жбе је да
по се ти о цу што вер ни је до ча ра

сва ко днев ни жи вот ми ну лих
епо ха, од мла ђег гво зде ног до -
ба до кра ја тур ске вла сти. Од
деч је ко лев ке, пре ко за на та и
ра то ва ња, до од но са пре ма мр -

тви ма и ре ли ги је. Кроз пред -
ме те сва ко днев ног жи во та, али
и рет ке, ста ре за пи се оно вре -
ме них исто ри ча ра, из ло жба ће
осве тли ти дав но на ста ле исто -
риј ске пој мо ве и име на на ро -
да ко ји по сто је и да нас, док су
дру ги оста ли са мо у исто риј -
ском пам ће њу. Тра го ве бур них
до га ђа ја ко ји су об ли ко ва ли бу -
дућ ност овог де ла Евро пе, от -
кри ли су и пре по зна ли ар хе о -
ло зи.

Ста ра иде ја му зеј ских ди о -
ра ма, при ме ње на пр во бит но
пре ви ше од сто го ди на, са да
ће би ти ре а ли зо ва на са вре ме -
ним тех нич ким сред стви ма,
но вим тех но ло ги ја ма, у фор -
ми ком пју тер ске ани ма ци је и
про ши ре не ствар но сти.

Из ло жба ће го сто ва ти у На -
род ном му зе ју у Пан че ву до
ок то бра 2018. го ди не.

Бог да на Кел ча, 

мед. се стра и пле сач

КЊИ ГА: За ми сли те сва ко -
дне ви цу у ко јој вам је од у зе -
та моћ го во ра. Са да ви ше не
мо же те да об ја сни те да сте
глад ни, или умор ни, или да
вас не што бо ли, ни ти да про -
ћа ска те с при ја те љем. Са да
за ми сли те да вас, по што из -
гу би те спо соб ност оп ште ња,
без на ја ве на пу сти уред ник
ко ји бо ра ви у ва ма и рас по -
ре ђу је вам ми сли. Ве ро ват -
но ни сте ни зна ли да тај уред -
ник ума по сто ји, али сад ка -
да га ви ше не ма, пре ка сно
уви ђа те ка ко је све ове го ди -
не упра во он омо гу ћа вао да
ваш ум ра ди. Са да сте пре -
пу ште ни са ми се би. Са свим
си гур но до са да ни сте чи та -
ли ова кву књи гу. „За што ска -
чем” је на пи сао Но а ки Хи -
га ши да, па ме тан, са мо све -
стан и ве о ма шар ман тан три -
на е сто го ди шњи ау ти стич ни
де чак. Ово су је дин стве ни
ме мо а ри ко ји нам по ка зу ју
ка ко ау ти сти чан ум ми сли,
осе ћа, по сма тра и ре а гу је на
на чин ко ји ма ло ко од нас
мо же да за ми сли. 

ФИЛМ: „Бит ка за Се ва сто -
пољ” је филм ко ји ра до гле -
дам из но ва. То је рат на дра -
ма ко ја нам го во ри о по ло жа -
ју же на у Дру гом свет ском ра -
ту. Филм пра ти жи вот ну при -
чу со вјет ске хе ро и не Људ ми -
ле Па вли чен ко у пе ри о ду од
1937. до 1957. го ди не, с по -
себ ним освр том на ње не хе -
рој ске ак ци је то ком на ци стич -
ких оп са да Оде се и Се ва сто -
по ља. „Бит ка за Се ва сто пољ”

је ујед но и ту жна и ро ман -
тич на љу бав на при ча. Пр ви
пут кад сам по гле да ла филм,
оста ла сам за те че на. Сце не
ко је при ка зу ју жи вот у ра ту и
на чин жи вље ња та да вр ло су
по тре сне и ре ал не, и ве о ма су
до бро ура ђе не. Овај филм је
на ме не за и ста оста вио јак
ути сак. Пре по ру чу јем га, а ви
са ми про це ни те да ље.

МУ ЗИ КА је са став ни део мог
жи во та; на пу ту до по сла стал -
но но сим слу ша ли це и слу -
шам му зи ку. Во лим да слу -
шам „Ис каз”, бенд из Пан че -
ва. На ша му зич ка сце на, ка -
да не го во ри мо о ко мер ци ја -
ли, за и ста је до бра. Ба вим се
пле сом, па је ту му зи ка опет
не из бе жна. За ко ре о гра фи је
ко је ра дим с де цом у свом
пле сном сту ди ју „Ла на” во -
лим да ко ри стим му зи ку из
цр та ћа, као и кла сич ну му -
зи ку, па чак и раз не мар ше -
ве, с об зи ром на то да је ма -
жо рет плес у пи та њу. Му зи -
ка је при ла го дљи ва, увек по -
жељ на и сви ма при сту пач на.

КУЛТУРА
Петак, 3. август 2018.
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ПЕ ДЕ СЕ ТА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА „ДЕ ЛИ БЛАТ СКИ ПЕ САК”

ДРУ ЖЕ ЊЕ У ДУ ХУ ВЕ ЛИ КОГ ЈУ БИ ЛЕ ЈА
Уче ство ва ло 
осам на ест умет ни ка
из Ср би је, Бу гар ске 
и Ма ке до ни је

По след њу не де љу ју ла обе ле -
жи ла је ју би лар на, пе де се та Ли -
ков на ко ло ни ја „Де ли блат ски
пе сак”, у ко јој је  од 20. до 28.
ју ла бо ра ви ло осам на ест сли -
ка ра из Ср би је, Ма ке до ни је и
Бу гар ске.

Не ве ро ва тан је осе ћај ко ји се
ја вља ка да кро чи те на тло Пе -
шча ре, ме ђу умет ни ке из на шег
гра да, чи та ве Ср би је и ино стран -
ства. Сву да у ва зду ху осе ћа се
по зи тив на енер ги ја умет ни ка
ко ји су ин спи ри са ни да ства ра -
ју. Као сва ке го ди не, уче сни ци
су по но ви ли да сам ам би јент
чи ни ат мос фе ру по себ ном, а оно
што још ви ше на дах њу је, је сте
ме ђу соб на ко му ни ка ци ја љу ди
ко ји жи ве за умет ност. С њи ма
смо овог пу та раз го ва ра ли о зна -
ча ју јед не ова кве ма ни фе ста ци -
је за град из ког је иде ја по те кла
и умет ност уоп ште.

За што ска чем

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

ко ло ни ју, то је Дон Ки хот ко ји
вла да и бо ри се с ве тре ња ча ма,
вр ло успе шно – ре као је Зо ран
Ча ли ја, сли кар из Бе о гра да.

Је ле на Бад ње вац Ри стић, уче -
сни ца ово го ди шње ко ло ни је,
ре кла је да је Ли ков на ко ло ни -
ја ви ше стру ко зна чај на за наш
град.

– Не што што по сто ји пе де -
сет го ди на је са мо по се би фа -
сци нант но, али је та ко ђе ва -
жно да се ви ди ли ков ни жи вот
гра да и ка ко се он с вре ме ном
ме њао – из ја ви ла је Је ле на Бад -
ње вац Ри стић.

Уче сни ца ко ја је пре ко три де -
сет го ди на ак тив на у Ли ков ној
ко ло ни ји је сте На да Оњин Жу -
жић. Она је на гла си ла да је нај -
дра го це ни ја ствар ко ло ни је упра -
во та при ли ка да се упо зна ју сли -
ка ри из раз ли чи тих сре ди на, а у
ову ко ло ни ју су до ла зи ли умет -
ни ци из ра зних зе ма ља.

– Ли ков на ко ло ни ја има ве -
ли ки зна чај. Ов де је ста сао
ве ли ки број умет ни ка, ко ји
су уче ство ва ли у гра ђе њу ими -
џа ко ло ни је „Де ли блат ски пе -
сак”. Сви ра до ви су за тим
пред ста вља ни на из ло жба ма,
а ка та ло зи су оста ја ли као
све до чан ство о јед ном вре -
ме ну – ре кла је На да Оњин
Жу жић.

О ути ца ју за јед нич ког ра да
го во ри ла је Је ле на Сто шић из
Ни ша, ко ја је ис та кла да умет -
ни ци на овај на чин са ку пља ју
раз не ути ца је, ко ји, ка да се пре -
не су на плат но, да ју не што но -
во и дру га чи је. До да ла је да
раз го во ри с дру гим умет ни ци -
ма та ко ђе ин спи ри шу за не ке
но ве про јек те.

Ли ков ну ко ло ни ју је ор га ни -
зо ва ла Кул тур но-про свет на за -
јед ни ца уз фи нан сиј ску по др -
шку Гра да Пан че ва.

– У ва шем гра ду за и ста вла -
да јак ен ту зи ја зам и свест о по -
тре би кул ту ре за на шу це лу зе -
мљу, не са мо за Пан че во. За и -
ста је за ди вље ње с ко јим ен ту -
зи ја змом ови љу ди успе ва ју да
то ли ке го ди не одр жа ва ју ову

Културни телекс
Му зи ка
Пе так, 3. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра Пан че ва:
кон церт квар те та Дра га на Ћа ли не.

Те мат ски про грам
Сре да, 8. ав густ, 19.30, Град ска би бли о те ка Пан че во: про -
мо ци ја ро ма на „Хе ле на или о не ми ру” Мир ја не Ми тро вић.

Из ло жбе
Уто рак, 7. ав густ, 19 са ти, На род ни му зеј: отва ра ње из ло жбе
Стан ка Тру фу но ви ћа „Чу руг – на уда ру им пе ри ја: два де сет
го ди на ар хе о ло шке екс пе ди ци је”.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ МА РИ ЈЕ СТА НОЈ ЛО ВИЋ

О из ра ди ке ра ми ке

НА СТУП ПО ЛА ЗНИ КА ХИП-ХОП РА ДИ О НИ ЦЕ

Пред ста вље на пе сма
„Мој пр ви”

По ла зни ци хип-хоп ра ди о -
ни це До ма омла ди не Пан че -
во су у окви ру кон цер та са -
ста ва „Сте рео ба на на”, ко ји
је одр жан у су бо ту, 21. ју ла,
пред ста ви ли сво ју но ву, че -
твр ту ну ме ру. Том при ли ком
пу бли ка је мо гла да чу је и
прет ход не три пе сме на ста -
ле у про те клом пе ри о ду.

С мла дим та лен то ва ним
љу би те љи ма хип-хоп му зи ке
већ три го ди не ра ди фронт -
мен гру пе „Ис каз” Зо ран Сте -
фа нов, а овог пу та су се ба -
ви ли те мом „Мој пр ви”. Те -
ма под ра зу ме ва мо ме нат у
пе ри о ду од ра ста ња ко ји је био
то ли ко упе ча тљив да је ути -
цао на раз вој лич но сти, да ља
ин те ре со ва ња, по и ма ње све -
та и од нос пре ма ње му. За
пе сму је ура ђен и ви део-спот,
ко ји се на ла зи на „Ју тјуб” ка -
на лу бен да „Ис каз”.

– У то ку је пе та ра ди о ни -
ца, чи ји је за да так об ра да те -
ме „Сло бо да”. Она ће би ти
пред ста вље на на фе сти ва лу
„FreedomArt”. Ге не рал на
иде ја је да се ре а ли зу је још

не ко ли ко ну ме ра у на ред -
ном пе ри о ду, ко је ће на кра -
ју би ти об је ди ње не у из да ње
и јед ну це ло ви ту при чу. Из -
да ње ће би ти сво је вр сно све -
до чан ство о под сти ца ју ви -
ше ге не ра ци ја мла дих љу ди
да се ба ве кре а тив ним ства -
ра ла штвом. Пра ва де ло твор -
ност ра ди о ни це се за пра во
огле да у са мо стал ном ан га -
жо ва њу по ла зни ка на ре а -
ли за ци ји соп стве них про је -
ка та и кре а ци ја. Та ко са да
има мо гру пу под на зи вом „4
Freedom”, ко ју чи не че ти ри
по ла зни ка хип-хоп ра ди о ни -
це и ко ја је њен ди рек тан де -
ри ват, али де лу је са мо стал -
но. У том сми слу је ра ди о -
ни ца би ла од скоч на да ска и
„оки дач” за да ље де ло ва ње,
а то и је сте основ ни циљ –
ре као је Зо ран Сте фа нов.

Он је ис та као да ће ини -
ци ја ти ва ко ју је по кре нуо Дом
омла ди не Пан че во са са ста -
вом „Ис каз” по слу жи ти као
ин спи ра ци ја да се још љу ди
ан га жу је и оку ша сво ју сре -
ћу у слич ним про јек ти ма.

ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА АР ХЕ О ЛО ШКЕ ЕКС ПЕ ДИ ЦИ ЈЕ

Чу руг на уда ру им пе ри ја
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ПРО ДА ЈЕМ пе жо 307
ХД, 2005, хит но.
065/956-05-00
(СМС)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла сер ви -
си ра мо и пу ни мо га -
сом. Пу ње ње са за -
ме ном уља и УВ бо -
јом 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(264044)

ФИ ЈАТ пун то 2001,
ди зел, 1.9, хит но, 360
евра, не ре ги стро ван.
061/303-30-44.
(263835)

ПРО ДА ЈЕМ опел ка -
дет су за, ре ги стро ван
до но вем бра, 450
евра. 064/357-84-33.
(263844)

ОПЕЛ век тра Б,
2000. го ди ште, 1.6,
ка ра ван, плин атест,
вла сник. 
064/913-72-24.
(263850)

дКОМ БИ фол ксва ген
Т 3, тран спор тер, мо -
тор 1600, мо же и за -
ме на. 063/880-64-42.
(263903)

НА ПРО ДА ЈУ по ло
1.4, 2004. го ди ште,
бен зин, гас. Тел.
063/733-60-76.
(263905)

ОПЕЛ кор са 1.4,
66.000 км, бен зин,
2010, пр ви вла сник.
063/354-221.
(263870)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло
1998. го ди ште, 1.4,
очу ван, кли ма, цен -
трал но за кљу ча ва ње,
елек тро по ди за чи.
Вла сник. 064159-86-
09. 263874)

ЗА СТА ВА ко рал 1.1
ин, 2005. го ди ште,
пр ви вла сник, 500
евра. Тел. 063/219-
658. (263935)

ГОЛФ 5 ди зел, 2005,
ура ђе ни сви сер ви си,
очу ван. 062504-504.
(263941)

ПРО ДА ЈЕМ бра ко
при ко ли цу, ме њам за
ску тер. 063/853-93-
29. (263970)

РЕ НО ме ган 2007,
ди зел, 1.5, 106 кс, 6
бр зи на, ма ли по тро -
шач, вла сник, 3.300
евра. 064/246-05-71.
263980)

ДА Е ВУ ти ко, ис пра -
ван, ре ги стро ван,
400 евра.
065/413-52-55.
(26399)

ГОЛФ 3, ди зел, 1.9,
1994. до брог ста ња,
ре ги стро ван, 650
евра. 064/243-84-52. 

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ 
от куп свих вр ста во -
зи ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991.
(262412)

ОТ КУП во зи ла, ала -
та, гво жђа, оста ло,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(262412)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у био ком ста њу,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(264155)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле до 1.800 евра, ста -
ње не бит но. 
063/165-83-75.
(264161)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у био ком ста њу д
70 до 1.800 евра.
062/193-36-05.
(264161)

КОМ БАЈН змај 222,
бун ке раш, дво ред ни,
ле ва тор 9 м, трак тор
ИМТ 560. Сте ва,
064/271-40-87.
(263896)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор
то мо вин ко вић, 821,
и АПН 6- 063/325-
535. (264006)

ЗМАЈ 141, жит на и
сун цо кре то ва ва ри -
јан та, мо ра ва пр ска -
ли ца 440 л. Тел.
063/879-32-57.
(264045)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же -
ну га ра жу на Ко те жу
2, на углу код Пи ва -
ре. 063/354-221.
(263870)

ГА РА ЖУ ду плу зи да -
ну, из да јем, стру ја,
гре ја ње, мо же ма га -
цин, Те сла. 061/225-
16-43. (264160) 

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.
(263858)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве -
ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463,
063/877-38-21

ВЕШ-МА ШИ НА, за -
мр зи вач, и по лов ни
де ло ви од веш-ма ши -
не. Тел. 013/252-05-
10, 063/703-76-07.
(263675)

КА ЗАН за пе че ње ра -
ки је из да јем. Ду ле.
064/163-58-85.
(263558)

МА ЛО ко ри шћен
шпо рет, фри жи дер,
дво сед, брач ни кре -
вет, ТВ сто, клуб сто,
те пих и оста ло.
066/33-892. (263610)

БУ КВА, цер, ба грем.
Услу жно се че ње и
це па ње. Бо са нац.
064/357-82-08.
(263001)

СВЕ вр сте огрев ног
др ве та, исе че но и ис -
це па но. 064/080-86-
99. По вољ но.
(263001)

ДЕ ТЕ ЛИ НА, пра си ћи
на про да ју. Ми ћа,
064/303-28-68.
(263372)

ПРО ДА ЈЕМ ко жно
оде ло за мо тор. Тел.
064/950-39-99.
(263881)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед и
фо те љу, те гет, еко-
ко жа, по лов но.
069/171-19-57.
(263832)

РАС ПРО ДА ЈА но вих
сто ло ва и сто ли ца.
Еле мент за су до пер
од 3.000. 060/600-
14-52. (263484)

КЛИК-КЛАК ле жа је -
ви, но ви, од 12.900.
Мебл по же љи.
060/600-14-52.
(263484)

ПРО ДА ЈЕМ сто, шест
сто ли ца, два огле да -
ла /75 х 75), 50 х
120). 068/512-78-61.
(263894)

ПРО ДА ЈЕМ пла кар
ви си не 220, ши ри на
40, ду жи на 1.50, две
ТА пе ћи 4,5 кв, пи са -
ћи сто. Тел. 064/483-
50-90. (263902)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер го ре ње. Тел.
063/325-566.
(263868)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
са ло нит пло че.
064/370-79-47.
(263875)

ПРО ДА ЈЕМ то мос
пум пу за на вод ња ва -
ње 2 кв, кру њач-пре -
кру пач. 064/370-79-
47. (263875)

ПРО ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је од 100
ли та ра. Тел. 013/231-
65-07, 066/511-31-
37. (243876)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, су до пе ра
3.000, но ва. 371-568,
063/773-45-97.
(263909)

ОР МАР, ду шек, сто -
ли це, сто ло ви, сто ли -
ћи, ко мо де, ви се ћа
ку хи ња, гре ја ли це.
065/353-07-57.
(263901)

СА ЛА ТА РА са 15
про хром ских по су да,
вер ти кал ни ком би но -
ва ни фри жи дер-за -
мр зи вач. 063/866-44-
07. (263931)

ПРО ДА ЈЕМ че ти ри
тр пе за риј ске сто ли -
це, пу но др во и две
фо те ље. 063/843-55-
69. (263927)

ФРИ ЖИ ДЕР 280 л,
шпо рет плин-стру ја,
су до-ма ши на, веш-
ма ши на, нов тро -
крил ни ор ман, дво -
сед, тро сед, гроф ле -
жај, стил ски ба рок ни
тр пе за риј ски окру гли
сто са де сет сто ли ца,
ви три на би фе, ду жа
ко мо да, ан ти кви тет,
ком пју тер ска окрет -
на сто ли ца, ду ше ци,
ку хињ ски рад ни ви -
се ћи де ло ви, ра зно.
Тел. 063/861-82-66.
(263957)

УСТУ ПАМ ду пло
гроб но ме сто на Ста -
ром пра во слав ном
гро бљу. 062/118-48-
46. (263966)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ.
063/848-04-12. Зо ри -
ца. (263998)

ПВЦ ке се, бу тик ке се
пла сти ка, Гро бљан -
ска 5. Вој ло ви ца.
(264029)

НА ПРО ДА ЈУ ма ли не
смр зну те и све же.
Тел. 061/178-18-19.
(264034)

МАН ГУ ЛИ ЦЕ од 100
до 180 кг, два евра
пра си ћи ман гу ли це
од 25 до 30 кг, 25
евра. 064/552-59-49.
(264039)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
деч ја ко ли ца, бој лер,
ста кле ни сто, пи са ћи
сто, лу стер, ТВ фи -
липс. 060/143-62-10.
(264049)

ШЉИ ВА, кру шка,
бре сква за ра ки ју,
пек мез, до во зим-
про да јем. Тел.
061/142-23-69. 

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, ком би на ци ју,
веш-ма ши ну, по лов -
не де ло ве. 064/129-
73-60, 013/346-790.
(264074)

ЛИЧ НИ аларм, кре -
вет 2 х 2, по се бан
ди зајн, 4. ав густ од
18 до 20 са ти.
063/751-07-79.
(264087)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, 2, 3, 4
6 кв, до ста ва, мо на -
жа, га ран ци ја.
064/366-57-87, 335-
930. (264106)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на
де те ли на на про да ју.
Ми ћа. 064/303-28-
68. (264162)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
де ре и за мр зи ва че из
уво за. 335-930,
064/366-57-87.
(264106)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ци -
глу, од лич ну гра ђу и
да ске. 064/668-97-
86. 

ТАК СИ МЕ ТАР са
штам па чем, ан ти де -
ку бит ду шек са ком -
пре со ром, елек тро -
плин ски шпо рет.
062/159-11-23.
(264127)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну
де те ли ну. 064/222-
01-23. (264128)

ПРО ДА ЈЕМ пра сад,
мо гућ ност кла ња и
пе че ња, до ста ва.
063/314-454.
(264131)

НОВ шпо рет го ре ње
инос, гас-стру ја, 60
цм ши ри на, га ран ци -
ја. 066/319-258.
(264148)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не Та пе ћи, мон та -
жа и га ран ци ја го ди -
ну да на. 
063/714-38-98.
(264149)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за одва ја ње ко шти ца.
064/201-72-16.
(264154)

ЦРЕП ма ла ки кин да,
(ки кин да 272), про -
да јем. Тел. 064/612-
81-40. (264139)

ПРО ДА ЈЕМ ја ри ће,
пра си ће, мо же  и за -
кла ни, до но сим ку ћи,
по до го во ру. Тел.
617-336, 063/865-80-
31. (4775)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де -
ре, за мр зи ва че, ста -
ро гво жђе, веш-ма -
ши не и оста ли от пад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(263331)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, плин ске
бо це, ста ро гво жђе,
ба кар, ме синг, алу -
ми ни јум.
066/900-79-04.
(263840)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре веш-
ма ши не, фри жи де ре,
за мр зи ва че, аку му -
ла то ре, ка бло ве и
оста лиа ме тал ни 
от пад. 
060/521-93-40.
(263878)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, са то -
ве, но вац, пен ка ла.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(263957)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не,
за мр зи ва че и оста ло.
061/627-07-31.
(264003)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај,
сли ке, са то ве, ста ри
но вац, ста ро по кућ -
ство. 063/70518-18,
335-930, 335-974.
(264106)
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КУ ЋА, Бре сто вац,
укњи же на, ПР, усе љи -
ва, 7.45, 17.500; Ја -
буч ки пут, до ули це,
две стам бе не је ди ни -
це, хит но, 25.000.
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4775)

БА ВАН ШТАН СКИ
пут, 56 ари, ви кен ди -
ца, по моћ не про сто -
ри је, воћ њак, стру ја,
во да, до пу та.
064/280-60-53.
(263607)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Вој ло ви ци, две стам -
бе не је ди ни це, ЦГ.
062/348-137,
013/348-137.
(263669)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
окућ ни цом, ле га ли зо -
ва но, Гло гоњ, Осло -
бо ђе ња 116. Тел.
063/886-85-48.
(263785)

КУ ЋА, Стар че во, 95
м2, ком плет но ре но -
ви ра на, вла сник, 1/1.
064/348-05-68
(263784)

НА ПРО ДА ЈУ укњи же -
ни гра ђе вин ски пла -
це ви. Стре ли ште.
064/119-04-31.
(263567)

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

пла ца, 50.000 евра.
Зва ти од 18 до 20 са -
ти. 064/832-13-35.
(263568)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо -
ва ну ку ћу на Ку де -
љар цу, на 9 ари пла -
ца. 064/040-82-72.
(262953)

СТА РА МИ СА, плац
601 м2, стру ја, во да,
те ле фон, из ла зи на
две ули це. 064/418-
45-66. (263056)

МРА МО РАК, хит на
про да ја или за ме на
ком фор не ку ће.
069/255-87-86.
(262885)

ПАН ЧЕ ВО, цен тар,
ку ћу-стан 67 м2,
укњи же но, вла сни -
штво. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
(263264)

ПЛАЦ по вр ши не 40
ари, у пр вом про се ку
Брат ства је дин ства.
064/832-46-38.
(263275)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ку де љар цу. 
062/976-85-76.
(263323)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Омо љи ца, 6 ари, ета -
жно гре ја ње на др ва.
064/168-84-32,
013/618-652.
(263177)

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

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
алу ми ни јум, оло во,
ме синг, за мр зи ва че,
шпо ре те, те ле ви зо ре,
све оста ло. 061/322-
04-94. (264141)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, оло во,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре. 061/321-
77-93. (264141)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, алу ми ни јум,
гво жђе, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, те ле ви -
зо ре, до ла зи мо.
061/206-26-24.
(264141)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа.
Стре ли ште, вла сник.
062/816-16-46 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
пла цем 25 x 77 м у
Ба нат ском Но вом 
Се лу. 063/887-84-00
(СМС)

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

ИВА НО ВО, ку ћа, Вој -
во ђан ска 71.
013/629-343,
063/763-62-12, зва ти
од 14 до 16 са ти.
(263589)

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

КУ ЋА, цен тар, 103 м2,
2.25 пре ле па, 75.000;
Стар че во, глав на ули -
ца, од лич на, 28.000.
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4775)

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

КУ ЋА, Те сла, две је -
ди ни це, три ула за,
3.8 ари, 170 м2, ЦГ,
укњи же на. 063/743-
03-71. (263812)

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

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу, До ло во, 265 м2,
28 ари плац, вла сник,
усе љи ва, стру ја, во -
да, плин. 063/735-44-
42. (263819)

ПЛАЦ 32 ара, Пе ли -
стер ска ули ца, пре ко
пру ге, по ла под во -
ћем. Тел. 064/113-
47-76. (263845)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
То ма шев цу, бли зи на
Та ми ша и ка на ла
ДТД, це на по вољ на.
Тел. 063/807-75-61.
(263245)

КУ ЋА, До ло во, на
пла цу 30 ари, по моћ -
ни објек ти. 063/707-
19-64. (263846)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шну ку ћу за адап та -
ци ју, бли зу цен тра.
013/258-06-47.
(263843)

КУ ЋА, но ва Ми са,
186 м2 на 2,63 м2 ари
пла ца, спрат на,
55.000 евра.
063/812-70-85,
063/869-54-18.
(263889)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064/955-
51-85. (263890)

ПРО ДА ЈЕМ ма њу ку -
ћу, за ме на руч ни
кру њач. 063/845-45-
80. (263893)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа
плац, воћ њак, до го -
вор. 066/916-45-80.
(263814)

КУ ЋА спрат на, три
ста на, сва ки 60 м2,
3.5 ара, 56.000.
063/126-92-77,
063/248-729.
(263904)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11.5 ари, стру ја, во -
да, га ра жа, за по чет
обје кат. 
064/260-05-34.
(263888)

КУ ЋА, ста ра Ми са, 7
ара + 55 м2 + 45 м2.
064/668-87-78.
(263917)

ВИ КЕН ДИ ЦА са
објек том од 150 м2,
тро фа зном стру јом,
во дом, ле га ли зо ва на,
ви кенд на се ље 
До ло во. 
063/760-49-87.
(263925)

ПЛАЦ 4 ара, 8.000
евра, ба ра ка слу жи ла
за ста но ва ње, 200
евра. 069/213-97-37.
(263922)

ЈА БУ КА, по љо при -
вред но гра ђе вин ског
зе мљи ште два лан ца,
500 м од се ла, по тез
пе ца ра са при ступ -
ним ри зла пу тем,
тро фа зном стру јом и
два ду бин ска бу на ра.
Зе мљи ште по год но за
по ди за ње са ла ша,
фар ме, ви но гра да и
слич но. Ви ше о све -
му на 063/756-66-
45., (263908)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа, укњи -
же на, 5 ари, усе љи -
ва, 26.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (263930)

УЖИ ЦЕН ТАР, 130
м2, 5 ари, без ула га -
ња, 62.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (263930)

КУ ЋА на про да ју,
Омо љи ца. Тел. 617-
331, усе љи ва од мах.
(263435)

СТАН, цен тар Стар -
че ва, улич ни део ку -
ће, 65 м2, по моћ ни
објек ти, ба шта.
063/774-62-13.
(263943)

ПРО ДА ЈЕМ плац у
Гроц кој, 36 ари, ку ћа
и воћ њак. 065/950-
52-53. (263945)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
но вој Ми си, 
Пан че во. 
060/037-05-86,
060/131-36-05.
(263949)

КУ ЋА, Стре ли ште, 53
м2 + по моћ не про -
сто ри је 27 м2, све ле -
га ли зо ва но, на 3 ара,
24.000 евра.
063/771-42-24.
(263954)

НО ВИ ЈА ку ћа, Ка ча -
ре во, две одво је не
ета же 240 м2, 6 ари,
60.000. (188), „Una-
Dalli”, 
064/255-87-50.
(263960)

НО ВА МИ СА, ку ћа
плац 7 ари, 112 м2,
29.000, по вољ но.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(263960)

КУ ЋА, Ми са, 280,
70.000, Пред гра ђе,
180, 80.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(263969)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа,
Омо љи ца, 65 м2, 6.5
ари, по моћ ни објек -
ти. 064/961-00-70.
(263976)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 64
м2, за плац у ули ци
Д. Ту цо ви ћа. Мо же и
за ме на за ма њи стан
у цен тру, 38.000
евра. 064/149-73-21.
(263940)

КУ ЋА на про да ју на
Те сли, јеф ти но. Тел.
063/849-94-07.
(263989)

ПРО ДА ЈЕМ плац 18
ари, Ку де љар ски на -
сип, мо же за ме на за
гар со ње ру. Тел.
064/951-75-67.
(2640001)

ОД МАХ усе љи ва ку -
ћа, по моћ ни објек ти,
окућ ни ца, ба шта, Ба -
нат ско Но во Се ло.
063/256-317,
063/844-62-64.
(264002)

ПРО ДАЈЕМ ку ћу, мо -
же и ета жно, но ва
Ми са., 064/327-60-
75. (263996)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си.
069/223-24-25.
(264020)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког, плац 3.8 ара.
063/301-360.
(26304024)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа 10
+ 65 м2, 8 ари.
063/256-207.
(264029)

ПРЕ ЛЕ ПА, 130 м2,
две је ди ни це, Ку де -
ља рац, 2,2 ара, га ра -
жа, гре ја ње, 55.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(264050)

ОД ЛИЧ НА, око 220
м2, две је ди ни це, 2
ара, бли зи на цен тра,
100.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(264050)

ОМО ЉИ ЦА, но ви ја,
94 м2, 5,25 ара, све
сре ђе но, усе љи ва,
по глед на По ња ви цу,
27.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(264050)

ПЛАЦ, Ми са, про да -
јем, до зво ље на град -
ња. 064/866-23-36.
(264052)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-
00.  (264064)

КУ ЋА у цен тру, 192
м2, ква ли тет на, но ва,
за од мор и би знис,
125.000 евра. До го -
вор. Вла сник.
063/232-757.
(264061)

ПЛАЦ од 22 ара са
воћ ња ком, по моћ ни
објек ти од чвр стог
ма те ри ја ла. Ле га ли -
зо ва но. 063/839-75-
99. (264071)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
хит но. Тел. 355-039.
(264088)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Омо љи ца, цен тар,
120 м2, ЦГ, по друм,
га ра жа, вла сник.
062/550-560.
(264091)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак
на Ку де љар цу, 18
ари, огра ђен, уре ђен.
063/472-669.
(264122)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 103 м2,
тро фа зна, по друм,
ка на ли за ци ја, цен -
трал но, пар ке ти, га -
ра жа. 062/159-11-23. 

ПРО ДА ЈЕМ 81,25
ари град ског гра ђе -
вин ског зе мљи шта у
се вер ној зо ни
(9638/2 и 9638/3) на
ма лом На де лу (На -
ди на кри ви на).
063/258-986. 

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа
350 м2, у Пан че ву,
Мај ке Ју го ви ћа 14.
Тел. 062/294-329. 

КУ ЋА, 1/1, 100 м2,
ре но ви ра на, усе љи -
ва, 4 ара, по моћ ни
објек ти, 31.000 евра.
Ко за рач ка 10, Ми са.
Тел. 063/804-07-85. 

КУ ЋА, мон та жна, 70
м2, 3 ара, но ва, усе -
љи ва, 1/1, 19.000
евра, Ми са, Ко за рач -
ка 10. До го вор.
063/804-07-85.
(264140)

ПЛАЦ 8 ари са три
ку ће са по себ ним
ула зи ма, ре но ви ра ње,
51.000 евра, 1/1, Ми -
са, Ко за рач ка, до го -
вор. 063/804-07-85. 

КУ ЋА на про да ју, Ба -
нат ско Но во Се ло.
Тел. 013/263-43-33,
062/103-89-92.
(264138)

КУ ЋА, Мар ги та, два
ста на, 3 ара, по вољ -
но. 065/513-87-30.
(264158)

ХИТ НО про да јем
плац/њи ву у Ко за -
рач кој. 063/214-912.
(264163)

ПРО ДА ЈЕМ ма њи
јед но со бан стан, ши -
ри цен тар, про да јем
спрат ну ку ћу ши ри
цен тар, по вољ но.
066/937-00-13 
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве
свих струк ту ра, Ко -
теж, цен тар, Стре ли -
ште,Те сла.  
066/937-00-13 
(СМС)

НОВ тро со бан стан
од 57 м2, пре ко 
пу та „Ави ва”.
065/800-90-04.
(263782)
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НО ВА МИ СА, стан
85 м2, сре ђен. Про -
да јем. 063/272-594,
063/225-928. 

ЗЛА ТИ БОР, апарт -
ман, нов, 39, I, вре -
ди, до го вор, Вла ди -
ми ро вац, ку ћа, 15
ари, 42 м2, 10.000
евра. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4775)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, лукс, 36 м2, до -
го вор; Ми са, дво и по -
со бан, III, 42 м2,
20.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4775)

СТА РА МИ СА, стан
ду плекс, два ула за,
95 м2, 29.000; Ду бо ка
ба ра, 6 ари, ви кен ди -
ца, вре ди, 16.000.
„Milka M”, 063/744-
28-66. (4775)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 64 м2, стр о ги
цен тар. 063/172-50-
19. (263551)

ТЕ СЛА: тро со бан,
ЦГ, IV спрат, 80 м2,
те ра се, усе љив, вла -
сник. 013/331-079,
063/770-45-55.
(260945)

СТАН, Ми са, 66 м2,
23.500, 34 м2, 13.500.
063/377-835.
(262828)

СТАН од 70 м2, про -
да јем по вољ но, мо -
гућ до го вор. Тел.
064/276-04-08.
(263408)

ТА МИШ ка пи ја, гар -
со ње ра, II спрат, 34
м2 + оста ва, 32.000
евра фик сно, по глед
на Та миш. Вла сник.
063/338-332.
(263465)

ТА МИШ ка пи ја, нов
тро и по со бан, III
спрат, 72 м2 + оста -
ва, 66.000 евра.  По -
глед на Та миш. Вла -
сник. 063/338-332.
(263465)

ПРО ДА ЈЕМ хит но
јед но и по со бан стан,
но ва Ми са, 39 м2,
укњи жен, при зе мље,
гре ја ње, до го вор.
063/727-76-29.
(263853)

ПРО ДА ЈЕМ укњи жен
стан, 67 м2, Со да ра,
код об да ни шта, по -
вољ но. 
060/477-78-20.
(263891)

ДВО СО БАН стан, Со -
да ра, I спрат, 52 м2.
063/176-24-96.
(263880)

ПРО ДА ЈЕМ хит но
стан, до го вор.
064159-99-45,
064/130-27-34.
(263883)

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

ХИТ НО, 
Стре ли ште, 37 м2,
ЦГ, ПР, без 
ула га ња, 21.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(263930)

УЖИ цен тар, нов, 
70 м2, I, 
65.000. 
(679), „Трем 01”,  
063/836-23-83.
(263930)

ХИТ НО, Со да ра, 61
м2, ЦГ, V, леп, до бра
згра да, дво со бан.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. 

КО ТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ,
IV, Ра до ва згра да.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. 

МИ СА, 43 м2, ма ли
дво со бан, те ра са, но -
во град ња, 21.500.
063/899-77-00. 

КО ТЕЖ 1, 45 м2, ЦГ,
VII, пре леп, без ула -
га ња, Ра до ва згра да.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. 

КО ТЕЖ 1, 57 м2, дво -
со бан,  ПВЦ, леп,
хит но, 30.000.
063/899-77-00. 

ТЕ СЛА, тро со бан, 58
м2, ТА, хит но, 35.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (263941)
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ЦЕН ТАР, 45 м2, јед -
но и по со бан, пре ко
пу та оп шти не, хит но,
27.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(263941)

КО ТЕЖ 1, 2.0, 60,
33.000; Со да ра, 2.0,
55, 25.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(263969)

ШИ РИ цен тар, 1.5,
33, 15.000; Осло бо -
ђе ња, 1.0, 33,
12.000.(338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(263969)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу, 38
м2, до го вор. 064/068-
03-79. (263971)

СО ДА РА, дво со бан,
28.000 евра, дво и по -
со бан, 37.000 евра.
(470), „Ди ва”,
064/246-05-71, 345-
534. (263980)

ЈЕД НО СО БАН, ве ли -
ки, Стре ли ште, 44 м2,
24.000 евра; дво со -
бан, пот кро вље, Цг,
19.500 евра.  (470),
„Ди ва”, 064/246-05-
71, 345-534.
(263980)

ПО ВОЉ НО, тро со -
бан, 789 м2, ве ли ка
те ра са, I спрат, ста ра
Ми са, усе љив.  (470),
„Ди ва”, 064/246-05-
71, 345-534.
(263980)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2,
Ко теж 1, 20.000
евра.  (470), „Ди ва”,
064/246-05-71, 345-
534. (263980)

ДВО СО БАН, Ко теж,
ЦГ, од 30.000 евра.
(470), „Ди ва”,
064/246-05-71, 345-
534. (263980)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан у цен -
тру Пан че ва.
060/505-54-25.
263984)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
јед но и по со ан,
24.000; Те сла, Ми са,
25.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(263995)

ТЕ СЛА, Авив, 42 м2,
јед но и по со бан, II,
на ме штен, усе љив,
31.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20. 

КО ТЕЖ, 57 м2, дво -
со бан, 28.000; дво и -
по со бан, III, 44.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.

ЦЕН ТАР, леп стан,
мир ма ули ца, I
спрат, ТА, 26.500.
063/253-593. 

КО ТЕЖ 2, од ли чан,
64 м2, II, 35.000, до -
го вор. Пе пе ља ре,
тро со бан, при зе мље,
ета жно гре ја ње,
27.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 

СТРО ГИ цен тар, дво -
и по со бан за сре ђи ва -
ње, III, ЦГ, 38.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (264033)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
II, ТА, 22.500; јед но -
и по со бан, при зе мље,
ЦГ, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 

СО ДА РА, леп тро со -
бан са ЦГ, 42.000 и са
ТА 40.000, дво и по со -
бан, по глед на Та -
миш, до го вор. „Лајф”,
061/662-91-48. 

ЦЕН ТАР, дво ри шна
гар со ње ра, 20 м2, ТА,
9.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.  

КО ТЕЖ, дво со бан, II,
35.000; Ми са, 37 м2,
20 м2 те ра са, III,
20.000. (398), „Кр -
ов”, 060/683-10-64. 

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан до ули це,
Жар ка Зре ња ни на,
вла сник. 061/382-88-
88. (264051)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61
м2, VII, ЦГ, 29.000,
до го вор. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. 

СО ДА РА, тро со бан,
75 м2, ЦГ, VI, до бра
згра да, два лиф та,
38.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(264057)
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



ПО ТРЕ БАН дво со бан
стан у Пан че ву, Те -
сла, на ме штен, на ду -
же. 069/801-05-54.
(263064)

ДВО СО БАН, пра зан
стан, 56 м2, Стре ли -
ште, те ле фон, ка -
блов ска, кли ма, цен -
трал но гре ја ње.
063/564-228.
(264095)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, но ва Ми -
са. 371-173, 063/708-
27-61. (264108)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 40 м2,
по лу на ме штен, ЦГ,
цен тар Те сле. Тел.
063/729-40-86.
(264111)

У СА МАЧ КОМ из да -
јем на ме ште ну гар со -
ње ру, сам цу, 80 евра.
065/353-07-57.
(264121)

ПОТ ПУ НО на ме штен,
ши ри цен тар, 30 м2,
ТА, ка блов ска, рен та
100 евра, де по зит.
066/355-911.
(264126)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на но вој Ми си.
063/839-56-81,
013/370-398.
(264129)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра
Ми са. 063/207-819.
(264130)

ХИТ НО, ло кал 40 м2,
из да јем код Зе ле не
пи ја це, Ко чи на 1-а,
по ред Ау то о пре ме
„Мар ган”. 069/266-
98-20. (263482)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, из -
лог, 18 м2, но во град -
ња, изо ло ван, кли ма,
бли зу Мак си ја, до го -
вор. 063/752-04-00.
(263466)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 107 м2, Та -
миш ка пи ја до ре ке.
063/338-332. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, из -
лог, 18 м2, но во град -
ња, изо ло ван, кли ма,
бли зу Мак си ја, до го -
вор. 063/752-04-00.
(263466)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2,
цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(262462)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ ха лу 435 м2, у
Пан че ву, ста ра Утва.
060/600-14-52. 

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу 100
м2, цен тар Пан че ва
као по слов ни про -
стор, по год на за
аген ци је, ор ди на ци је,
шко ли ца, итд. Тел.
023/857-315,
023/857-069,
064/575-57-04.
(263852)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
ве ли ки из лог. Ко чи на
4. 063/617-421.
(263907)

ИЗ ДА ЈЕМ улич ну ку -
ћу пот пу но адап ти ра -
ну у по слов ни про -
стор ве ли чи не 70 м2,
за ве те ри нар ску ам -
бу лан ту, књи го вод -
ство и слич но.
065/846-75-46, по сле
17 са ти тел. 063/368-
349. (263860)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2,
цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(263886)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру, 30 м2 и код
бу вља ка 20 м2.
064/948-71-22.
(263887)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
Жар ка Зре ња ни на,
вла сник, упо треб на
до зво ла. 
064/246-05-71.
(263980)

ПО ВОЉ НО из да јем
сто ма то ло шку ор ди -
на ци ју у цен трал ном
де лу Пан че ва.
061/209-18-00,
063/720-73-76.
(264015)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ екс -
клу зив ни по слов ни
про стор 150 м2, цен -
тар. 063/389-972.
(264038)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ра -
ди о ни цу 130 м2 са
ма га цин ским про сто -
ром од 60 м2, цен тар.
063/389-972.
(264038)

ПО ВОЉ НО из да -
јем/про да јем ком -
плет ну пе ка ру, од -
лич на ло ка ци ја,  про -
из вод ња, про да ја.
064/120-09-42.
(264054)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70
(264070)

ПО ТРЕ БАН ма га цин
око 150 м2. Тел.
063/213-797.
(264065)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
Д. Ту цо ви ћа 55-а.
Тел. 063/281-954.
(264093)
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НО ВА МИ СА, јед но и -
по со бан, дво со бан, I,
II, ТА, усе љи ви,
20.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(264077)

ЦЕН ТАР, стан 95 м2,
дру ги ср пат, за се бан
улаз, са мо стал но гре -
ја ње, 78.000. Укњи -
же но, вла сник.
060/414-03-88.
(264144)

ЈЕД НО СО БАН,
19.500, Ко теж, Мо ше
Пи ја де 118/21, иза
згра де. Зо ран.
(264136)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве-
ку ће, на свим ло ка -
ци ја ма, ис пла та од -
мах. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83.
(263930)

КУ ПУ ЈЕМ дво ри шни
стан или ма њу ку ћу
уи цен тру, укњи же но.
063/262-675.
(264005)

АГЕН ЦИ ЈИ „Лајф”
по треб ни ста но ви и
ку ће, бр за и си гур на
ре а ли за ци ја.
061/662-91-48,
062/191-75-35.
(264033)

НА ТЕ СЛИ ку пу јем
гар со ње ру, јед но со -
бан стан од 18.000
евра. 062/361-676.
(264101)

КУ ПУ ЈЕМ
јед но со бан стан, са -
мо од вла сни ка.
066/856-60-51.
(264123)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан,
че тво ро со бан стан од
вла сни ка. 063/835-
91-02. (264123)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-
44-30. (264077)

ИЗ ДА ЈЕМ или про да -
јем ку ћу, 160 м2, у
ши рем цен тру.
065/335-32-37.
(263759)

КУ ЋА у цен тру гра да,
на ме ште на за из да ва -
ње, 70 ква дра та.
060/416-05-80.
(2638339

ИЗ ДА ЈЕМ стан.
060/378-08-90,
013/378-089.
(263854)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу тро -
соб ну, по лу на ме ште -
но, гре ја ње, те ра са,
трав њак, мир но, цен -
тар. 061/225-16-43.
(264160)

СО ДА РА, мак си, на -
ме штен, Цг, кли ма,
те ра са, лифт, де по -
зит. 064/320-05-42.
(263938)

СО БА, сам цу, са ми -
ци, упо тре ба ку хи ње,
ку па ти ла, ЦГ, Ко теж
1. 064/090-11-28.
(263952)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Те сли, Ул.
Љу бо ми ра Ко ва че ви -
ћа 22/26. 061/294-
45-70. (263963)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Ми си. Тел. 372-677.
(263993)

ИЗ ДА ЈЕМ згра ду за
сме штај рад ни ка.
063/233-558.
(264016)

СТАН из да јем/про да -
јем, 31 м2, 3.000 дин,
Вој во ђан ски бу ле вар
8. 063/879-33-66.
(264017)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у пот -
кро вљу, 40 м2, на но -
вој Ми си. 064/665-
86-24. (264037)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан стан на Стре -
ли шту. 
062/891-72-56.
(263920)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан са гре -
ја њем на Стр ле и шту.
064/842-92-10.
(263899)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан и дво со бан
стан, но во са гра ђе ни,
лукс опре мље ни. Све -
тог Са ве 133.
065/283-53-01.
(263910)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њу ку ћу
на ста рој Ми си., Тел.
378-143.
(263928)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан у Гор -
њем Гра ду. 064/187-
20-13. (264068)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, ужи цен -
тар. 063/810-92-39.
(264073)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ква ли те тан, из во ран,
IV, лифт, 58 м2, ЦГ,
34.000.  (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(264057)

КО ТЕЖ 1, Осло бо бо -
ђе ња, од ли чан јед но -
и по со бан, VIII, 45 м2,
ЦГ, 28.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (264057)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
ВП, 77 м2, ЦГ, до бар,
45.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (264057)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 32.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(264057)

ТИП СТАН КО, дво со -
бан, 48 м2, II, 21.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(264057)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 49 м2, ВП, ЦГ,
те ра са, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (263960)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 44 м2, V,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (263960)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, 88 м2, 26 м2 те -
ра са, III, 39.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(263960)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на -
се ље, дво со бан, 61
м2, II, га ра жа, по -
друм, ЦГ, гас. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (263960)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
34 м2, ВП, ТА, од ли -
чан, 26.000.  (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(263987)

ТЕ СЛА, дво со бан, 47
м2, II, ТА, те ра са, га -
ле ри ја, 29.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(263987)

МИ СА, 54 м2, ИИ Та,
нов стан, 1/1, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(263987)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
59 м2, ВП, ЦГ, 34.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(264090)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, јед -
но и по соб ни, IV, ЦГ,
усе љив од мах,
28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(264090)

ЦЕН ТАР, 80 м2, II,
ЦГ, тро со бан, 64.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(264090)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и -
по со бан, сре ђен, 38
м2, IV, ТА, 23.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(264090)

НО ВО ГРАД ЊА, тро -
со бан, од мах усе љив,
75 м2, I, ЦГ, 880/м2.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(264090)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, гар -
со ње ра, 25 м2, ВП,
ЦГ, 15.500, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. 

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан и дво ри шни стан
у цен тру. 060/721-
21.04. (264102)

ДВО РИ ШНИ стан,
гар со ње ра, 31 м2,
Мар ка Ку ли ћа 32,
Пан че во. 065/559-
78-37. (264098)

ДВО СО БАН, 62 м2,
III спрат, Ко теж 2,
укњи жен, 35.000.
Тел. 064/886-51-81.
(264113)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре но ви ран стан у
цен тру, 54 м2.
063/354-429,
065/933-33-24.
(264120)

ТЕ СЛА, Авив, дво со -
бан стан, I, ЦГ, те ра -
са. 062/112-33-70.
(264151)

ПРО ДА ЈЕМ стан 48
м2, јед но со бан, Ка ра -
ђор ђе ва 13, 40.000.
065/235-752.
(264146)

ТИП СТАН КО, јед но -
со бан, I, 32 м2, ТА,
20.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(264077)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, I, 40 м2, ЦГ, усе -
љив, 26.000.  (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(264077)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
39 м2, ЦГ, IV, те ра са,
усе љив, 24.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (264077)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(264077)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
ин ста ла ци је, по пра -
вља ста ре, бој ле ри,
ин ди ка то ри и оста ле
по прав ке. 060/521-
93-40. (263878)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, кре -
че ње, гле то ва ње, сто -
ла ри ја, ве о ма по вољ -
но. 064/280-26-15.
(263528)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(263528)

ЗИ ДАР СКЕ ра до ве
оба вљам, са на ци ја
кро ва и та ко да ље.
064/337-18-97.
(263836)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви.
065/842-84-29,
063/842-84-29.
(263838)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, бе то ни ра ње,
ре но ви ра ње, кро во -
ви, сти ро пор, ба ва лит
фа са де, кре че ње.
063/865-80-49. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
по прав ке, пре прав ке
ку па ти ла, вен ти ли,
сла ви не, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
061/193-46-42.
(263851)

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.
(263915)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку -
па ти ла, сер вис, од -
мах, по вољ но.
013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(263923)

ПЕ ЧЕ ЊЕ пра си ћа,
јаг њи ћа, ја ри ћа на
др ва и ке те ринг пе че -
ња. 065/626-83-70,
062/219-120.
(263983)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви:
гипс, ла ми нат, по -
вољ но. Про ве ри те.
061/141-38-02.
(264099)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(264078)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме не,
по вољ но. 
013/331-657,
064/495-77-59.
(264080)

ПО ТРЕ БАН сер ви сер
у „го ре ње” сер ви су.
063/329-340.
(264119)

ПО ТРЕ БАН ку вар/ку -
ва ри ца сплав ре сто -
ра ну „Ка ка ду”,
062/806-02-58.
(264117)

ПО ТРЕ БАН пе кар и
рад ни ца. 062/404-
144. (264142)

ПО ТРЕБ НИ во за чи са
Б или Ц ка те го ри јом
у ду стри бу ци ји пи ћа
Weifert. 062/446-285.
(264137)

РЕ СТО РА НУ „Тре -
шњи ца” по тре бан
рад ник у ку хи њи. Те.
013/320-065.
(264150)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за пре храм бе ну про -
дав ни цу. 062/493-
580. (264156)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни рад ни ци за
па ла чин ке. 063/820-
87-61. (264157)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни
рад ни ци, пла та
40.000 ди на ра. Тел.
064/160-32-34.
(264159)

ПО ТРЕБ НА же на за
рад у тра фи ци, за
сло бод не да не и го -
ди шње од мо ре. Ис -
кљу чи во из Пан че ва.
060/717-33-10. 

ПО ТРЕБ НО ви ше
рад ни ка за рад на са -
ла та ри и ро шти љу.
065/900-50-08. 

ШЉУ НАК,  пе сак се -
ја нац од воз шу та ма -
лим ки пе ром, до два
ку би ка. 064/664-85-
31, 013/342-338
(СМС)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
тех ни ка, адап та ци ја
ста но ва, де мит фа са -
де, по вољ но.063/774-
54-83 (СМС)

ДУ БИН СКО пра ње
на ме шта ја, те пи ха,
ду ше ка, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(262631)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, ра дим,
угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09. 

КА МИ ОН СКИ пре воз
до два ку би ка, пе сак,
шљу нак, шут,  1.400
ди на ра. 062/355-154. 

ХЛАД ЊА ЧА 630 цм
за из да ва ње, Пан че -
во. 065/900-90-04.
(263782)

ВАС ПИ ТА ЧИ ЦА у
пен зи ји, за чу ва ње
де це у ве чер њим са -
ти ма. 064/590-22-29.
(263005)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, раз вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(262735)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА,
ме њам пе ле не ди ско -
ве и на са те ку вам.
060/421-05-91.
(263183)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, бе то ни ра ње,
ре но ви ра ње, кро во -
ви, сти ро пор, ба ва лит
фа са де, кре че ње.
063/865-80-49. 

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма -
ње ста но ва, пе гла ње
ве ша. 061/412-44-50.
(263901)

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. (263906)

КР ЧИМ ко ров, ко сим
тра ву, ши шам огра ду,
дво ри шта, ви кен ди -
це, три ме ром, ко си -
ли цом. 061/301-49-
58. (263868)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ про -
стор 150 м2, Ба ва ни -
штан ски пут, по го дан
за све вр сте ра ди о ни -
ца и за скла ди ште.
060/518-95-80.
(264104)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 250 м2, 110 ,
130 м2. 064/143-52-
98. (264125)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен
уго сти тељ ски ло кал
од 250 м2, у цен тру.
060/312-90-00.
(264125)

ИЗ ДЈЕ МО кан це ла -
риј ски про стор.
060/312-90-00.
(264125)

ИЗ ДА ЈЕМ уго сти тељ -
ски обје кат од 600 м2,
у при зе мљу, ка фе на
спра ту, де сет со ба,
ка па ци тет 30.
060/312-90-00.
(264125)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, угао Ка ра ђор ђе ве
15 и Б. Јо ва но вић,
14.000 евра. 066/849-
71-94. (264146)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по тре бан во зач.
063/820-87-61.
(263002)

СУР „Ђерам” тражи
куварицу са
искуством. 
013/631-872,
062/478-394.
(263629)

КОМ ПА НИ ЈИ д.о.о.
„Пи ро ћа нац” из Ари -
ља по треб ни тр гов ци
са ис ку ством у тр го -
ви ни тек сти лом – за
рад но ме сто у ТЦ
„Авив” Пан че во. CV
сла ти на 
zaposljavanje.pirocanac
@gmail.com (ф)

ПО ТРЕ БАН по моћ ник
сто ла ра, по моћ ник та пе -
та ра, про из вод ња Пан -
че во. 060/600-14-52. 

ПО ТРЕБ НА же на од
35 до 40 го ди на, за
чу ва ње де це.
063/160-89-74.
(263813)

ПО ТРЕБ НА же на за
спре ма ње ста на два
пу та не дељ но. Пан че -
во, 251-64-03. 

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
CAR SPA по тре бан
озби љан рад ник,
пред ност са ис ку -
ством. 061/600-97-00.
(263930)

ПО ТРЕ БАН зи дар, те -
сар, по моћ ни рад ник.
„Pan-Građevina”.
061/206-50-91.
(263948)

ХИТ НО по треб на
рад ни ца за рад у ка -
фа ни на Зе ле ној пи ја -
ци. 064/419-38-38.
(263964)

СЕР ВИ СУ по тре бан
ау то ли мар-ла ки рер,
са ис ку ством и по -
моћ ни рад ник.
060/333-65-80.
(263967)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са Б ка те го ри јом за
до ста ву. 062/404-144.
(263973)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри.
062/404-144. (26393)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и
де вој ке за рад на
шал те ру и на ро шти -
љу Ће ваб џи ни ци „Ха -
ло Ле ско вац”.
063/897-55-04. 

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад у ку хи њи Ће ваб -
џи ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”. 063/897-55-04. 

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну по треб на фри зер -
ка. 064/185-92-34.
(263985)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и
од го вор ни љу ди за
де ље ње фла је ра.
064/241-45-14.
(264014)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у Мар ке ту
„Иде ал”. 062/826-65-
02 или до ћи лич но,
Вељ ка Пе тро ви ћа 12-
а, Стре ли ште.
(264019)

„БАЛ КАН БРИ СКО”:
чи шће ње стам бе них
згра да – по треб на
же на. Сло бо дан Зла -
тар, 060/529-20-30.
(263885)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ау то-пе ри о -
ни ци. 063/135-28-32.
(263892)

РЕ СТО РА НУ „Royal
burger” у Авив пар ку,
по треб ни ко но ба ри,
ку ва ри, по моћ ни рад -
ни ци. 063/216-788.
(263929)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за гра ђе вин ску ли ма -
ри ју. Ви син ски ра до -
ви. 063/663-464, „Ли -
ма ри ја Бо бан”.
(263911)

РЕ СТО РА НУ „Ста ра
пи ва ра” по треб но
осо бље за рад.
060/074-34-85.
(264067)

ПО ТРЕ БАН му шко-
жен ски фри зер/фри -
зер ка. 064/503-68-75.
(264110)

ХИТ НО по треб на ко -
но ба ри ца ре сто ра ну
до ма ће ку хи ње. Стал -
ни рад ни од нос. Тел.
064/349-93-43.
(264105)

КА ФЕ „Љу би че во”
тра жи де вој ку за рад,
са ис ку ством.
069/364-10-04.
(264107)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца
у Ви на ри ји „Ђу рић”.
063/329-340.
(264419)
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ЛОКАЛИ
АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског

саобраћаја и машински техничар,

за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04

и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 24.

07. 2018. го ди не на осно ву зах те ва но си о ца про јек та

„БИО БЕ ЛА АН ТА”  Д. О. О., Јо ва на Ћи ри ло ва 15, Бе -

о град,  до нео ре ше ње број XV-07-501-144/2017 ко јим

је утвр ђе но да  за  Појекaт би о га сног по стро је ња за

про из вод њу елек трич не енер ги је  „БИО БЕ ЛА АН ТА”

на кат. па р це ли 11900/4  К.О. До ло во  у  Пан че ву, ни -

је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот -

не сре ди не Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Пан че во,

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 807,  рад ним  да ном

од 10 до 14 са ти.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -

ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку

од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња оба ве ште ња,

а пре ко овог ор га на.  

У скла ду са чла ном 20. став 2. За ко на о про це ни ути -

ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”

бр.135/04 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

      Но си лац про јек та Јав но ко му нал но пред у зе ће

„Хи ги је на”, Пан че во, Ца ра Ла за ра бр. 57,  под нео је

зах тев за да ва ње са гла сно сти на Сту ди ју о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Про јек та из град ње и до -

град ње ком плек са ко му нал не зо не у Пан че ву, на ка та -

стар ској пар це ли бр. 494/4 к.о. Пан че во у Вла син ској

ули ци број 1, на те ри то ри ји Гра да Пан че ва. 

      Увид у пред мет ну Сту ди ју мо же се из вр ши ти у

про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре -

ди не Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра

I бр. 2 - 4, со ба 617 у пе ри о ду од 03. до 24. ав гу ста

2018. го ди не рад ним да ном од 10 до14 са ти. Вре ме

тра ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на јав ност мо же у

пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и ми шље ње на

из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја Сту ди је, би ће одр -

жа на 30. ав гу ста 2018. го ди не у 11 ча со ва, у са ли на IX

спра ту Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе -

тра I бр. 2 - 4.

      Пре зен та ци ји Сту ди је и  јав ној рас пра ви при су -

ство ва ће и но си лац про јек та.              

У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09 –

ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, ГРА ЂЕ ВИН СКЕ,

СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ  

И СА О БРА ЋАЈ

О Г Л А Ш А В А
ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА за по тре бе ур ба ни -

стич ко-ар хи тек тон ске  раз ра де ло ка ци је  ка та стар ске

пар це ле 6134 КО Пан че во за пла ни ра ну из град њу  ви -

ше по ро дич ног стам бе ног објек та на ло ка ци ји Ули ца

Ца ра Ла за ра  број 80, Пан че во, за ин ве сти то ра  На ту

Мр дак  из Пан че ва, Ули ца  Ду ша на Пе тро ви ћа Ша не -

та број   5/8, из ра ђен од стра не,  „АГП  СТУ ДИО”  Пан -

че во, Ули ца Ди ми три ја   Ту цо ви ћа   број  26, под бро -

јем  про јек та УП-01/2018 .

      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти

у згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I, број 2 - 4 у Пан че ву,  у хо лу  VI спра та,  у Се кре -

та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му -

нал не по сло ве.  Ин фор ма ци је и сва оба ве ште ња о јав -

ној пре зен та ци ји  мо же те до би ти на те ле фон  013/351-

130,  кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 10 до 13 са ти у пе -

ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 да на, по чев

од  03. 08. 2018. го ди не.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти при мед бе на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за

вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у  пи са ном об ли ку,

Град ској упра ви Гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не  по сло -

ве, Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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Градско веће града Панчева на седници одржаној дана 31. 07. 2018. године, разматрало је Предлог одлуке  о расписивању  огласа

за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања, на период од 5 година,  па је на основу члана 6. Одлуке о

пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр.21/17, 29/17 и 1/18)  и чланова 59. и

98. став 3. Статута града Панчева („Сл. лист града Панчева”, бр.25/15-пречишћен текст и 12/16),  донело  следећу                                               

О Д Л У К У  О

РАСПИСИВАЊУ  ОГЛАСА
За давање у закуп пословног простора

путем  јавног надметања, на период од 5 година

       

       Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица. 

       Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без

накнаде могу остварити према Закону о буџету за 2018. годину, односно према Одлуци о буџету града Панчева за 2018. годину.

       Сваки учесник је у обавези да изврши уплату депозита у висини две почетне месечне закупнине, обрачунате у висини важеће

Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама Града Панчева, на  рачун број:  840-3428741-76, по моделу 97,  са

позивом на бр.  90-226-072018.

Извршеном уплатом депозита  учесник у поступку прихвата услове  из јавног огласа.

Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м2 је најповољнији понуђач.

       Најповољнији понуђач је у обавези да  достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:

1) Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу  на „први позив”, са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију

2) Сопствену (соло) меницу

       Банкарска гаранција доставља се у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу са роком важења који не може бити

краћи од 12 месеци, с тим да су закупци  у обавези да пре истека рока важности гаранције исту продуже  на период важења који

не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида уговора о закупу.

       Сопствена (соло) меница  доставља се у року од 8 дана од дана закључења уговора о закупу, под претњом његовог раскида.

       Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, исти се враћа понуђачима који  не успеју на јавном

надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од пет дана од дана

закључења уговора о закупу. Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању као ни оном који није

приступио  закључењу уговора о закупу.

На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност као и све трошкове коришћења пословног простора

(утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.

Пословни простор се издаје у виђеном стању.

       Уколико понуђач има неизмирене обавезе по основу изворних локалних прихода Града,  његова понуда се неће узимати у

разматрање.

Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био

предмет ранијег оглашавања,  и то у року од три године од дана одустанка.

       У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног

простора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине.

       Пријава треба да садржи:

1) податке о подносиоцу пријаве, и то:

а) за предузетнике: име предузетничке радње, седиште , матични број, ПИБ, број личне карте и ЈМБГ предузетника

б) за правна лица: назив и седиште,  матични број, ПИБ, име, презиме и ЈМБГ законског заступника и име, презиме и број

телефона лица одређеног за контакт

2) податке о пословном простору  за који се пријава подноси, са редним бројем из огласа

3) делатност која ће се обављати

       Уз пријаву се обавезно подноси:

1) за предузетнике и правна лица: решење или оверена фотокопија решења о упису лица у регистар надлежног органа

2)  оверено пуномоћје  за лице које заступа подносиоца пријаве

3)  изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,

4) доказ о уплати депозита, 

5) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода  Града

       Неблаговремене, непотпуне и неуредне  пријаве, Комисија неће узети у разматрање, што се записнички констатује.

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице. 

Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града

Панчева („Сл.лист града Панчева” бр.21/17, 29/17 и 1/18).

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки пословни простор

поднесе потпуну пријаву и уплати тражени депозит.

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника и уредног пуномоћја.

       Након коначности Решења градоначелника Града Панчева, закључиће се Уговор о закупу пословног простора на одређено време. 

Пословни простор се издаје у закуп на одређено време,  на период од  5 година.

Уговор о закупу пословног простора  ће се раскинути уколико  закупац не почне са обављањем делатности у року од 60 дана  од

дана закључења уговора о закупу.

       Пријаве слати на адресу: Градска управе Града Панчева, Ул. Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, Панчево, у затвореном омоту, путем

поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу Градске управе града Панчева, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ”, пословно име и адреса пословног седишта

предузетника, односно правног лица које се пријављује на Оглас.

       Пословни простор наведен у Огласу може се погледати сваког радног дана у периоду трајања рока за подношење пријава од

02. 08. 2018. године до 09. 08. 2018. године,  од 10 до 14 сати. Све информације се могу добити на тел. бр. 013/351-228.

Рок за подношење пријава је закључно са 09. 08. 2018. године до 14 сати. 

       Јавно надметање ће се одржати  10. 08. 2018. године у 11 сати, у  канцеларији 715, у згради Градске управе Града Панчева,

Трг Краља Петра I од 2 - 4, Панчево.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та ХИП-Пе тро хе ми ја а. д. Пан че -

во, Ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82, под нео je зах тев

за да ва ње са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја сек ци је

па ко ва ња у објек ту скла ди ште го то вих про из во да фа -

бри ке ПЕНГ у „ХИП Пе тро хе ми ја” - Пан че во, на кп

бр. 15913 КО Пан че во. 

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10  до

14 са ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за

ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми -

хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја

бр. 39) и у про сто ри ја ма Град ске упра ве Пан че во, ули -

ца Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до 30. 08. 2018. го ди не.

го ди не. За вре ме тра ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на

јав ност мо же у пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и

ми шље ња на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја на

адре су Се кре та ри ја та.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 31. 08.

2018. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) у 12 са ти.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та ХИП-Пе тро хе ми ја а. д. Пан че -

во, Ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82, под нео je зах тев

за да ва ње са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја по го на

за гра ну ла ци ју у фа бри ци ПЕВГ, уград њом но ве ли ни -

је до ра де „Д” и це во во да по моћ них флу и да у скло пу

„ХИП Пе тро хе ми ја” – Пан че во, на к. п. бр. 15932,

15930, 15933, 15934 и 15935 КО Пан че во. 

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та

мо гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10  до 14 са -

ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

и у про сто ри ја ма Град ске упра ве Пан че во, Ули ца Трг

кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до 30. 08. 2018. го ди не. го ди -

не. За вре ме тра ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на јав -

ност мо же у пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и

ми шље ња на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја на

адре су Се кре та ри ја та.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 31. 08.

2018. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) у 13 са ти.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и

36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та, НИС а.д. Но ви Сад из Но вог

Са да, На род ног фрон та 12, под нео зах тев за од лу чи ва -

ње о по тре би из ра де про це не ути ца ја на жи вот ну сре -

ди ну за пројекaт Ре кон струк ци је ин ду стриј ског ко ло -

се ка у кру гу Ра фи не ри је наф те Пан че во на кат. парц.

бр. 3529/1, 3530, 3532, 3575 и 3576 К.О. Вој ло ви ца, на

те ри то ри ји Гра да Пан че ва.

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617 у

пе ри о ду од 03. до 13. ав гу ста 2018. го ди не рад ним да -

ном од 10 до 14 са ти.

      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -

ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те -

вом.

Р.бр Адреса

Површина

и структура

м2

Зона

Висина почетне

закупнине по м2

која се лицитира

без пореза

Делатност Депозит/дин

1 Савска бр. 4 57,15 1 316,73дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

36.202,24

2 Савска  бр. 6 41,40 1 316,73дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

26.225,44

3 Савска бр. 8 59,21 1 316,73дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

37.507,66

4

Жарка

Зрењанина

бр. 147

185,48 1 316,73дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

117.494,16

5
Генерала Петра

Арачића бр. 2
19,41 1 316,73дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

12.295,46

6
Генерала Петра

Арачића бр. 2
12,50 1 316,73дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

7.918,25

7
Ослобођења 

бр. 19

34,01 посл.

простора и 8,83

маг. простора

1
316,73дин/м2  и

158,37дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

24.340,76

8
Ослобођења

бр. 25

28,27посл.

простора и 79.47

маг. простора

1
316,73дин/м2 и

158,37дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

43.078,02

9
Вељка Влаховића

бр.17
40,96 2 211,16дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

17.298,22

10
Марка Краљевића 

бр. 18
372,91 1 316,73дин/м2 канцеларијска 236.223,56

11
Хајдук Вељкова

бр. 18
30,00 1 316,73дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

19.003,80

12
Новосадска 

бр. 12
18,00 1 316,73дин/м2

занатска 

трговинска

канцеларијска

11.402,28

13
Жарка

Зрењанина бр. 14

78,49 посл.

простора и 8,85

маг. простора

1
316,73дин/м2 и

158,37дин/м2
канцеларијска 52.523,42

14
Жарка

Зрењанина бр. 16
39,29 1 316,73дин/м2

канцеларијска
24.888,64

ТВ и са те лит ске ан те -
не: мон та жа, ди ги та -
лиз ци ја ва шег ТВ-а и
IPTV и ан те на плус.
064/866-20-70.
(264083)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, гипс, по вољ но.
Пен зи о не ри ма по -
пуст. 061/626-54-06.
(264100)

НЕ ГА по крет них, не -
по крет них, ме њам пе -
ле не. 061/660-31-84.
(264112)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње: ау то -
мо би ла, ду ше ка, бес -
пла тан пре воз.
061/612-14-51.
(264147)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме и ста ре
објек те. 061/321-77-
93. (264141)

МА СА ЖА, ре лакс, те -
ра пе ут ска, про тив бо -
ло ва. 064/000-55-39,
за же не по пуст.
(264152)

СВЕ вр сте бра вар ских
ра до ва, ка пи ја, огра -
да, те ра са, над стре -
шни ца, ду го го ди шње
ис ку ство. До го вор.
064/842-92-42.
(263961)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, ле пље ње та -
пе та, фар ба ње сто ла -
ри је, ра ди ја то ра.
064/174-03-23,
062/790-881.
(263982)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар.  064/157-20-
03. (263986)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се -
кун дар них си ро ви на,
от куп бе ле тех ни ке.
Јо ван. 061/616-27-87.
(263986)

ЧА СО ВИ ен гле ског и
не мач ког је зи ка за
све уз ра сте. Пре во ди
тек сто ва, пи са ње CV
на ен гле ском и не -
мач ком. 064/486-05-
98. (263992)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: сер -
вис, чи шће ње, одр жа -
ва ње, уград ња но вих
ком по нен ти. Бр зо,
по вољ но. 060/351-03-
54. (263994)

РУ ШИМ ста ре објек -
те, чи стим та ва не, по -
дру ме, дво ри шта, чи -
стим шут и оста ло.
061/627-07-31.
(264003)

ОЗБИЉ НА и од го вор -
на же на чу ва ла би и
не го ва ла ста ри ју осо -
бу. 065/624-76-23.
(264027)

ЧА СО ВИ: осно ве
елек тро тех ни ке, про -
фе сор са ис ку ством.
062/801-97-58.
(264092)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.



СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по -
вољ но. Вук. 063/278-
117, 064/176-91-85.
(262514)

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. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че во-
да ље, це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(262964)

БА ЛИ РА НА де те ли -
на, пра си ћи на про -
да ју. Ми ћа, 064/303-
28-68. (263099)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

РА ДИ МО: зи да ње,
бе то ни ра ње, оправ ке
ста рих, но вих кро во -
ва, раз не фа са де.
013/664-491,
063/162-53-89.
(263374)

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.
(263351)

КОМ БИ пре воз и се -
лид бе ко шни ца и
опре ме. 061/169-87-
92, Ба та. (263227)

ТА ПА ЦИ РА МО по ло -
ван на ме штај, по пра -
вља мо кон струк ци је,
ме ња мо је згра, нај -
јеф ти ни ји ма те ри јал.
060/600-14-52.
(263484)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску
ске лу, ме тал не под у -
пи ра че, ме ша ли це за
бе тон. 064351-11-73.
(263866)

ИЗ ДА ЈЕМ тер ми не у
опре мље ној са ли за
бо ри лач ке спор то ве.
061/292-65-66.
(264013)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
му зич ких уре ђа ја,
ау то.-ра ди ја, елек -
три чар, ау то-елек -
три чар, ко рек ци ја
ки ло ме тра же.
063/800-01-96.
л(263914)

ПРЕ ВОЗ ки пе ром,
по вољ но, гра ђе вин -
ски ма те ри јал, шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
уто вар, од во зим шут.
064/354-69-94.
(263837)

ЛИ МАР СКИ ра до ви,
из ра да, мон та жа ли -
ма ри је, са на ци је цу -
ре ња, пре прав ке,
нај јеф ти ни је.
065/678-71-31.
(263958)

КРО ВО ВИ, пре прав -
ке, пра вље ње но вих,
изо ла ци је кро во ва,
по да шча ва ње, еки па.
Нај јеф ти ни је.
065/678-71-31.
(263958)

ПЕР ФЕКТ – фа са де,
зи да ње, мал те ри са -
ње, гле то ва ње, кре -
че ње, ку па ти ла, ке -
ра ми ка, кро во ви.
063/122-14-39.
(263965)

КЛИ МЕ свих ти по ва
и про из во ђа ча сер -
ви си ра мо, по пра вља -
мо и угра ђу је мо са
ове ре ном га ран ци -
јом. „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(264044) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти -
ла, ба те ри је, са ни та -
ри је, при кључ ка во де
и ка на ли за ци је. Од 0
- 24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(264044) 

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-
24, сва ког да на и не -
де љом. Бес пла тан
до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо -
гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (264036)

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.(263626)

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.(264036)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за
па ко ва ње, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре -
са!!! Бо рис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com(264036)

ВЕШ-МА ШИ НЕ,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, кли ме, по пра -
вља мо ква ли тет но с
га ран ци јом.  „Фри го -
тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. 

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка; ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, све за ве се,
тен де, хар мо-вра та,
ро ло-за шти та.
063/816-20-98,
013/351-498. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на ври бли, вен ти -
ла, ба те ри ја, са ни та -
ри је, све за во ду, 0-
24 са та. Пен зи о не ри -
ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.
(4775)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ и сви за вр -
шни гра ђе вин ски ра -
до ви. Astra Bau Mont
d.o.o. 064/436-84-13,
060/145-99-09.
(264077)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
згра да, рав них кро -
во ва, те ра са и оста -
лих обје ка та. Га ран -
ци ја. 063/894-21-80,
013/344-594.
(264089)

РО ЛО-НА Ј вам ну ди
по прав ку, уград њу
ро лет на, ве не ци ја не -
ра, тра ка стих за ве се,
ро ло-ко мар ни ка,
хар мо-вра та, туш-ка -
би на, ро ло-че лич на
за штит на вра та, тен -
да. Ми смо нај ква ли -
тет ни ји, нај јеф ти ни ји
са нај ве ћом га ран ци -
јом. Про ве ри те.
063/894-21-80,
013/344-594.
(264089)

ОЗБИ ЉАН брач ни
пар би да пру жи  хи -
ги је ну и ра дост ста -
ри јој осо би, по до го -
во ру. 064/587-01-81. 

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом пен зи о нер ску
кар ту из да ту од АТП-
а на име Ива на Пај -
ко. (263848)

ПО ТРЕБ НА ма сер ка
за опу шта ју ћу ре лакс
ма са жу. По зив или
СМС, 061/298-96-69.
(264023)

ОЗБИЉ НИ љу ди гле -
да ли би ста ри је осо -
бе за ку ћу или стан.
062/868-08-65.
(264096)

СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, бли зу
цен тра и Со ко тер ме,
но во. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зо ри ца 
(259468)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, по -
вољ но, од ли чан сме -
штај, Сло ба.
064/438-12-35.
(263201)

СО КО БА ЊА из да јем
апарт ман, цен тар,
бли зу по ште, це на
до го вор. 
065/205-45-48, Ви о -
ле та.(2563942)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА,
из да јем ма њи дво со -
бан апарт ман са те -
ра сом, нов и ле по
опре мљен, у апарт -
ман ском на се љу, 200
ме та ра пре из во ра
Сне жник. 066/624-
04-00. (263864)

РИ САН, по вољ но ле -
то ва ње, 6 евра, са
упо тре бом ку хи ње.
063/848-04-12.
(263998)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 3. август 2018.

РАЗНО

ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ

По след њи по здрав дру гу 

ЛА ЗИ

Ба то! Па баш ни си мо -

рао то ли ко да се жу риш

на тај пут, мо гли смо још

ма ло да се дру жи мо.

ШАН ТА

(52/263968)

Последњи поздрав

драгом

ЉУБИ

великом шмекеру и

последњем боему.

Од ЦРНЕ, НИКОЛЕ,

САЛЕТА и ГОЦЕ

(105/264107)

По след њи по здрав зе ту

СТА НИ СЛА ВУ

СТА МА ТО ВИ ЋУ

од СТЕ ВА НА ВА СИ ЋА 

с по ро ди цом

(50/263958)

Ту жна ср ца смо се опро сти ли  од на ше дра ге

СНЕ ЖА НЕ МИ ЛИЋ
ко ја је пре ми ну ла по сле кра ће и те шке бо ле сти.

Са хра на ће се оба ви ти 2. ав гу ста 2018, у 15 са ти,

на Пра во слав ном гро бљу. 

Ожа ло шће на по ро ди ца: су пруг РА ДО ВАН, 

ћер ка АНА, уну ци ЂОР ЂЕ и НИ КО ЛА 

и зет ЖАР КО
(114/264167)

По след њи по здрав

СНЕ ЖА НИ

МИ ЛИЋ

Искре но са у че шће по -

ро ди ци.

РАЈ КО КР ГО ВИЋ 

с по ро ди цом

(115/264169)

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком 

и петком 
од 8 до 13 сати

По след њи по здрав

ГО РА НУ КО БА СУ

Ко лек тив ЈКП „Хи ги је на” Пан че во

(83/ф)

30. јула 2018. напустио нас је наш вољени

ГОРАН КОБАС
06. IX 1966 – 30. VII 2018.

Сахрана је обављена  01. августа 2018. на Православном  гробљу у Старчеву.

Вољени наш, изненадио си нас овим брзим одласком и ожалостио наша срца и душу.

Бол коју осећамо је неописива јер поред тебе и од тебе смо могли да осетимо само љубав и мир.

Хвала ти на лепим данима посвећеним твојим вољенима. Хвала ти што си нам показао како се у животу  бори за искрену

љубав и мир коју си ти успео да доживиш и осетиш.

Недостајеш нам брате, маче, Гокси...

Сећање на тебе измамиће осмехе на нашим лицима и доброту и љубав у нашим срцима.

Волимо те. Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: супруга НАДА са породицом, син САША, брат НЕМАЊА и снаја ДАЦА са породицом, брат ЖЕЉКО 

и снаја ЉИЉА са породицом, сестра ЈАСМИНА и зет ГОРАН са породицом, сестра ОЉА и зет ЗОРАН са породицом,

многобројни пријатељи и колеге
(104/264103)

ГОРАН КОБАС

Смрт не постоји, људи умиру тек када их забораве и зато анђеле,

буди звезда  на небу и сијај за нас, а небо нек ти буде други дом и

да нам никад више не осећаш никакву бол. 

Твоји вољени: бате ЖЕЉКО и НЕМАЊА и сеше ЈАСМИНА 

и ОЛИВЕРА с породицама

(109/264129)

Љу ба ви на ша, по но се, око ле по и па мет но

ЉУ БО МИР РИ СТИЋ 

ЉУ БА
12. VII 1956 – 29. VII 2018.

Оти шао си пре ра но, су ви ше пре ра но и ти -

хо, и оста вио нам са мо

ле пе успо ме не на сво ју скром ност, љу бав и

ле пе и па мет не ре чи за све ко ји су има ли ту

сре ћу да те упо зна ју. 

Увек си био и би ћеш наш во ље ни Љу ба,

дру гар, при ја тељ, су пруг 

и та та, на ша ду ша и при мер сви ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју, као што ћеш ти па зи -

ти на нас... 

и са чу вај нам пар ме ста Љу бо, док се јед но -

га да на 

по но во не срет не мо, и на ста ви мо та мо где

смо ста ли.

За у век ће те во ле ти и чу ва ти тво ји: су пру га

ЂУ ЂА и син ОГ ЊЕН

(84/264047)

С ве ли ким бо лом и ту гом опро сти ли смо се од

на шег дра гог зе та, 29. ју ла 2018.

ЉУ БО МИР РИ СТИЋ
1956–2018.

Тво ји: таст МИ ЛАН и та шта АН ТО НИ ЈА

КРИ ВО КУ ЋА
(85/264048)

На пу стио нас је наш друг

ЉУ БО МИР РИ СТИЋ ЉУ БА
1956–2018.

До бар чо век ве ли ког ср ца и ши ро ке ду ше, оста -

ће део нас.

Ње го ви гим на зи јал ци
(112/264134)

МИ ЛИ ВОЈ НО СИЋ МИ КИ
1940–2018.

На шем во ље ном оцу ко ји је пре ми нуо 18. ју ла. 

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

По след њи по здрав тај ка

Си но ви СЛО БО ДАН и АЛЕК САН ДАР

(53/263975)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

25. ју ла из гу би ли смо на шег во ље ног бра та, стри ца,

уја ка и де ду

ВИ ДОЈ КА ПЕ ШИ ЋА
Са хра на је оба вље на 27. ју ла, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ње го ви нај ми ли ји

(9/263848)

ВИ ДОЈ КО 

ПЕ ШИЋ

1952 –2018.

Та та, за све ти хва ла. За -

у век ћеш оста ти са на -

ма. У на шим ср ци ма се -

ћа ње на те бе ни ка да не -

ће не ста ти.

Тво ји си но ви НЕ НАД,

БО ЈАН и ЗО РАН и тво ја

су пру га БО СИЉ КА

(21/263879)

По след њи по здрав на шој дра гој дру га ри ци

МА РИ ЈИ ЗДРАВ КО ВИЋ
1994–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво је IV-6 и раз ред на
(35/263918)

Дра гој

МА РИ ЈИ

по след њи по здрав.

Дру га ри с мју зи кла
(37/263924)

МА РИ ЈА ЗДРАВ КО ВИЋ

1994–2018.

Ма ки,

пам ти ће мо увек тво је очи и осмех,

ко ли ко си ле пр ша ва и ми ла би ла,

во ле ла си сло бо ду и про стран ство

а са да си до би ла кри ла.

Ле па си као ан ђео

и увек ћеш та ква би ти,

у ср ци ма на шим си си гур на

ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти!

За у век тво ји,  ма ма, та та и се стра

(39/263932)

МА КИ ЛИ,
не ве ру је мо...
да нам се ви ше не ћеш на сме ја ти, 
за пе ва ти, ни за и гра ти...

СТОЈ СА ВЉЕ ВИ ЋИ и ВУК СА НО ВИ ЋИ

(41/263934)

БРА НИ СЛА ВА ПЕЈ ЧИЋ
25. II 1926 – 26. VII 2018.

По след њи по здрав ба ки и мај ци од по ро ди це

(43/263994)

МА РИ ЈА
Хва ла ти за до бро ту. Тре нинг и дру же ње са то бом је
би ло див но, баш као и ти.
Пре ле па и пре див на, ни кад те не ћу за бо ра ви ти.

БО Р КА ДА КИЋ

(49/263955)

По след њи по здрав

МА РИ ЈИ

од уја ка БА ТЕ 

с по ро ди цом

(56/263979)

Наш во ље ни

СЛО БО ДАН ЖИ ВА НО ВИЋ ФУ ТА
пре ми нуо је 30. ју ла, а са хра њен 1. ав гу ста.

За у век у на шим ср ци ма и се ћа њу.

Тво ји: мај ка СТА НОЈ КА, су пру га МИ Р ЈА НА, 

син АЛЕК САН ДАР с НА ТА ЛИ ЈОМ, брат ТО ЗА,

се стре СЛА ВИ ЦА и СЛО БО ДАН КА, та шта 

МА РИ ЈА и шу ра ци ДРА ГАН и ЗО РАН 

с по ро ди ца ма
(57/263991)

Сло бо, ово је са мо при -

вре ме ни ра ста нак...

Јед но га да на, ја ћу ти

си гур но до ћи... Че кај

ме...

Тво ја МИ РА

(58/263991)

МА РИ ЈА ЗДРАВ КО ВИЋ

На пу сти ла нас је на ша све тлост, пти чи ца и нај во ље ни ја па ху љи ца.

За у век не у те шни њен АЛЕК САН ДАР, МИР ЈА НА и ЗВОН КО

(63/264011)

ДРА ГИ ША 
ПА НИЋ

По след њи по здрав 
ком ши ји од ста на ра 

у Јо ва на Ри сти ћа 1

(55/263978)

МА РИ ЈА

ЗДРАВ КО ВИЋ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди ца БО РИ ЧИЋ

(76/264030)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље

да је 29. ју ла 2018, у 65. го ди ни, пре ми нуо

ДРА ГИ ША ПА НИЋ
Са хра на је оба вље на 1. ав гу ста 2018, на Ста ром

гро бљу. Осам да на се да је у су бо ту, 4. ав гу ста

2018.

Ожа ло шће ни: син МАР КО и ћер ка МИ ЛИ ЦА 

с по ро ди ца ма и брат ДУ ШАН с по ро ди цом
(91/264062)

МА ШО

пре ра но ис трг ну ти цве те...

По ро ди ца ГЛА ВО НИЋ

(94/264072)

Прерано си отишла....

Нека те на твом небеском путу анђели чувају

МАРИЈА ЗДРАВКОВИЋ
1994–2018.

Последњи поздрав од твојих: чика МИЋЕ, МИЛИЦЕ, ВАДИМИРА,

БОЈАНЕ, ЛАНЕ, БОЈАНА и ИВАНЕ

(108/264117)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Последњи поздрав зету

и течи

ВИДОЈКУ

ПЕШИЋУ ГЕРИ

од свастике СТАНЕ 

и ћерке ЖЕЉКЕ

(107/
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4. ав гу ста, у 11 са ти, да ва ће мо че тр де се то днев ни по -

мен на шем дра гом

МИ ЛЕ ТУ БА БИ ЋУ
Пу но нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(89/264059)

БОР ЧЕ 

СТА НОЈ КОВ СКИ

1963–1990.

Ја бу ка

Оти шао си пре ра но од

нас, а оста ћеш за у век у

на шим ср ци ма.

Су пру га БИ ЉА НА и син

БО РИС

(113/264153)

29. ју ла 2018. пре ста ло је да ку ца ср це на -

шег Ма ки ја

МАР КО ЈО ВА НО ВИЋ МА РЕ
8. XII 1996 – 29. VII 2018.

Ма ки наш, сун це на ше, љу ба ви на ша, си -
не... Је ди но што же ли мо је да вра ти мо
вре ме, да те за гр ли мо, по љу би мо и ка же -
мо све оно не до ре че но.

Твој ши ро ки осмех, раз и гра не очи, ве ли -
ка де ла... оста ће за у век у на шим ср ци ма.

Не у те шни: та та ЈО ВИ ЦА, ма ма ДРА ГА НА,
се стра НИ НА и ба ба МА РИ ЈА

(72/264028)

По след њи по здрав на шем та лен то ва ном фуд ба ле ру, узор ном сту -

ден ту и дру га ру

МАР КУ ЈО ВА НО ВИ ЋУ

ФК „Же ле зни чар”

(87/264055)

Ма ки мој,

Био си нај бо љи брат на све ту, и за у век ћеш то и

оста ти.

Оти шао си, јер је та ко мо ра ло да бу де, али ме ни -

ка да не ћеш на пу сти ти, знам.

Мо ја по др шка и сна га у све му. Мој по нос... за у -

век.

Во лим те!

Тво ја се стра НИ НА
(73/264028)

По след њи по здрав 

ан ђе лу

МАР КУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

Бол ни је у ре чи ма и су -

за ма не го у ду ши и на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: те та 

БЕ БА, те ча ДЕ ЈАН, 

бра ћа МИ ЛОШ 

и ГО РАН и при ја 

МА РИ ЈА ПЕ ЋА НИН

(70/264027)

По след њи по здрав

МАР КУ

Дра ги бра те, од не сре ће

16. ју ла, до мог до ла ска

са да ле ког пу та из др -

жао и бо рио се да би се

по след њи пут ви де ли, а

он да си из не на да оти -

шао.

Брат МИ ЛОШ

(71/264027)

По след њи по здрав

МАР КУ

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

од тет ка СО ФИ ЈЕ

и бра та ИВИ ЦЕ с де цом

(74/264028)

По след њи по здрав

МАР КУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

од ба ба ЗЛА ТЕ, уја ка

РА ДИ ШЕ, уј на 

ДРА ГИ ЦЕ, се ста ра 

МИ РЕ, БИ ЉЕ и СЛА ЂЕ

с по ро ди ца ма

(75/264028)

По след њи по здрав

МАР КУ

од ко лек ти ва ОРЛ оде ље ња
(61/264009)

МАР КО 

ЈО ВА НО ВИЋ

По след њи по здрав 

дра гом ком ши ји од 

по ро ди це ЉУ БО ЈЕ ВИЋ

(101/264084)

МАР КО 

ЈО ВА НО ВИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју. 

По след њи по здрав од

по ро ди це 

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ 

и ба ка СТА НЕ

(102/264080)

МАР КО ЈО ВА НО ВИЋ

Бог увек би ра са мо нај бо ље. По чи вај у ми ру Ан -

ђе ле наш.

Тет ка ОЉА, те ча ГИ ЛЕ и се стра МИ НА
(97/264076)

МАР КО ЈО ВА НО ВИЋ

Не ма мо ре чи за бол и ту гу ко ју осе ћа мо, у на -

шим си ср ци ма за у век.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тет ка ВИ О ЛЕ ТА и ПЕ ЦА
(96/264076)

МАР КО ЈО ВА НО ВИЋ

Твој ве дри лик и пле ме ни тост оста ће нам у веч -

ном се ћа њу. 

У на шим ср ци ма ћеш веч но жи ве ти.

Ба ба ЈО СКА и де да ТО МА
(95/264071)

МА РЕ ТУ
по след њи по здрав од ку мо ва.

По ро ди ца ЈЕВ ТО ВИЋ

(66/264622

МА РЕ ТУ
по след њи по здрав.

По ро ди ца МР ЂА

(67/264022)

МАР КО 

ЈО ВА НО ВИЋ

Ма ки ју по след њи 

по здрав од ПЕН ДИ ЋА

(78/264032)

По след њи по здрав 

дра гом

МАР КУ

AUDIO BM

(90/264060)

По след њи по здрав дра -

гом

МАР КУ
од по ро ди це СТАЈ ЧИЋ

(111/264133)

По след њи по здрав на -

шем дра гом ку му

ГОЈ КУ

С љу ба вљу по ро ди ца

СТОЈ НИЋ

(81/264041)

С бо лом смо се рас та ли од на шег дра гог су пру га,

див ног оца и нај бо љег де де

ГОЈ КА БИ ЈЕ ЛИ ЋА
1938–2018.

Са хра на је оба вље на 1. ав гу ста 2018, на Но вом

гро бљу. За у век си у на шим ср ци ма.

Су пру га АН КА, ћер ке ЛО ЛА и НЕ НА, зе то ви

ДРА ГАН и НЕ НАД, уну ци АЊА, ФИ ЛИП 

и ПА ВЛЕ и пра у ну ке ЛЕ НА и ДУ ЊА
(82/264041)

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
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5. VIII 2016 – 5. VIII 2018.

МО МИР СА ВИЋ

Не до ста јеш нам!

Тво ји нај ми ли ји

(38/263932)

СЕ ЋА ЊЕ

1. VIII 2017 – 1. VIII 2018.

РА ДИ ВОЈ ДА МЈА НОВ

Шта на пи са ти на кон го ди ну да на од тво је смр ти?

Уза луд те бу дим дра ги мој!

Тво ја СУ ЗА НА
(44/263946)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РО КЕ РИЋ

2011–2018.

Док је нас жи ве ће се ћа -

ње на те бе.

Су пру га СТАН КА 

с де цом

(48/263953)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

1. VIII 2017 – 1. VIII 2018.

РА ДИ ВОЈ ДА МЈА НОВ

Жи виш у мом ср цу и ду ши и мно го ми не до ста -

јеш.

Тво ја се стри чи на СНЕ ЖА НА
(45/263946)

Де сет го ди на ту ге и бо ла.

Не до ста јеш....

ДРА ЖЕН КО

МИ ЈА ТО ВИЋ

Во ле те: су пру га НА ДА,

ћер ке ЈЕ ЛЕ НА 

и ДРА ГА НА 

с по ро ди ца ма

(62/263010)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је десет го ди на от ка ко ни си с на ма

АЛЕК САН ДРА СА ШКА МИ ЛУ НОВ
Се ћа ње на те бе не бле ди. Оста ћеш увек у на шим ср ци ма.

Ко лек тив „Атом парт нер” и „Aigo business system”

(92/ф-1272)

4. августа 2018. на вр ша ва се година от ка ко ни је

с на ма на ша

МИ ЛА ДИН КА ЖУ ЈО ВИЋ

Син ДРА ГАН с по ро ди цом
(86/254588)

У су бо ту, 4. ав гу ста

2018. оба ви ће се по лу -

го ди шњи по мен на шој

ДУ ШАН КИ 
ЗО РИЋ

рођ. 1949–2018.
Оста ћеш увек у на шим
ср ци ма.
Тво је се стре СТО ЈАН КА

и ЉИ ЉА НА, се стрић
ДРА ГАН и БИ СА

(30/263913)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН КА 

ЗО РИЋ

1949–2018.

Про шло је по ла го ди не

от ка ко ни си с на ма. 

Не до ста јеш нам.

Твој се стрић НЕ НАД 

и БРАН КА

(31/263913)

6. ав гу ста је шест ме се -

ци от ка да се упо ко ји ла

на ша ба ка на и мај ка

АНА СТА НИЋ

Ба ка на... ! Мај ко...!

Не ма сло ва да ка же мо

то што ду ша ка же!

ЛА ЛЕ и МИ ЊА

(65/263402)

На вр ша ва се шест го ди на од смр ти на шег дра гог 

РА ДИ ВО ЈА МИ ЛИ ЋА

У ти ши ни веч ног ми ра не ка те чу ва на ша љу бав.

Тво ја по ро ди ца
(69/264026)

3. ав гу ста на вр шио се де сет го ди на от кад те не ма

ВЛА ДИ МИР М. СТОЈ СА ВЉЕ ВИЋ
1935–2008–2018.

У на шим ср ци ма оста де ту га за у век.

Тво ји: син МИ О ДРАГ, брат НИ КО ЛА, СВЕТ КО 

и се стре НА ДА и ВЕ РА с по ро ди ца ма
(40/263933)

НЕ ВЕН КА 

МИ ЛА НО ВИЋ

ин стру мен тар ка ОРЛ

за у век си у на шим ср -

ци ма.

Тво ји ПЕН ДИ ЋИ

(77/264031)

Про шло је шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма на ша

мај ка

ДЕ САН КА

МАК СИ МО ВИЋ

Ћер ка ЉИ ЉА НА и син

ЗО РАН с по ро ди цом

(79/264035)

Оба ве шта ва мо род -

би ну и при ја те ље да

ће мо у су бо ту, 4. ав -

гу ста 2018. го ди не

да ва ти тро го ди шњи

по мен нашој дра гој

ЗО РИ ЦИ АТА НА СКО -

ВИЋ и тим по во дом

иза ћи на њен гроб, на

Но вом гро бљу, у 11

са ти.

Ожа ло шће на

по ро ди ца

(80/264040)

ЗДЕН КА КА ЛУ ЖА
2010–2018.

Ни по сле то ли кок го ди на ни смо те пре бо ле ли,

љу бав и се ћа ње оста је за у век.

Тво је ћер ке СЛА ВИ ЦА, КА ТИ ЦА 

и ОЛ ГИ ЦА с по ро ди ца ма
(88/264055)

2. ав гу ста се на вр ша ва де вет го ди на од смр ти на -

ше мај ке, ба ке и пра ба ке

ВЕ РЕ РА И ЧЕ ВИЋ

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ја де ца: СТЕ ВО, ЉИ ЉА и МИ РА 

с по ро ди ца ма
(93/264069)

Дра гом си ну и уну ку

ДУ ША НУ 
ТО ШКО ВИ ЋУ

5. ав гу ста 2018, у 9.30,
да ва ће мо че тр де се то -
днев ни по мен.

Ожа ло шће ни: отац 
РА ТО МИР, де да 
МИ ХАЈ ЛО, ба ба 

СТО ЈАН КА, ВИ О ЛЕ ТА и
ИЛИ ЈА као и 

мно го број на род би на 
и при ја те љи

(98/264079)

5. ав гу ста 2018. на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко ни је с на ма на ша

во ље на

ЈЕ ЛИ ЦА ШТР КАЉ
Не ка у ти ши ни веч ног ми ра по чи ва тво ја до бра ду ша.

Љу бав не пре ста је тво јим од ла ском, ни се ћа ње вре ме ном.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ке ДРА ГА НА и ГОР ДА НА, уну ци МИ ЛАН 
и БО ШКО и зет ИВАН

(99/264008)

По чи вај у ми ру до бри

наш ком ши ја

МИ ЛЕ БА БИЋ

ЕВА МА ЛЕ ТИН 

са по ро ди цом

(100/264082)

СЕ ЋА ЊЕ

КИШ БЕ ЛА

8. IX 1970 – 4. VIII 1997.

Во ли мо те и чу ва мо од

за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(103/264094)

АНА ПОМАР
1951–2017.

Прошло је годину дана откако ниси с нама, а

туга у срцу и даље постоји. Заувек живиш у

нашим мислима

Син АЛЕКСАНДАР, снаја ЈЕЛЕНА и унук ПЕТАР
(106/2641139

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Двадесет једна година

без тебе

БРАНКО
ЉОТИЋ БАНЕ

Време не чини заборав,
већ болно подсећа на
тебе.

Твоји: БОБАН, ОЉА 
и ЉИЉАНА

(110/264132)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

У су бо ту, 4. ав гу ста 2018, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

БИ ЉА НИ КО ВА ЧЕ ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем увек ћеш би ти у на шим ср ци ма и увек

ће мо те чу ва ти од за бо ра ва.

Вре ме про ла зи, ту га и бол оста ју.

Веч но ожа ло шће ни: су пруг ВЕ ЛИ МИР, ће р ка ЈЕ ЛЕ НА,

син ВЛА ДИ МИР, зет БО ЈАН и унук НИ КО ЛА

(4/263839)

У су бо ту, 4. ав гу ста 2018. на вр ша ва се шест ме се ци ту ге и бо ла за

на шом је ди ни цом, ле по ти цом и по но сом

БИ ЉА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ

То га да на одр жа ће мо по мен, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу.

Веч но ожа ло шће ни и бол ни: мај ка МИ ЛЕ ВА и отац СЛО БО ДАН

(5/263834)

У су бо ту, 4. ав гу ста 2018. го ди не, да ва ће мо че тр де се то днев ни по -

мен у То рон ту, Ка на да, на шој во ље ној

ЉУ БИ ЦИ РАЈ ШИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ке АЛЕК САН ДРА и БРАН КА и уну ци 

БРА НИ СЛАВ и ДА МИР с по ро ди ца ма

(17/263871)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ РА 

КО СТЕВ СКА

5. IX 1965 – 4. VIII 2004.

С ду жним по што ва њем

по ро ди це КО СТЕВ СКИ

и МИЦ КОВ СКИ

(18/263872)

Дра ги си не

БИ РО ШАН ДОР

1970–1998.

За што нај бо љи љу ди

уми ру кад су у пу ном

цве ту. Та ко си ти ми ли

на пу стио наш дом, пре

два де сет го ди на, и

укра сио не бе ску ба шту.

Мај ка и чи ка ЈО ЖИ

(23/263881)

Дра ги бра те

БИ РО ШАН ДОР

1970–1998.

Не ма пра вих ре чи да

опи шу вре ме ко је про -

ла зи без те бе.

Се ћа ња ко ја не бле де,

ра не ко је не за ра ста ју. 

Се стра с по ро ди цом

(23/263811)

4. ав гу ста 2018. на вр ша ва се го ди ну да на от ка да ни је с на ма наш

во ље ни

ИЛИ ЈА ВА Р ГА
1946–2017.

С по што ва њем ње го ви нај ми ли ји

(27/263900)

По мен во ље ној мај ци

ЗО Р КИ ОБ РА ДО ВИЋ
1.  VIII 2014 – 1.  VIII 2018.

С по што ва њем и ту гом у не за бо рав с то бом...
Тво ја ћер ка ЉИ ЉА НА с по ро ди цом

(29/263912)

ДРА ГАН ГА ВРИ ЛО ВИЋ
Јед не очи, је дан по глед, је дан осмех, и хи ља де успо ме -
на оста ју за пи са не у гла ви и на ср цу. И не ма тих го ди -
на ко је из из бри са ти мо гу.

Тво је СА ШКА и МИ ЛИ ЦА

(32/263916)

2. ав гу ста 2018. го ди не на вр ша ва се два на ест го -

ди на от ка ко ни је с на ма

ДРА ГИ ЦА МЛА ДЕ НОВ СКИ ДА ЦА

Бол и ту га не ме ре се ре чи ма, ни вре ме ном ко је

про ла зи, већ пра зни ном ко ја је оста ла по сле те бе.

Ћер ка СУ ЗА НА с по ро ди цом
(33/263918)

ДА ЦО

Без те бе је ве ли ка пра зни на.

Вре ме про ла зи, а ту га за то бом за у век оста је.

Су пруг СА ВРЕ
(34/263918)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ТУ ЦИЋ

2002–2018.

Та та мој, мно го ми не -

до ста јеш. 

По чи вај у ми ру.

БА ТА

(42/263939)

4. ав гу ста обе ле жа ва мо

го ди ну од смр ти

ЉУ БИ ЦЕ 

НИ КО ЛИЋ 

БУ БЕ
1939–2017.

Твој су пруг СТЕ ВАН 

и ће р ка ВЕ СНА 

с по ро ди цом

(54/263977)

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље

ПР ВА НОВ

ПЕ ТРА             и           БОГ ДАН КУ

Њи хо ва де ца

(64/264012)

6. ав гу ста на вр ша ва се

три де сет го ди на от ка да

ни је с на ма на ша во ље -

на  и пле ме ни та  тет ка

ДРА ГИ ЊА 

ЛА ЗИН

1915–1988.

С по но сом и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну.

АН ЂЕ ЛИ ЈА 

ВО ДЕ НИ ЧАР 

и ЗО РАН СУ БО ТИЋ 

с по ро ди ца ма

(60/264604)

Про шло је го ди ну да на от ка ко ни је с на ма на ша во ље -

на мај ка, ба ка и пра ба ка

ЂУР ЂЕВ КА КРА ШИЋ
9. III 1926 – 27. VIII 2017.

Тво ји нај ми ли ји

(59/263488)

На вр ша ва се го ди на на шој

НА ДИ ДИ МИ ТРИЋ
По мен ће мо одр жа ти на Ка то лич ком гро бљу 4. ав гу -
ста, у 11.30.

Тво ји нај ми ли ји

(51/263962)

У су бо ту, 4. ав гу ста на вр ша ва ју се три го ди не од

смр ти на шег во ље ног

ДРА ГА НА ГА ВРИ ЛО ВИ ЋА

Оку пи ће мо се, у 10 са ти, на гро бљу Ко теж.

Вре ме про ла зи, али не мо же да ума њи на шу љу -

бав а ни бол.

Мај ка ЗОР КА и ћер ка НИ НА
(68/263405)
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У не де љу, 5. ав гу ста 2018, у 9.30, да ва ће мо

че тр де се то днев ни по мен, на гро бљу Ко -

теж, на шем во ље ном

ДУ ША НУ ТО ШКО ВИ ЋУ
27. VI 1996 – 27. VI 2018.

На не бу ми на пи ши јер се ја ко бо јим, дај

ми до зна ња да још не где по сто јиш, да ме

чу ваш и уз ме не сто јиш.

Ду шо на ша, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Мај ка ОЛИ ВЕ РА и се стра МА РИ НА

(1/263827)

БО ГО МИР
АЛЕК СИЋ

У на шим си ср ци ма и
ми сли ма за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(6/263841)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛОШ

ПО ПО ВИЋ
3. ав гу ста 2018. го ди не

на вр ша ва ју се три го ди -

не от ка ко ни си с на ма.

Не до ста јеш још увек.

Су пру га ЗО РА, син 

ЗО РАН и ће р ка 

МИ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма

(7/263842)

БОЛ НО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛОШ              МИ ЛИ ЦА

ПО ПО ВИЋ СТАР ЧЕ ВИЋ
рођ. По по вић

Три го ди не од смр ти мог су пру га и се дам на ест

го ди на од смр ти мо је за о ве.

Увек ми слим на вас.

Ва ша ЗО РА с де цом
(8/263842)

СЕ ЋА ЊЕ

ФА Р КАШ

ЈЕ ЛЕ НА           и          ЈО ЖЕФ
2003–2018.                                1998–2018.

По ро ди ца
(10/263855)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂО КО ВИЋ

МИ РО СЛА ВА                ВИ ТО МИР
1930–2007. 1924–1994.

Се ћа ње и успо ме ну на вас чу ва ју ва ши нај ми ли ји
(2/263830)

У пе так, 3. ав гу ста, на вр ша ва се че тр де сет да на ту ге, бо ла и пра -

зни не от ка ко ни је с на ма наш во ље ни

МИ РО АДА МО ВИЋ
Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо че тр де се то днев ни по -

мен одр жа ти 3. ав гу ста, у 11 са ти, на Но вом гро бљу.

Ње го ви нај ми ли ји

(3/263834)

На жа лост, про ђе већ го ди на отка ко те не ма

ЗО РАН ИЛИ ЕВ СКИ

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Та шта МИ РА и ДУ ЛЕ
(11/263856)

1. ав гу ста на вр ши ло се осам го ди на од смр ти мог су -

пру га

ДРА ГО МИ РА АН КИ ЋА
Су пру га МИ ЛЕ НА

(12/263861)

Се ћа ње на де ду

ДРА ГО МИ РА

АН КИ ЋА

Уну ке АН ЂЕ ЛА 

и АДРИ ЈА НА

(13/263862)

Про шле су две го ди не от ка ко ни је с на ма

ИЛИ ЈА ЛА ЗА РОВ

Чу ва те од за бо ра ва тво ја фа ми ли ја ЛА ЗА РОВ

(14/263863)

Се ћа ње на

МОМ ЧИ ЛО          ЕМИ ЛИ ЈА        БОР КА
РАЈ ЧЕ ВИЋ           РАЈ ЧЕ ВИЋ      РАЈ ЧЕ ВИЋ
14. V 1914 – 21. I 1979. 6. XI 1919 – 18. I 2018. МОМ ЧИ ЛО ВИЋ

2. V 1945 – 5. VIII 2017.
Вре ме про ла зи, се ћа ња и успо ме не оста ју.

ЈА СМИ НА и ЗО РАН МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, ЕМИ ЛИ ЈА, МИ О ДРАГ, 
СУ ЗА НА и СНЕ ЖА НА ЂЕ РИЋ

(15/263865)

4. ав гу ста, у 11 са ти, да -
ва ће мо го ди шњи по мен
на Ста ром пра во слав -
ном гро бљу у Пан че ву

БОР КИ 
РАЈ ЧЕ ВИЋ 

МОМ ЧИ ЛО ВИЋ
Пу но нам не до ста јеш.

Во ле те тво ја ће р ка 
ЈА СМИ НА 

и су пруг ЗО РАН
(16/263865)

ЗО КО

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тет ка НА ЗА 

с по ро ди цом

(19/263873)

4. ав гу ста 2018. го ди не

на ја буч ком гро бљу да -

је мо го ди шњи по мен

на шем дра гом

ЗО РА НУ 

ИЛИ ЕВ СКОМ
Тво ји не у те шни: мај ка

ЈАН КА, ћер ка 

ДРА ГА НА и су пру га

ДА ЛИ БОР КА

(20/263877)

У уто рак, 7. ав гу ста, на Но вом гро бљу, у 10 са -

ти, да ће мо тро го ди шњи по мен на шем дра гом

ЈО ВА НУ ЋИ РО ВИ ЋУ
ЈО ЦИ ЋИ РИ
1987–2015.

Про ђо ше три го ди не од твог од ла ска ме ђу
ан ђе ле бож је, али ти ћеш увек и за у век
би ти с на ма и уз нас, у на шим ср ци ма, ми -
сли ма и се ћа њи ма. Во ли мо те ан ђе ле наш. 

Тво ји: ма ма ЉИ ЉА НА, та та МИ ЛОШ,
брат МАР КО, дру га ри НЕ ША, СЊЕ ЖА,
АЦА, ИВА, ДУ ЛЕ ЕН ГЛЕЗ, СР КИ ЛОРД,

ЗО КИ СЛО ВЕ НАЦ, ЗО КИ БОЈ, МУ НИ,
ЉУ БИ ЦА и РУ ЖИ ЦА

(24/263883)

Чи ко Зо ки, твој бра та -

нац Сте фи увек је у ми -

сли ма да смо на Та ми шу

на пе ца њу, а про шло је

го ди ну да на као сан,

никад незаборављени

ЗО РАН 

ИЛИ ЈЕВ СКИ

Тво јим нај ми ли ји ма

увек си у ср ци ма.

Ујак ВЛА ДА, уј на 

ЈЕ ЛИ ЦА, брат ГО РАН,

сна ја БИ ЉА и бра тан ци

СТЕ ФАН, АЛЕК САН ДАР

и ЈО ВАН

(25/263884)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН ЛА ЛИЋ      МИР ЈА НА ТО ДО РОВ
2008–2018. 2015–2018.

Го ди не про ла зе, а бол и ту га оста ју. По чи вај те за јед но.
Ва ша по ро ди ца

(26/263897)

Про ђе два де сет го ди на

без то пле ре чи на шег

ВУ КА ШИ НА

ВЕЉ КО ВИ ЋА

5. VIII 1998 – 5. VIII 2018.

С ту гом и бо лом:  

ДРА ГО СЛАВ, ЗО РИ ЦА,

ВЕ СНА, БРА НИ СЛАВ,

ЈЕ ЛЕ НА и пра у нук 

НЕ МА ЊА ВЕЉ КО ВИЋ

и при ја ЈЕ ЛА 

НЕ СТО РОВ

(28/263910)

5. ав гу ста на вр ша ва се

де вет го ди на от кад не -

ма на шег

ЖИ ВА НА 
СТО ЈА НО ВА

До го ди ло се та ко мно го
а не до ста јао си ти и тво -
је ре чи. Та ко је мо ра ло
да бу де.

Тво ји: КЕ КА и де ца

(36/263915)

Про шло је го ди ну да на

от ка да ни си с на ма наш

дра ги

ЗО КИ

Ту га и бол за то бом не

про ла зе. Увек ћеш би ти

у на шим ср ци ма и ми -

сли ма.

Тво ја се стра ДУ ШИ ЦА,

зет ДУ ШАН 

и се стри чи не МИ ЛИ ЦА

и МА ЈА

(46/263950)

Про шло је го ди ну да на

от ка да ни си с на ма

ЗО РАН 

ИЛИ ЕВ СКИ

Вре ме од но си го ди не, а

ту га и се ћа ње оста ју.

Стри на СТО ЈАН КА 

с по ро ди цом

(47/263951)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Сед ми цу ће обе ле жи ти су ко би
са са рад ни ци ма, али и с при ја те -
љи ма. Пре ви ше сте на пе ти, па
мо же те до ћи у си ту а ци ју да се
кон флик ти про ду бе, али то вам
не ће оме та ти ве ћи при лив нов ца.
Ве чер њи са ти су пла ни ра ни за
парт не ра.

До бра ко му ни ка ци ја, пу но су -
сре та, мно го до брих по ну да –
про сто не ће те зна ти шта да ода -
бе ре те и ку да пр во да кре не те.
Из не над ни но вац ће вам до бро
до ћи да се би при у шти те ства ри
ко је одав но же ли те.

Пре кон тро ли ши те плу ћа –
тре ба ће вам да би сте удах ну ли
ду бо ко и кре ну ли хра бро у но ва
осва ја ња. Ри зи куј те, ис пла ти ће
се. Ако вам се ука же при ли ка за
по слов ну са рад њу с пот пу но но -
вим љу ди ма, раз ми сли те, јер
сле ди но ва, још бо ља по ну да.

Про шлост вам по но во ку ца на
вра та и чи ни се као да све по ла -
ко до ла зи на на пла ту – ка ко до -
бро, та ко и ло ше. Осо ба ко ју већ
ду го же ли те по ред се бе, ис кли -
зну ће вам из ру ку или ће се од -
се ли ти у ино стран ство. По слов не
при ли ке ни су сјај не.

При па зи те ко ме шта при ча те.
Не из но си те сво је пла но ве и иде -
је чак ни нај бли жим са рад ни ци -
ма. Бу ди те му дри и ком плет но
сре ди те сву по треб ну па пи ро ло -
ги ју, до нај сит ни јег де та ља.
Склад ни од но си с парт не ром.

По тру ди те се да сво је фру стра -
ци је са са рад ни ци ма не пре но си -
те на парт не ра. Во ди те ра чу на о
на чи ну на ко ји ко му ни ци ра те с
парт не ром да не би до шло до не -
су гла си ца. Ве ли ке жи вот не про -
ме не су пред ва ма, спре ми те се.

Од нос с ко ле га ма је до бар и не -
ма те вре ме на за тра же ње дла ке
у ја је ту, па ће се мно ге ства ри од -
ви ја ти у ва шу ко рист. Љу бав је
оно што вас ин спи ри ше и да је
вам сна гу. По ја ви ће се осо ба ко -
ја ће уне ти не мир у ваш жи вот.

Ду ва до бар по слов ни ве тар и та -
ко ће оста ти ду же вре ме. Но вац
до ла зи с ви ше стра на, а и кон -
так ти ко је сте оства ри ли пре из -
ве сног вре ме на по че ће да до но се
фи нан сиј ске ре зул та те. Не ко вас
искре но во ли, ужи вај те у том са -
зна њу.

Пре пла ви ле су вас емо ци је и
ви са ми не ли чи те на се бе. Би ло
је и вре ме да се то де си. Мно ги
од вас упо зна ће осо бу ко ја ће им
пр о ме ни ти жи вот. На по слу бу ди -
те опре зни ји при пот пи си ва њу
ва жних до ку ме на та и не пла ни -
рај те ве ћа ула га ња.

Тре нут но ни ко ни је за ин те ре со -
ван да вас по др жи у ва шим за -
ми сли ма да на пра ви те ра ди кал -
не про ме не. При ја те ље др жи те
бли зу, а не при ја те ље још бли же.
Ни сте си гур ни у парт не ро ва осе -
ћа ња и тра жи те ми ли он до ка за
ње го ве љу ба ви.

Ни ка ко не по кре ћи те сва ђе и
рас пра ве са са рад ни ци ма. Има -
ли сте пре ви ше тро шко ва, али
при ја те љи или парт нер вам при -
ска чу у по моћ и као чу дом би ва -
те спа се ни. Не пла ни ра ни по -
слов ни пут до не ће вам но вац ко -
ји вам тре ба.

Бу ди те опре зни у са о бра ћа ју, без
об зи ра на то да ли сте пе шак или
во зач, по себ но у ве чер њим са ти -
ма. Парт нер ски од но си до ла зе у
фа зу ка да све мо ра да се ис те ра
на чи стац. Пред ва ма су но ви по -
слов ни по ду хва ти, али бу ди те па -
жљи ви при ода би ру са рад ни ка.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
29. ју на: Лу ну – Са не ла Та ри ца и Да ли бор Ку ља; 13. ју ла: Еми лију – Еле -
на и Вла до Ши мек; 15. ју ла: Ла ну – Алек сан дра Сто шев ски и Иван Пе ре -
ски; 18. ју ла: Ни ну – Да ни је ла и Не над Јо ка но вић; 20. ју ла: Ани сију – Да -
ја на и Сла ви ша Ни ко лић, На та ли – Бо же на и Ми ха ел Ме га; 21. ју ла: Ло ре -
ну – Ми ро сла ва и Ја ро слав Хру бик;  22. ју ла: Ду њу – Еми на и Не ма ња Ћук;
24. ју ла: Хе ле ну – Гор да на и Си ни ша Клин цов.

До би ли си на
23. ју на: Уро ша – Алек сан дра Ли лић и Алек сан дар Ђо ро вић; 29. ју на:
Ми њу – Гор да на Ву ло вић и Жељ ко Ву ја но вић; 2. ју ла: Фи ли па – Ма -
р ти на Игва нић и Иван Дој ме но вић; 4. ју ла: Ан дре ја – Ка сри на Си -
ам са ри и Бра ни слав Ми рић; 5. ју ла: Ву ка – Ива на и Вој кан Сте фа -
но вић; 11. ју ла: Ди ми три ја – Ла То ја Да ћи ја на Дра жи лов и Јо ван
Дра жи лов; 13. ју ла: Пе тра – Ма ри на и Ду шан Та на си је вић; 14. ју -
ла: Сте фа на – Да ни је ла и Не над Ди мић; 16. ју ла: Ог ње на – Же ља -
на и Де јан Цве та но вић; 17. ју ла: Вук шу – Ни на и Го ран До дев ски, Сте -
фа на – Ана Хо ди и Да ни јел Лац ко вић, Го ра на – Ка ро ли на Ду ми тров и Го ран
Но ва ков, Ла за ра – Ми ли ца и Ми ро слав На ско вић; 18. ју ла: Алек су – Је ле на
и Игор Јан ков, Ла за ра – Ма ри ја и Зо ран Или ба шић; 19. ју ла: Ву ка ши на –
Бог дан ка и Зо ран Га ло вић, Лу ку – На та ша и Ми лан Па вло вић; 20. ју ла: Бог -
да на – Ма ри ја То мић и Ма р ко Ри стић; 21. ју ла: Иштва на – Ја сми на и Иштван
Сич; 22. ју ла: Ма р ка – Си мо не То па ло вић и Ми лан Гам би ро жа; 23. ју ла: Ан -
до ра – Ме лин да и Ан драш Се кељ, Фи ли па – Де ја на и Сте фан Ста мен ков ски. 

ВЕН ЧА НИ

21. ју ла: Ми р ја на Три фу нов ски и Трај ко Де спо тов ски, Див на Ба че вић и
Вла ди мир Ва сић; 22. ју ла: Бо ја на Ди ми три је вић и Бо јан Сто шев ски, Је ле на
Ран чић и Ро берт Ва р га; 26. ју ла: На ди ца Ка за ков и Жељ ко Ста ни шко вић.

УМР ЛИ

19. ју ла: Јо ван Узел (1932), Иштван Гу лић (1930); 20. ју ла: Ђу ра Па влов
(1948), Бо жи дар Ра да нов (1942); 21. ју ла: Љи ља на Нов ко вић (1936), Ми -
ли ца Ше р бах (1939), Зо ран Јо ва но вић (1950), Ми ли сав Мла де но вић (1932),
Бра ни слав Но ва ков (1967); 22. ју ла: Цве тан Алек сов (1966), Сми ља Ја рић
(1931), Бра ни слав Уро шев (1982), Илон ка Ко јић (1948); 23. ју ла: Мил ка
Мај сто ро вић (1948), Ми ли на Ве лич ков (1929), Бо ја Ду ми тра шко вић (1943);
24. ју ла: Илин ка Ка нач ки (1925), Ми шо Мо снак (1954), Зу за Бо бош (1932),
Жи ван Бо ги ћев (1934), Ра ден ко Ран ко вић (1934); 25. ју ла: Рад ми ла Жи ва -
нов (1950), Ви дој ко Пе шић (1952); 26. ју ла: Бра ни слав ка Пеј чић (1926).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Укр ште ни ца: све ти о ник, та ран те ла, Ирак, Мо ин, век,

ши ло, Еш, ку чи на, н, Ма рат, н, сто лар, ел, Ерик, Ула, Гу но, Апис, ста -

па ти се, па ра ме тар. Ана грам у сти ху: Је ле на Га ври ло вић. Ми ни-

укр ште ни ца: кра ста вац, ре сто ва ти, ау то ри тет, умак, Зи на, ла ла,

анат. Су до ку: 746139825, 385724691, 219685347, 523476189,

478291536, 961358472, 837512964, 194867253, 652943718.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ВО ДО РАВ НО: 1. ку ла све ти ља у лу ци, 2. жи ва хан ита ли јан ски

плес, 3. др жа ва у Ази ји – ме сто у Ма ке до ни ји код Ђев ђе ли је, 4.

сто ле ће – де бе ла игла за бу ше ње ко же, 5. аме рич ки те ни сер (Ар -

тур) – влак на ко но пље, 6. сим бол азо та – име ру ског те ни се ра Са -

фи на – 16. сло во азбу ке, 7. вр ста за на тли је – елек трич ни (скр.), 8.

име ги та ри сте Клеп то на – име швед ске глу ми це Ја коб сон, 9.

фран цу ски ком по зи тор (Шарл) – све ти бик ста рих Егип ћа на, 10.

сли ва ти се јед но у дру го, 11. ре фе рент на ве ли чи на (стр.).

УС ПРАВ НО: 1. аме рич ка те ни сер ка (Сло ун) – град ско са о бра ћај -

но пред у зе ће (скр.), 2. ру дар ски гра дић у БиХ – ле ген дар на илир -

ска кра љи ца, 3. наш глу мац (Ми лан) – вој ник у мор на ри ци, 4. би -

ли јар ски штап – хе лен ска му за еп ског пе сни штва, 5. при то ка Ду -

на ва у Ау стри ји – же нин брат – део коњ ске опре ме, 6. осо ба ко ја

на сил но оти ма – уда рац у ка ра теу, 7. мла ђе ка ме но до ба – пи та -

ње, 8. дру ги на зив за Тро ју – про пе лер, 9. град у Фран цу ској –

елек тро по кре тач код мо тор ног во зи ла.

СУДОКУ

7 4 1

4 6 9

2 1 6 3 4

5 7 6 1 8

6 1 3 5 2

3 7 2 6 4

9 4 8

3 1 8

АНАГРАМ У СТИХУ

НА ША

ГЛУ МИ ЦА

Не би за њу

би ло ро ла,

дa ВЕЋ НИ ЈЕ

ВРАГ И ЛО ЛА.

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВО ДО РАВ НО: 1. по вр тар ска биљ ка, 2. пр жи ти на ма сти или уљу, 3.
углед, до сто јан ство, 4. сос – име аме рич ке те ни сер ке Га ри сон, 5. вр ста
цве та – па пи на апа на жа.
УС ПРАВ НО: 1. стил у пли ва њу, 2. хро нич на упа ла ко сти ју, згло бо ва
или ми ши ћа (мед.), 3. део тр пе за риј ског на ме шта ја, 4. до ма ће жи во ти -
ње, 5. огра ђе ни про стор за сто ку, обор, 6. из ве штај о при спе ћу ро бе, 7.
ме сто код Вр шца, 8. хе лен ска бо ги ња му дро сти, 9. до слов но на во ђе ње
ту ђег тек ста.



Се дам де се так про гра ма је пред -
ви ђе но у окви ру ово го ди шњих
„Да на дру же ња”, ко ји су по че -
ли у че твр так, 26. ју ла, так ми -
че њем у до ми на ма одр жа ним у
Клу бу ин ва ли да ра да, ка да је
по бе дио Зо ран Ра дој чић. Истог
по по дне ва у ка феу „Зе ро-бе т”
при ре ђен је тур нир у пи ка ду –
нај бо љи код му шка ра ца био је
Лу ка Ко стић, док је Ка та ри на
Пеј чић до ми ни ра ла ме ђу при -
пад ни ца ма леп шег по ла.

Су тра дан је у ба шти ка феа
„Пе чур ка” одр жа но так ми че -
ње у ку ва њу па су ља, а као нај -
ква ли тет ни ји је оце њен са др -
жај у ко тли ћу ко ји је при пре -
мио Оли вер Ко стић. Че твр ти
скуп љу би те ља во зи ла „ал фа
ро мео” при ре ђен је на Тр гу
нео ли та, ка да је је да на ест ау -
то мо би ла те мар ке иза зи ва ло
уз да хе љу би те ља из гле дом и
пер фор ман са ма. Уве че је на
истом ме сту, на ве ли кој би ни,
це ло ве чер њи кон церт при ре -
дио до ма ћи там бу ра шки ор ке -
стар „Нео лит”.

Так ми че ње у га ђа њу гли не -
них го лу бо ва одр жа но је у не -

де љу, 29. ју ла, на стре ли шту
крај хи по дро ма. Ло вач ка сек -
ци ја Стар че во да ла је том тур -
ни ру и ме мо ри јал ни ка рак тер,
јер га је по све ти ла пре ми ну -
лом ко ле ги лов цу Дра га ну Ку -
же ту. На по слет ку је у груп ној
ка те го ри ји по бе ди ла еки па из
Ја бу ке, док је по је ди нач но без
прем ца био Сте ван Ђу рин. По
под не је на ло кал ном ста ди о -
ну од и гра на фуд бал ска утак -
ми ца из ме ђу ве те ра на до ма -
ћег „Бор ца” и „До ло ва”, а ви -
ђе на је пра ва го ле а да, јер је
ре зул тат био 7 : 4 за Стар чев -
це. Шко ла „Be Fit” упри ли чи -
ла је јав ни тре нинг зум бе не -
што ка сни је на Тр гу нео ли та,
где је у ве чер њим са ти ма по -
зна ти аку сти чар То ђа ин тер -

пре ти рао хи то ве са ових про -
сто ра.

Сла ва Ме сне за јед ни це, Ог -
ње на Ма ри ја, обе ле же на је у по -
не де љак, 30. ју ла, ре за њем слав -
ског ко ла ча. Истог да на на Тр -
гу нео ли та, по тра ди ци ји, Дру -
штво пче ла ра при ре ди ло је из -
ло жбу пче ли њих про из во да, ко -
јој су се са сво јим ру ко тво ри -
на ма при дру жи ле чла ни це
Удру же ња же на „Нео лит” и њи -
хо ве го шће из Омољи це, Бре -
стов ца, Вој ло ви це, Ива но ва, Ка -
ча ре ва, као и ло кал но дру штво
во ћа ра, ви но гра да ра и де сти ле -
ра. Не што ка сни је су пче ла ри ор -
га ни зо ва ли са ве то ва ње на ко јем
су уче ство ва ли и Ра до мир Вла чо,
пред сед ник Са ве за пче лар ских
ор га ни за ци ја Вој во ди не, Ми лу -

тин Пе тро вић, пот пред сед ник
Са ве за пче лар ских ор га ни за ци -
ја Ср би је, и Љу бо Пе јо вић, пче -
лар из Мра мор ка, ко ји про па -
ги ра по вра так ау тох то не ба нат -
ске жу те ма ти це.

Ре ви јал на утак ми ца пр вих
ти мо ва ФК-а „Бо рац” и БСК-а
из Бор че од и гра на је по под не.
Нај пре су до ма ћи по ве ли, али
на кра ју су го сти убе дљи во три -
јум фо ва ли с ре зул та том 1 : 5.

За ви чај но удру же ње „Ста ри
Рас” у про сто ри ја ма Кре а тив -
ног кул тур ног клу ба ор га ни зо -
ва ло је пре да ва ње про фе со ра
Спа со ја Вла ји ћа, ко је је би ло
пра ће но ори ги нал ним из во ђе -
њем гу слар ских пе са ма.

Пред ве че је на ве ли кој би ни
на тр гу ани ма тор ска гру па „Чи -
гра игра” на пра ви ла сјај ну жур -
ку за де цу.

Тур нир у јам бу одр жан је у
уто рак, 31. ју ла, у Клу бу ин ва -
ли да ра да, а по бе ду је од нео
Мир ко Ма рин ко вић, ис пред
по ме ну тог Зо ра на Ра дој чи ћа.
По под не су се на ста ди о ну

сна жни мом ци так ми чи ли у
ба ца њу ка ме на с ра ме на, а нај -
да ље је хит нуо Дар ко Ја ни ћи -
је вић – 12,3 ме тра, што је по ла
ме тра ви ше од Кр сте Бу ку ми -
ри ћа.

У ве чер њим са ти ма је КУД
„Нео лит” на тр гу пред ста вио
све фол клор не ан сам бле, уз по -
др шку ор ке стра под вођ ством
Па вла Убо ви ћа, што је по оби -
ча ју при ву кло ве ли ку па жњу
пу бли ке.

Ти ме је за вр ше на пр ва тре -
ћи на „Да на дру же ња”, ко ји ће
тра ја ти до 12. ав гу ста, а но ва
уз бу ђе ња тек пред сто је.

Од број них про гра ма те шко
је из дво ји ти нај ин те ре сант ни -
је, али ре ци мо за де цу је увек
за ни мљи ва из ло жба кућ них
љу би ма ца у пар ку (су бо та, 4.
ав густ, од 18 са ти), а би ће им
за бав но и два да на ка сни је, од
19 са ти, ка да ће их на Тр гу
нео ли та за сме ја ва ти кловн
Пуц ко.

На ред ног да на, у уто рак, 7.
ав гу ста, на истом ме сту љу -
би те љи на род не му зи ке мо -
ћи ће да ужи ва ју у на сту пу
чу ве не су гра ђан ке Сне жа не
Ба бић Сне ки, док ће у че твр -
так те жи ште оку пља ња би ти
пре не то код пра во слав не цр -
кве, ка да ће би ти обе ле же на
хра мов на сла ва Све ти Пан -
те леј мон.

Хе ле на. Ни су из о ста ле ни игре
из Ба на та, као ни не за о би ла -
зне ма ђар ске ну ме ре „Oзо сеп”,
„Ести ке, ти ке, ти ке” или сло -
вач ке „Тан цуј, тан цуј, ви кру -
цај”, „Жит ко, жит ко”...

Уда р ног да на, у су бо ту, 28. ју -
ла, ни је би ло све ка ко тра ди ци ја
на ла же. На и ме, због огром не ки -
ше по ље је би ло пре ви ше вла -
жно, па ста ро вре ме но ко ше ње
жи та, као ни тра ди ци о нал ни до -
ру чак у по љу, ка ко се чи ни ло до
пре око по ла ве ка, ни су ор га ни -
зо ва ни. Али за то ни је из о стао де -
фи ле ули ца ма Вој ло ви це, ка да
је при ка за на не ка да шња ма ши -

ном ко ја је ко си ла жи то, ка ко
бих га тре би ла. Би ло је те шко,
али и нео пи си во ле по. Це ла
Вој ло ви ца је би ла на но га ма –
на пор но се ра ди ло, али и сла -
ви ло, јер жи то је увек би ло
глав на на мир ни ца – ка же ова
Вој лов чан ка.

Нај ста ри ја ме ђу њи ма Ана
Спиш јак (81) ре кла је да је већ
би ла уда та ка да је ску пља ла и
ве зи ва ла сно по ве жи та.

– Ни је би ло трак то ра, све се
од ра ђи ва ло ко њи ма и ко ли ма,
а го то во сви су има ли и кра ве.
Уме сто фа бри ка су по сто ја ли
ви но гра ди, ко је сам чу ва ла као
де те. Ку ку руз смо ко па ли руч -
но, а мак или па суљ су же не
ру ка ма тре би ле за јед но на ули -
ца ма и за то вре ме су при ча не

Петак, 3. август 2018.
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Сва ко ко се про те клог ви кен да
на шао на ули ца ма мо жда нај -
спе ци фич ни јег де ла Пан че ва –
Вој ло ви це, мо гао је да се сит
на у жи ва у ша ре ни лу жи во та, и
то она квог ка ко је из гле дао пре
ви ше од по ла ве ка.

А из гле да ло је от при ли ке ова -
ко: љу ди оде ве ни у ка рак те ри -
стич не ма хом ма ђар ске и сло -
вач ке но шње; не ки од њих на
ле ђи ма има ју ста рин ске гра бу -
ље, дру ги игра ју, тре ћи пе ва ју,
а на при ко ли ци за ка че ној за
трак тор, по ред број не раз дра -
га не де це, ор ке стар са чи њен од
ви о ли на, хар мо ни ка и ба са сви -
ра ау тен тич не пе сме. За њи ма
иду ста ре ма ши не, а по себ ну
па жњу при вла чи ба ка ко ја пу -
ца би чем...

Не ма сум ње, то су „Вој ло -
вач ки же те лач ки да ни”.

Два де сет че твр ти „Вој ло вач ки
же те лач ки да ни” обе ле же ни су
про те кле не де ље ра зно вр сним
про гра ми ма.

Њих су при пре ми ла дру штва
„Та ма ши Арон” и „Ђе тван”, Ма -
ти ца сло вач ка у Вој ло ви ци, као
и ло кал ни цр кве ни од бо ри.

Вре ме оме ло ко сид бу
Све је по че ло у че твр так, 26.
ју ла, ла га ним за гре ва њем у ви -
ду пре да ва ња за по љо при вред -
ни ке. На ста вље но је су тра дан
ра зно вр сним кул тур но-умет -
нич ким са др жа ји ма. У њи ма
су, уз до ма ћи не, уче ство ва ли и
број ни го сти, ко ји су пред ста -
вља ли ма ђар ску, сло вач ку и
срп ску кул ту ру, а овог пу та и
грч ку, што су упри ли чи ли чла -
но ви дру штва из ме ста Скли -
ва ни код Ја њи не. Њи ма су се
на по слет ку при дру жи ли сви
оста ли, ка ко би за и гра ли сир -
та ки и дру ге пле со ве из зе мље

ОДР ЖА НИ ДВА ДЕ СЕ ТИ ЧЕ ТВР ТИ „ВОЈ ЛО ВАЧ КИ ЖЕ ТЕ ЛАЧ КИ ДА НИ”

У ИМЕ СТА РИХ, ДО БРИХ ВРЕ МЕ НА

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

не ри ја, као и игре и пе сме, а из -
ло же ни су руч ни ра до ви и про -
из во ди од жи та ко је су при пре -
ми ле же не из по ме ну тих вој ло -
вач ких удру же ња и њи хо ве го -
шће из око ли не. На тра ви ис -
пред про сто ри ја МКУД-а „Та ма -
ши Арон” по ста вљен је и же те -
лач ки до ру чак, док се ори ла пе -
сма и од зва ња ло пу ца ње би чем.

Це ла Вој ло ви ца жи ве ла за

же тву
Пред сед ник СКПД-а „Ђе тван”
Ми хал Спиш јак из ра зио је за -
до вољ ство ор га ни за ци јом ово -
го ди шње ма ни фе ста ци је, иа ко

су вре мен ски усло ви оне мо гу -
ћи ли да про грам бу де из ве ден
ка ко је за ми шљен.

Но то ни је пре ви ше ути ца ло
на рас по ло же ње уче сни ка, јер
је нај бит ни ји раз лог овог оку -
пља ња дру же ње, као и се ћа ње
на ста ра, до бра вре ме на.

Јед на од оних ко ји их до бро
пам те је Ана Па њик. Она во ди
сек ци ју ве зи ља у по ме ну том
удру же њу, ко је се и овом при -
ли ком пред ста ви ло тра ди ци о -
нал ним руч ним ра до ви ма, по -
пут бе лог ве за и су ве ни ра.

– Се ћам се тог вре ме на, јер
сам као де те ишла за ма ши -

на ће бе за сме шта ње жи та, ко -
је је по сле од но ше но ку ћа ма
на вр шид бу. Још увек је чу вам
у ба шти, а до пре де се так го -
ди на је ишла по де фи ле и ма –
при се ћа се Ле чеи.

Ана Ке мењ (73), ко ја је ви -
ше од по ла ве ка члан на ве де -
ног дру штва, жа ли што су се
мно ги мла ди Вој лов ча ни од се -
ли ли.

– Иа ко смо све ста ри ји, не
од у ста је мо од очу ва ња тра ди -
ци је, па се са ста је мо сва ке сре -
де ка ко би смо ве зли и штри ка -
ли, а по себ ну енер ги ју ула же -
мо у при пре му „Же те лач ких
да на”. До пре пе де се так го ди -
на све се ра ди ло руч но, а ја
сам пра ти ла та ту, ко ји је ко сио
пше ни цу, и ску пља ла сно по ве.

при че и пе ва ло се. Са да се мно -
го то га про ме ни ло, али за то
ова кве зго де слу же за ево ци -
ра ње пре див них успо ме на –
ис ти че Спиш ја ко ва.

Пред сед ник МКУД-а „Та ма -
ши Арон” Вил мош Ле чеи на -
во ди да је ле по што се ова ма -
ни фе ста ци ја ор га ни зу је за јед -
нич ким сна га ма. Он се при се -
ћа да је и не ка да дав но ор га -
ни зо ва на по вор ка по во дом за -
вр шет ка же тве, ка да је он са
сво јих се дам-осам го ди на ја -
хао ко ња.

– Ина че, мој де да је имао
ма ши ну на коњ ски по гон с ко -
са чи цом и скла ди штем на лик

Ка сни је су до шле ма ши не, ко -
ји ма је жи то до пре ма но до вла -
сни ка. И та ко су рад ни ци у јед -
ној ку ћи до руч ко ва ли, у дру гој
ру ча ли, у тре ћој ве че ра ли, а
уве че је увек би ло ве се ља. Ре -
ци мо, мој та та је сви рао кла -
ри нет, а муж ци тру, игра ли смо
чар да ше... Ме ђу нај ак тив ни ји -
ма ка да је о му зи ци реч, би ли
су чу ве на Ју ли ја Би сак, као и
ње ни отац и брат – на во ди ова
Вој лов чан ка.

Та ко је би ло и уве че на ба лу
– ве се ло, рас пе ва но, раз и гра -
но и по ма ло сет но, што је не -
из бе жно ка да се ево ци ра ју
успо ме не. 

ПО ЧЕ ЛИ „ДА НИ ДРУ ЖЕ ЊА”

Број ни Стар чев ци пра те лет ње про гра ме



Eкол ошко -рекреативнa ма ни -
фе ста ци ја ко ја про мо ви ше при -
род не, кул ту ро ло шке и ет но -
ло шке ле по те за пад ног де ла
Спе ци јал ног ре зер ва та при ро -
де Де ли блат ска пе шча ра, на -
зва на „У сми рај да на”, би ће
одр жа на у су бо ту, 4. ав гу ста,
од 18 са ти, у на се љу Ле ан ка.

Ор га ни за то ри, ко ји су ма хом
из До ло ва, уда ље ног осам ки ло -
ме та ра од по ме ну те ло ка ци је,

при пре ми ли су ра зно вр стан
про грам, а глав ни до га ђај по -
но во ће би ти шет ња пред су -
мрак. Реч је о ста зи ду жи не око

шест ки ло ме та ра, у окви ру ко -
је ће се уче сни ци по пе ти на
нај ви шу тач ку у овом де лу Пе -
шча ре и ужи ва ти у нај леп шем
за ла ску сун ца с ди на об ра слих
ле ко ви тим би љем. Вре ди ис та -
ћи да се у бли зи ни на ла зе и ло -
ка ци је по зна те из фил мо ва „Ко
то та мо пе ва”, „Вар љи во ле то
’68”, „Џин гис-кан ”, „Бој на Ко -
со ву”... На кон то га, пред ви ђе -
на је по се та јед ном до ма ћин -

ству у на се љу Ле ан ка, где ће
би ти пред ста вље ни оби ча ји, тра -
ди ци ја, ру ко тво ри не, хра на и
пи ће овог кра ја, уз са др жа јан
кул тур но-умет нич ки про грам
ло кал них удру же ња.

На по ме не ра ди, це на ула ска
у Спе ци јал ни ре зер ват је 120
ди на ра за од ра сле, а за по се ти -
о це од осам до осам на ест го ди -
на – 60 ди на ра.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 3. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Јордан

Филиповић

О По ња ви ци је мно го пу та пи -
са но (па и на овој стра ни),
углав ном ло ше, и то ка да је
реч о ње ном оп стан ку у бу дућ -
но сти. Би ло је ту ра зних ту га -
љи вих при ча – од оне о убр за -
ном за му ља ва њу ње ног дна,
пре ко то га да нео д го вор ни гра -
ђа ни (да не упо тре би мо не ку
не у по ре ди во те жу реч) го ди -
на ма у њу пу шта ју фе ка ли је,
до ри бо кра ђе ра зних об ли ка.

Ипак, у по след ње вре ме ло -
ше ве сти по ла ко сме њу ју не ке
оп ти ми стич ни је, и то на ро чи -
то от кад је бри гу о том из мр -
цва ре ном во до то ку, а по тен ци -
јал но не про це њи во вред ној оа -
зи не сва ки да шње при ро де, пре -
у зе ла чу вар ска слу жба ЈКП-а
„Зе ле ни ло”.

И о то ме је пи са но, али не
на на чин ко ји сле ди...

От кад је пре не што ви ше од
го ди ну да на на По ња ви ци уве -
де на чу вар ска слу жба, ства ри
на њој се ла га но ме ња ју на бо -
ље. Ја сно, увек мо же бр же, бо -
ље и ефи ка сни је, али мно ги,
пре све га гра ђа ни Омо љи це и
Бре стов ца и дру ги љу би те љи
при ро де, при ме ћу ју очи глед не
по ма ке.

А то не што ви ше на де овом
је дин стве ном пар ку при ро де
по свим по ка за те љи ма до не ли
су упра во они ко ји већ ду же
вре ме та мо про во де да не (и но -
ћи) у на ме ри да са чу ва ју овај
пре ди ван ку так за бу ду ћа по -
ко ле ња.

Је дан од њих је Ђу ро Љи -
љак, за по слен у ЈКП-у „Зе ле -
ни ло”. С њим се ових да на на

СА ЧУ ВА РИ МА У ОБИ ЛА СКУ ПО ЊА ВИ ЦЕ (1)

СВА КО ДНЕВ НА БРИ ГА О ПАР КУ ПРИ РО ДЕ ДА ЈЕ РЕ ЗУЛ ТАТ

ра зних ду жи на и ве ли чи на. Да
је не ки ре зул тат по стиг нут, го -
во ри и по да так да при по след -
њем оби ла ску те ре на ни је на -
ђе на ни јед на. Има и дру гих пре -
кр ша ја, као што је ба ца ње ле -
ши на, па смо пре из ве сног вре -
ме на за хва љу ју ћи до ја ва ма са -
ве сних гра ђа на до би ли ин фор -
ма ци је о ба че ним цр ко ти на ма
ке ро ва, па и ко ња, ко је су му -
ње ви то укло ње не – ка же Љи -
љак.

Ви дре и ла бу до ви
За ти ли час сти гли смо и до
по зна те бре сто вач ке пла же на
По ња ви ци, где је пре из ве сног
вре ме на из гра ђе на осма трач -
ни ца.

– Те рен оби ла зим во зи лом
или чам цем. Ка да при ђем пе -
ца ро ши ма, нај пре про ве ра вам
да ли има ју ви ше од три шта -
па, јер ов де је до зво љен са мо
ре кре а тив ни ри бо лов, па је број
пе цаљ ки за кон ски ли ми ти ран.

па и ли ња ка. Али њих рет ко ко
ухва ти. Углав ном су то ин ва -
зив не вр сте – ба бу шке, цвер -
гла ни или сун чи це. Ло кал ном
ста нов ни штву је до зво ље но ко -
ри шће ње ча ма ца, али са мо на
ве сла, док је ди но ми има мо до -
зво лу од По кра јин ског за во да
за за шти ту при ро де да се слу -
жи мо и елек тро мо то ром. То
пра во ко ри сти мо са мо у из у -
зет ним си ту а ци ја ма, а на ро чи -
то из бе га ва мо пе ри од ка да је
мно го мла дих ла бу до ва. Тих
пре ле пих пти ца је у бре сто вач -
ком де лу шест или се дам по -
ро ди ца са до пет ла бу ди ћа. Од
дру гих рет ких жи во ти ња је дин -
стве не ле по те тре ба из дво ји ти
ви дру, ко ју смо и са ми ви де ли
ка ко из ла зи из ја зби не у бли -
зи ни ове пла же. Ло кал ни пе -
ца рош нам је при чао да је чак
спа зио јед ну у чам цу ка ко се -
ди „на стра жњи ци”, је де ри бу,
гле да га и ши шти... – на во ди
овај чу вар при ро де.

Он се по том хи тро по пео на
по ме ну ту осма трач ни цу и усме -
рио дво глед дуж По ња ви це ка
Омо љи ци...

А о то ме шта се све та мо мо -
же ви де ти, би ће ре чи у на ред -
ном бро ју „Пан чев ца”.

Гле дам и да ли у чу вар ка ма
има пле ме ни те ри бе ис под ме -
ре, по пут ша ра на, со ма, шту ке,

Са стој ци: 2,5 кг ша ра на, три
гла ви це цр ног лу ка, ве за пер -
шу на, ка ши чи ца би бе ра, ка -
ши ка со ли, је дан де ци ли тар
уља, 300 г смр зну тог гра шка,
два де ци ли тра бе лог ви на и
ма ло бра шна.

При пре ма: Очи сти те ри -
бу, опе ри те је и за се ци те на
не ко ли ко ме ста и утр љај те
со и би бер са спо ља шње и
уну тра шње стра не. Сит но
исец кај те цр ни лук и пер -
шун и по ме шај те их са уљем,
па пре ма жи те ри бу, ра чу на -
ју ћи и отво ре ко је сте на пра -
ви ли.

Смр зну ти гра шак рас по -
ре ди те по уну тра шњо сти ри -
бе. До њу стра ну ша ра на ува -

љај те у бра шно, па га ста ви -
те у плех с вре лим уљем. Пе -
ци те 40–50 ми ну та на 200
сте пе ни и по вре ме но пре ли -
вај те ри бу уљем из пле ха.
Пред крај пре лиј те бе лим ви -
ном и још ма ло пе ци те.

Сер ви рај те уз при лог од
ку ва ног кром пи ра. 

При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ПЕЧЕНИ ШАРАН ПУЊЕН ГРАШКОМ

НА РЕД НЕ СУ БО ТЕ У ЛЕ АН ЦИ

Пе шча ра 
у сми рај да на

вар ске слу жбе у Бре стов цу, ода -
кле смо кре ну ли у пу те ше стви -
је ста за ма и бо га за ма ко је окру -
жу ју по ме ну ти парк при ро де.

Чу вар при ро де Ђу ро Љи љак
је овла шће но ли це; има знач -
ку и ле ги ти ма ци ју за оба вља -
ње тог по сла, ко је је за ра дио
по ло жив ши од го ва ра ју ћи ис -
пит код Ми ни стар ства за за -
шти ту жи вот не сре ди не, и та -
ко по стао је дан од тро ји це у
слу жби, по ред још дво ји це ри -
бо чу ва ра. На тај на чин он је
оспо со бљен да за кон ски деј -

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.

Гарица
Ова цр но ма ња ста ле по ти ца сред -
њег ра ста, ста ра око три ме се ца,
оста вље на је у гај би ци на сред ули -
це, за јед но са „се ком” и „ба том”.
На кон све га са мо она је оста ла не -
у до мље на и на ла зи се по крај пу та,
где у сва ком тре нут ку мо же да је
зга зи не ко во зи ло.

По мо зи мо јој да не по ста не још
јед на жр тва на ших не са ве сних, не ху ма них и не про ми шље -
них су гра ђа на ко ји сва ког да на не ка жње но из ба цу ју штен це
и ма чи ће по це лом гра ду.

Све ин фор ма ци је о Га ри ци мо гу се до би ти на те ле фон
065/211-354.

Четири чупавца
Че ти ри ма ла ма че та, ста ра
око два ме се ца, тра же удо ми -
те ље ко ји ће као од го вор ни
вла сни ци бри ну ти о њи ма.

Њих је тре нут но збри ну ла
на ша су гра ђан ка из цен тра гра да, али не ће још ду го мо ћи да
их за др жи. Ови слат ки ши су ве о ма раз и гра ни и ве се ли, па ће
сва ко ко им пру жи дом до би ти раз би бри гу и дру штво за цео
жи вот.

Кон такт-те ле фон је 064/017-08-58.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Чувар природе на задатку

Овде је виђана видра

рад ном за дат ку, то јест у оби -
ла ску По ња ви це, на шла и еки -
па „Пан чев ца”.

Бес по штед на бор ба про тив

ри бо кра ђе
Ста рт је био на до го во ре ном
ме сту, ис пред про сто ри ја чу -

ству је про тив све га што угро -
жа ва еко-си стем По ња ви це.

И кре ну ли смо у ру тин ски
оби ла зак под руч ја ко је је за ри -
бо лов но про гла ше но мар та про -
шле го ди не, ка да је од го ва ра -
ју ћи за кон сту пио на сна гу. Тим

чи ном је ау то мат ски пре ста ла
мо гућ ност би ло ка квог ди вљег
из ло ва ри бе и с тим у вези за -
бра ње на је упо тре ба мре жа,
стру је, га са...

– Ми смо не зва нич но по при -
ча ли с тим осо ба ма, јер се углав -
ном зна ко то ра ди. Упо зо ре ни
су да их, ако не пре ста ну с та -
квим кр ше њем за ко на, оче ку ју
кри вич не при ја ве и не ма ле ка -
зне. Упр кос то ме, они су на ста -
ви ли по ста вља ње мре жа, и то
углав ном но ћу, па смо већ од
ав гу ста про шле го ди не, ка да се
де сио онај по зна ти по мор у ко -
јем је стра да ло мно го ри бе, по -
ред оста лог и сом од око ше зде -
сет ки ло гра ма, кре ну ли и у ноћ -
не кон тро ле те ре на, јер кри во -
лов ци уве че по ста вља ју мре же,
а ују тро их ди жу. Од мах на по -
чет ку на пра ви ли смо пра ви ршум
и на шли број не сен ке ре, буб ње -
ве и че тр де се так ко ма да или око
сто пе де сет ки ло ме та ра мре жа



Четврто коло Лиге Србије у
мини-кајаку одржано је 28. ју-
ла у Бечеју. У конкуренцији ве-
слача из двадесет клубова так-
мичило се и осамнаест кајака-
ша из ККК-а Панчево.

Најуспешнији су били деча-
ци рођени 2005. и 2006. годи-
не, који су у трци четвераца,
на дистанци од 500 метара,
освојили сребрно одличје. По-
саду су сачињавали: Марко
Живковић, Владимир Бојанић,
Огњен Цветић и Милош Жив-
ковић. Пионирке Маша Павло-

вић и Тијана Игња су у трци
двоседа, такође на 500 метара,
освојиле треће место.

Пред најмлађим такмичари-
ма ККК-а Панчево је Првен-
ство Србије, које ће бити одр-
жано 11. августа у Бачкој Па-
ланци.

Од 23. до 29. ју ла на те ре ни ма
на Ади Ци ган ли ји у Бе о гра ду
одр жа но је ово го ди шње фи на -
ле „Спорт ских ига ра мла дих”
у Ср би ји. Нај ве ћа ма ни фе ста -
ци ја ама тер ског спо р та на Ста -
ром кон ти нен ту, чи ји је основ -
ни циљ про мо ци ја здра вог на -
чи на жи во та и при ја тељ ства,
ове го ди не у на шој зе мљи про -
сла вља свој пе ти ро ђен дан, док
у Хр ват ској тра је већ 22 ле та, а
у БиХ осам.

Нај бо ље еки пе и по је дин ци
из свих гра до ва Ср би је, ко ји су
уче ство ва ли на за вр шном так -
ми че њу у Бе о гра ду, пла си ра ли
су се у ве ли ко ме ђу на род но фи -
на ле, ко је ће по тра ди ци ји, у
дру гој по ло ви ни ав гу ста, би ти
одр жа но у Спли ту, где ће се
так ми чи ти и дру жи ти са сво -
јим вр шња ци ма из Хр ват ске и
БиХ, али и ужи ва ти на ми ни-
ле то ва њу.

Ме ђу нај бо љи ма су и на ши
мла ди су гра ђа ни, ко ји су још
јед ном по ка за ли да Пан че во
је сте град спор та и да за сво ју
бу дућ ност не тре ба да бри не.

У игри из ме ђу две ва тре еки -
па ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”
осво ји ла је сре бр но од лич је.

У окви ру ма ни фе ста ци је „Да -
ни дру же ња”, у не де љу, 5. ав -
гу ста, би ће одр жан тра ди ци -
о на лан, де ве ти ме ђу на род ни
тур нир раг би ве те ра на.

– Ово је већ по ста ла тра -
ди ци ја. Ле то без раг би ја у
Стар че ву и ни је не ко ле то.
Пред ви ђе но је да ово го ди -
шњи тур нир бу де и нај ма -
сов ни ји до са да, а уче шће
су по твр ди ле еки пе Ву ко ва
из Зе ни це (БиХ), ГРК Вр -
шац, Бал кан ски ко ма рац,
По вра так от пи са них, РК Ди -
на мо 1954, се лек ци ја ЕВРА
(Европ ске ве те ран ске раг -
би асо ци ја ци је) и Бо рац
као до ма ћин. Увер ти ра за

овај тур нир ве те ра на би ће
утак ми ца у жен ском раг -
би ју 7. Ис ко ри стио бих ову
при ли ку да у име на шег
клу ба по зо вем све за ин те -
ре со ва не да у не де љу у 16
са ти до ђу у Стар че во и ужи -
ва ју у раг би ју – ре као је
Аца Ко стић, је дан од нај и -
стак ну ти јих чла но ва РК-а
Бо рац.

Стар чев ци на ста вља ју да
про мо ви шу игру с ја ја стом
лоп том, али и да ужи ва ју у
ви те шком над ме та њу. Не ма
сум ње да ће та ко би ти и у
не де љу, 5. ав гу ста, па им и
због то га тре ба пру жи ти пу -
ну по др шку.

СПОРТ
Петак, 3. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Александар
Живковић
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Howie

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tб6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Од лич не игре на ших
су гра ђа на

Три јумф у Ба чу –
шан са за ти ту лу

Јед но од нај за ни мљи ви јих и
нај по се ће ни јих над ме та ња то -
ком ле та сва ка ко је и др жав ни
шам пи о нат у од бој ци на пе ску,
ко ји у Ср би ји но си зва ни чан
на зив „Бан ка По штан ска ште -
ди о ни ца beach volley ли га 2018”.
Ово так ми че ње је стар то ва ло
15. ју на тур ни ром у Ло зни ци,
а за вр ши ће се 18. ав гу ста у
Сом бо ру. Овај шам пи о нат се
одр жа ва под окри љем Од бој -
ка шког са ве за Ср би је, па су
над ме та ње нај бо љих игра ча на
пе ску у на шој зе мљи све ча но
на ја ви ли и чел ни ци ОСС-а,
пред во ђе ни пред сед ни ком Зо -
ра ном Га ји ћем.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ОД БОЈ ЦИ НА ПЕ СКУ

ПЕ ТА СРЕ ЋА ЗА ГА ВРУ И МИ ЛИ ЋА
Пред став ни ци на шег гра да у

овом за ни мљи вом и ве о ма ква -
ли тет ном так ми че њу је су Алек -
сан дар Га ври лов и Ми лош Ми -
лић, ко ји за сад по сти жу из ван -
ред не ре зул та те.

Већ на пр вом тур ни ру у Ло -
зни ци ус пе ли су да се пла си -
ра ју у фи на ле, али су на кра ју
мо ра ли да се за до во ље ви це -
шам пи он ском ти ту лом. На так -
ми че њу у Па ра ћи ну, ко је је одр -
жа но од 29. ју на до 1. ју ла,
осво ји ли су брон за но од лич је,
а већ на над ме та њу на Сре бр -
ном је зе ру, од 6. до 8. ју ла, по -
но во су би ли фи на ли сти, али
опет им је при па ла сре бр на ме -
да ља. На тур ни ру у Зре ња ни -
ну, од 20. до 22. ју ла, оки ти ли
су се брон зом, а он да је на ред
до шао пе ти тур нир, про шлог
ви кен да, ко ји је од и гран на те -
ре ни ма по ред је зе ра Про ва ла
у Ба чу.

У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жа но Пр вен ство Ср -
би је у га ђа њу из ма ло ка ли -
бар ске пу шке. Кон ку рен ци ја
је и овог пу та би ла ве о ма ја -
ка, јер су се на јед ном ме сту
оку пи ли нај бо љи стрел ци у
др жа ви, а наш град и свој

клуб СД „Пан че во 1813” пред -
ста вљао је ње гов нај бо љи так -
ми чар – Де јан Пе шић.

У основ ном ме чу у тро ста -
ву (три пу та по 40 ме та ка)

Де јан се пла си рао на че твр то
ме сто у кон ку рен ци ји се ни о -
ра, с по го ђе них 1.159 кру го -
ва. На ис тој по зи ци ји остао
је и по сле фи нал ног пу ца ња,
а ме да љу је из гу био за све га
0,4 кру га у зад њем хи цу сто -
је ћег ста ва.

Иа ко је остао без тро фе ја,
Де јан Пе шић је још јед ном
по твр дио да је за слу же но у
са мом вр ху стре ља штва у на -
шој зе мљи.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

ДЕ ЈАН НА ЧЕ ТВР ТОМ МЕ СТУ

НА СТА ДИ О НУ ФК-а БО РАЦ У СТАР ЧЕ ВУ
5. АВ ГУ СТА

МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У РАГ БИ ЈУ

СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ

И ПАН ЧЕВ ЦИ ИДУ У СПЛИТ
а на ме ђу на род но фи на ле оти -
ћи ће и ка ча ре вач ке ру ко ме та -
ши це, ко је је пред во ди ла Ва ња
Ву ко вић. Ве ли ки успех су оства -
ри ле: Алек сан дра Ша рац, Ана -
ста си ја Гр гов ски, На ђа Ву ко -
вић, Иво на Ве лич ков ски, Ива -
на Ду кић, Вла да на Ку зма но -
вић, Со фи ја Ла зо вић, Сун чи ца
Чу чак, Ка та ри на Кеп чи ја и Ан -
ђе ла Бо жић.

Ове та лен то ва не де вој чи -
це су над ви си ле еки пе из Мо -
кри на и За је ча ра, у по лу фи -
на лу су би ле бо ље од бе о -
град ског ти ма, а у фи на лу
су са вла да ле са став из При -
је по ља.

Де вој чи це из ка ча ре вач ког Је -
дин ства три јум фо ва ле су на ру -
ко мет ном тур ни ру, а у кон ку -
рен ци ји де ча ка тре ће ме сто за -
у зе ла је еки па ОШ „Го це Дел -
чев”, ко ју је пред во дио про фе -
сор Дра ган Ву лин.

Је ле на Сте фа но вић је осво -
ји ла брон за ну ме да љу у сто ном
те ни су, у кон ку рен ци ји де вој -
чи ца ро ђе них 2006. го ди не и
мла ђих, а по но во су за бли ста -
ли и мла ди ша хи сти, чла но ви
ШК-а „Аље хин” из на шег гра -
да. У над ме та њу ма ли ша на ро -
ђе них 2007. го ди не и мла ђих
Мар ко Фор ђа ри ни је осво јио
нај сјај ни је од лич је, док се у
жен ској кон ку рен ци ји Ања Рад -

НОВИ УСПЕХ НАЈМЛАЂИХ КАЈАКАША

СРЕБРО И БРОНЗА ИЗ БЕЧЕЈА

Алек сан дар Га ври лов и Ми -
лош Ми лић по но во су се пла си -
ра ли у са му за вр шни цу, а у фи -
на лу су са вла да ли Да мја на Пу -
шо њи ћа и Ву ка ши на Рај ко ви ћа
са 2:0, по се то ви ма 22:20 и 21:18,
и оки ти ли се нај сјај ни јим од -
лич ји ма, али су се и вра ти ли у
тр ку за шам пи он ску ти ту лу.

Овај успех још ви ше до би ја
на зна ча ју ако се зна да су Га -
ври лов и Ми лић на так ми че -
њу у Ба чу оства ри ли чак пет
сјај них по бе да, а све то по сле
ис цр пљу ју ћег пу та и по врат ка

из Тур ске. На и ме, ова два сјај -
на мом ка пред ста вља ла су на -
шу зе мљу на тур ни ру свет ске
се ри је у тур ском Сам су ну, где
су игра ли ква ли фи ка ци је, а по -
том је усле дио по вра так ау то -
бу сом из Ис тан бу ла...

Др жав ни шам пи о нат у од -
бој ци на пе ску на ста вља се већ
иду ћег ви кен да тур ни ром у Бе -
о гра ду, по том сле ди над ме та -
ње у Но вом Са ду од 10. до 12.
ав гу ста, а фи на ле је за ка за но
за прет по след њи ви кенд овог
ме се ца у Сом бо ру.

ма но вић оки ти ла сре бр ним од -
лич јем.

Ово дво је мла дих ша хи ста
из бо ри ло је пла сман за Сплит,
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Ма ри на 
Драк шан, 
про да ва чи ца:
– Упра во сам се
вра ти ла са од мо ра,
па је то све што се
ти че овог ле та. Ка да
је ле по вре ме,
углав ном сам на ба -
зе ну.

Аљо ша 
Го лу бо вић, 
сту дент:
– Ићи ћу на мо ре до
кра ја ле та. Тре нут но
до ста вре ме на про во -
дим с дру штвом у из -
ла сци ма.

Алек сан дар
Ива но вић, 
ме на џер 
без бед но сти:
– Ле то про во дим
рад но. Ка да имам
сло бод ног вре ме на,
идем на ку па ње,
дру жим се и од ма -
рам се уз фил мо ве.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Стара
Времена су некада била таква да су у кочије улазили само кра-

љеви и цареви.

    Сада у њих улазе глумци.

    Некада су дата реч и поштење биле врлине.

    Сада се реч и поштење глуме.

    Некада је бављење политиком подразумевало да ко то ради,

бави се општим добром.

    Данас је општепознато да је добро само онима што те раде, „возе”.

    Добра, стара времена...

Добра
Када је човек срећан и задовољан.

    Не по сваку цену.

    Већ по својој мери.

    Када има и материјално.

    Таман колико му треба – ни мање, ни више.

    Онда „вози”: има срећу и задовољство по мери.

    То је, онда, добро.

    То су добра.

Вечитост
Сећаш се: био си дете, наивно.

    Учили те, говорили ти паметне ствари паметнији, ученији од тебе.

    Некада и кроз шалу, комику и гег.

    И – волели су те, као ученика или као дете.

    Али тада то ниси тако капирао и осећао.

    Не треба да ти буде криво због тога.

    Безвремено, вечито је када твоје успомене „возе” они што

остају после тебе.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Михајло, Милоше, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Са Исланда, земље ватре и леда, шаљемо поздраве за
наш најдражи град – Панчево! 
Невена и Милош

Милош Ожеговић, Стевана Шупљикца 111/19,
Панчево


