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ТИ ШИ НА У ДО МУ ЗДРА ВЉА

ПСССТ, ДИ РЕК ТОР ВИ ШЕ КРУ НА „РА ДИ”

ДУКАТИ

Пр ви чо век ва жне јав не
здрав стве не уста но ве 
не ма по тре бу да 
ко му ни ци ра с јав но шћу

Об ја ви смо не дав но да има мо ло шу
ко му ни ка ци ју с До мом здра вља. Не -
тач но. Не ма мо ско ро ни ка кву, без об -
зи ра на труд да је ус по ста ви мо. Ди -
рек тор те јав не здрав стве не уста но ве
др Сто јан Ви ше кру на упор но из бе га -
ва да од го ва ра на кон крет на пи та ња
ко ја му по ста вља мо. Да не по на вља -
мо она ста ра: сле ди „но во та ри ја”.

Ни ка квом ре пли ком ни смо удо сто -
је ни по сле меј ла ко ји смо му на ја ви -
ли те ле фо ном и по сла ли 3. ју ла. У
ње му је би ла ске ни ра на од лу ка Управ -
ног од бо ра До ма здра вља (на фо то -
гра фи ји).

по ступ ку из да ва ња из ве шта ја иза бра -
ног ле ка ра о здрав стве ном ста њу из -
вр ши ла ван До ма здра вља. Та ко ђе,
ов де по сто ји про стор да се обез бе ди и
при ба ви про тив прав на имо вин ска ко -
рист за здрав стве ну уста но ву, чи ме су
се по ја ви ла бит на обе леж ја кри вич -
ног де ла зло у по тре бе слу жбе ног по -
ло жа ја из чла на 359, став је дан, Кри -
вич ног за ко ни ка, за ко ји је про пи са -
на ка зна од шест ме се ци до пет го ди -
на за тво ра. Исто вре ме но, ова квом од -
лу ком из вр ше на је сво је вр сна дис -
кри ми на ци ја гра ђа на, што је ди рект -
но су прот но од ред би чла на 68 Уста ва
РС, па ти ме и на че лу при сту пач но сти
здрав стве не за шти те про пи са ним За -
ко ном о здрав стве ној за шти ти од ред -
ба ма чла на 19, као и чла на 20, ко ји се
ба ви пра вич но шћу здрав стве не за -
шти те. Пред сед ник и чла но ви Управ -
ног од бо ра очи глед но су за бо ра ви ли
на људ ска пра ва и вред но сти, она ко
ка ко је то про пи са но чла ном 25 пред -
мет ног за ко на.

Пи та ли смо ди рек то ра те ва жне јав -
не здрав стве не уста но ве на ко ји се за -
кон ски или под за кон ски акт Управ ни
од бор До ма здра вља по звао ка ко би

до нео ту од лу ку. Авај. Ти ши на. Ди -
рек тор др Сто јан Ви ше кру на има ва -
жни ја по сла од ко му ни ка ци је с јав -
но шћу.

С. Трај ко вић

„На осно ву чла на 23 Ста ту та До ма
здра вља Пан че во, Управ ни од бор До ма

здра вља Пан че во је да на 26. 06. 2018.
го ди не до нео сле де ћу Од лу ку: Утвр ђу -
је се це на за из да ва ње Из ве шта ја иза -
бра ног ле ка ра о здрав стве ном ста њу
фи зич ког ли ца за др жа ње и но ше ње
оруж ја у из но су од 1.000 ди на ра за
фи зич ка ли ца ко ја овај пре глед оба -
вља ју ван До ма здра вља Пан че во, а за
фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју у До му
здра вља Пан че во, из да ва ње овог из ве -
шта ја је бес плат но. Ова од лу ка сту па
на сна гу да ном до но ше ња”.

Пот пи сао ју је, до ду ше, пред сед ник
овог те ла др Го ран Си мо но вић, али
ра чу на ли смо с тим да др Сто јан Ви -
ше кру на, као ди рек тор уста но ве, не -
по сред ни из вр ши лац од лу ка тог те ла,
зна о че му се ту ра ди. Јер, ци ти ра на
од лу ка у пре во ду зна чи да и по ред
то га што гра ђа ни ма фир ме у ко ји ма
ра де упла ћу ју здрав стве но оси гу ра ње,
они са да мо ра ју да пла те сво је вр стан
„упут” хи ља ду ди на ра ако се др зну да
оду ван До ма здра вља на пре глед.

Ка ко не би смо зву ча ли као све зна -
ли це, за ко мен тар смо за мо ли ли јед -
ног по зна тог пан че вач ког прав ни ка,
ко ји нам је ре као:

– При ли ком до но ше ња те од лу ке
та слу жбе на ли ца на по ло жа ју пре ко -
ра чи ла су сво ја овла шће ња. Ти ме су
на не ла ште ту и те же по вре ди ла пра -
ва фи зич ких ли ца ко ја су пре глед у
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да је Јо ван Па вло вић, та да шњи вла -
сник и уред ник „Пан чев ца”, пу штен
из бу дим пе штан ског за тво ра и да се
вра тио у Пан че во.

„Не мо же мо а да се још јед ном нај -
то пли је не за хва ли мо ка ко они ма ко -
ји су сво јим ра дом по мо гли да се

’Пан че вац’ одр жи, и да га ње го вом
вла сни ку по но во пре да мо, та ко чи та -
о ци ма ко ји су нам по мо гли да се одр -
жи мо сво јом прет пла том”, пи са ло је
та да у „Пан чев цу”.

М. Глигорић

мо рао да се ја ви у за твор. Ка жњен је
јер је, ка ко је обра зло же но, „пи са њем
увре дио ње го во ве ли чан ство кра ља”,
па му је на ре ђе но да у прат њи по ли -
ци је мо ра да се ја ви у Бу дим пе шти.

У јед ном од на ред них „Пан че ва ца”
мо же се про чи та ти да му је та мо шња
власт без за кон ских осно ва про ду жи -
ла при твор и да већ 83 да на ле жи у
там ни ци.

„За та ко не што не ма за кон ског
осно ва јер су одав но са слу ша ни сви
све до ци”, об ја вље но је у вр ху пр ве
стра не но ви на. Са об ја вљи ва њем ин -

фор ма ци ја о то ме ко ли ко је да на про -
шло од Па вло ви ће вог за тва ра ња на -
ста ви ло се све док јед ног да на ни је
усле ди ла ра до сна вест.

Сре ди ном ја ну ара 1873. ре дак ци ја
„Пан чев ца” је на пр вој стра ни об ја ви ла
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Најважнија споредна ствар на свету.

У нашем граду, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 6. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Но ви свет ски по ре дак?
Нај ве ћи спорт ски до га ђај на пла не ти ула зи у сво ју нај за ни мљи ви ју
фа зу. Пред на ма је че тврт фи на ле Свет ског пр вен ства у фуд ба лу, у
ко ме ће се осам нај бо љих се лек ци ја бо ри ти за по пу лар ну „бо ги њу”.
У за вр шни ци Мун ди ја ла не ма ак ту ел ног пр ва ка све та Не мач ке, шам -
пи о на Ста рог кон ти нен та Пор ту га ли је, фа во ри зо ва не Шпа ни је, али
ни ак ту ел ног ви це шам пи о на све та Ар ген ти не...

На јед ној стра ни жре ба, јер је та кав био „ко стур” так ми че ња, оста -
ле су че ти ри се лек ци је ко је ће кроз ме ђу соб не ду е ле да ти јед ног фи -
на ли сту, а за ко је ни ко пре по чет ка шам пи о на та ни је мо гао ни да
прет по ста ви да ће се на ћи у за вр шни ци Свет ског пр вен ства: Ен гле -
ска или Швед ска, Хр ват ска или Ру си ја – јед на од ових ре пре зен та -
ци ја бо ри ће се за ти ту лу шам пи о на све та. У дру гом де лу „ко сту ра”
са ста ју се Бра зил и Бел ги ја и Фран цу ска и Уру гвај.

Од пр вог Свет ског пр вен ства у фуд ба лу, одр жа ног 1930. го ди не у
Уру гва ју, ни је се до го ди ло да у за вр шни ци не уче ству ју си ле по пут
Не мач ке и Ита ли је, ко је за јед но има ју осам ти ту ла пр ва ка све та.
Ако то ме до да мо и тро стру ког фи на ли сту Хо лан ди ју, ко ја је, баш
као и Ита ли ја, ели ми ни са на још у ква ли фи ка ци ја ма, до ла зи мо до
чи ње ни це да је Свет ско пр вен ство у Ру си ји при ли ка ко ја се ука зу је
јед ном или ни ка да еки па ма ко је су већ ду го на ве ли кој сце ни, али
ни ка ко да до ђу до са мог кра ја.

Мо жда је на овом, два де сет пр вом Свет ском пр вен ству нај ви ше
про фи ти ра ла упра во до ма ћа се лек ци ја, ко ја је уче шће на Мун ди ја -
лу обез бе ди ла без ква ли фи ка ци ја, а ето, на шла се у за вр шни ци. Ра -
чу на ју ћи од Свет ског пр вен ства у САД (1994. го ди не), Ју жна Афри -
ка је је ди на до ма ћа еки па ко ја ни је игра ла у по лу фи на лу. У
Фран цу ској 1998, Ја па ну и Ју жној Ко ре ји 2002, Не мач кој 2006. и
Бра зи лу 2014. го ди не до ма ћин је увек био јед на од че ти ри еки пе у
за вр шни ци.

Да кле, Свет ско пр вен ство у Ру си ји је дин стве на је при ли ка за ти -
мо ве по пут Уру гва ја и Ен гле ске, ко ји ду го по ку ша ва ју да по но ве ско -
ро за бо ра вље не успе хе, као и Бел ги је, Ру си је, Хр ват ске и Швед ске,
да ис ко ри сте шан су ка ква се рет ко ука зу је.

Ка да је реч о јед ној од нај моћ ни јих свет ских ор га ни за ци ја – ФИ ФА,
по но во смо би ли све до ци утак ми ца у ко ји ма су ви те шко над ме та ње,
емо ци је на ви ја ча, али и са ма су шти на спор та ста вља ни у дру ги план.

Ако се из у зму број не су диј ске не прав де и ВАР(ка) тех но ло ги ја,
јед ну од нај ве ћих, све сних и про ра чу на тих рад њи на чи ни ли су упра -
во пред став ни ци ко лев ке фуд ба ла – Ен гле зи. Они су на мер но из гу -
би ли меч у гру пи од Бел ги је, из гу би ли су пр во ме сто, али су та ко из -
бе гли по ло ви ну жре ба у ко јој су Бра зил, Ар ген ти на, Фран цу ска и
Уру гвај. Иза бра ли су да игра ју с Ко лум би јом, ко ју су до би ли на пе -
на ле, па им са да пред сто ји ду ел са Швед ском.

Би ла је то пра ва фуд бал ска фар са, пред очи ма це лог све та. Ко ли -
ко не по ште на, то ли ко и по ште на, јер пра ви ла игре до пу шта ју се лек -
то ри ма да из ве ду ре зер вни тим на те рен... Ова кве (не)фуд бал ске
ства ри мо гу се ис ко ре ни ти са мо про ме ном пра ви ла. На при мер, жре -
ба њем па ро ва за осми ну фи на ла.

Ка да је срп ска фуд бал ска ре пре зен та ци ја у пи та њу – ни шта но во.
„Ор ло ви” су опет ра но од ле те ли, па су се ку ћа ма вра ти ли већ у пр вој
фа зи Мун ди ја ла. А та кав сце на рио се мо гао на слу ти ти и пре од ла -
ска у Ру си ју. Ов да шњу фуд бал ску јав ност уз др ма ла је сме на се лек -
то ра Сла во љу ба Му сли на, ко ји је успе шно окон чао по сао у ква ли фи -
ка ци ја ма, па про ме на ка пи те на на ци о нал ног ти ма... Ипак, утак ми це
у Са ма ри, Ка ли њин гра ду и Мо скви, по ред свих про пу ста у игри и
так ти ци на шег на ци о нал ног ти ма, на ве ле су нас на за кљу чак да Ср -
би ји и ни је бит но ко је се лек тор, јер се од лу ке о то ме ко ће на сту па -
ти за наш тим и ка ко ће он игра ти до но се на дру гим ни во и ма.

Од са мо стал но сти Ср би је про ме ни ли смо ви ше се лек то ра не го се -
лек ци ја Не мач ке од ка да се игра фуд бал, а са мо су Ра до мир Ан тић и
Сла во љуб Му слин по ка за ли да су успе шни и – обо ји ца су сме ње ни.

На жа лост, не ма на зна ка да ће се ишта про ме ни ти. Ме на џе ри ће и
да ље гу ра ти сво је пу ле не у на ци о нал ни тим Ср би је, нај те же ће нам
би ти ка да нас про во ци ра ју не ки с пре кло пље ним ша ка ма, љу ти ће мо
се на су ди је... А да ли ће мо се пла си ра ти на Европ ско пр вен ство
2020. го ди не или на свет ски шам пи о нат 2022. и шта ће мо та мо ура -
ди ти – па, то и ни је та ко ва жно.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

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.

Зву чи не ве ро ват но, али је исти ни то:
„Пан че вац” је још по чет ком ју ла да -
ле ке 1872. го ди не пи сао да се та да -
шње ста нов ни штво Ср би је су о ча ва с
де мо граф ским про бле мом, јер је број
но во ро ђе них из го ди не у го ди ну ма -
њи од бро ја умр лих, и то ши ром Вој -
во ди не. Та да је об ја вље на ста ти сти ка
из ко је се то ја сно ви ди, за сва ко ме -
сто на те ри то ри ји на ше по кра ји не.
На жа лост, ни до да нас се ни шта ни је
про ме ни ло.

Истог ме се ца наш лист је об ја вио
ини ци ја ти ву учи те ља Ми ше Фрач ко -
ви ћа. Он је пред ло жио да се у свим
шко ла ма у Пан че ву отво ре бо та нич ке

ба ште (или „школ ски вр то ви”, ка ко
их је он на звао). По ње го вом ми шље -
њу, у њи ма би мла ди ћи и де вој ке под
над зо ром сво јих учи те ља не го ва ли
сад ни це, во ће и по вр ће.

Од то га би, ка ко је Фрач ко вић сма -
трао, има ли дво стру ку ко рист. Не са -
мо да би их опле ме њи вао и од ма рао
рад у при ро ди и у ти ши ни, већ би им
он био ко ри стан и због то га што про -
из во де ко је би до би ја ли у вр то ви ма,
ка сни је не би мо ра ли да ку пу ју у про -
дав ни ца ма. За ми сли те да не ко по ну -
ди ова ко не што да на шњој омла ди ни!

За ни мљи во је да је та да шњи
„Пан че вац” об ја вљи вао чак и бер -
зан ске из ве шта је. Не ка да шњи чи -
та о ци на шег ли ста су за хва љу ју ћи

НА ТА ЛИ ТЕТ ОД У ВЕК БИО 
ПРО БЛЕМ

то ме би ли оба ве ште ни ка ква је си -
ту а ци ја на бер зи у Бе чу, а ка ква у
Лон до ну.

Јед на од те ма ко ји ма се ба вио
ста ри „Пан че вац” би ли су др жав ни
чи нов ни ци. Наш лист је за у зео ја -
сан став да су они од ве ли ког зна -
ча ја за нор мал но функ ци о ни са ње
сва ке др жа ве.

„Ако су они до бри и ако су на свом
ме сту, он да и вла да до бро ра ди, а др -
жав ни ор га ни зам успе ва. Ако др жав -
ни чи нов ни ци не ва ља ју, он да и нај -
бо љи др жав ни ор га ни зам стра да, и
нај бо ља вла да се уз њих не мо же одр -
жа ти”, гла си ло је об ја шње ње ау то ра
тог тек ста.

У јед ном од бро је ва та да шњег„Пан -
чев ца” об ја вље но је и да је Јо ван Па -
вло вић, пр ви уред ник на шег ли ста,



Нај у гро же ни је су
ста ре осо бе ко је већ
бо лу ју од не ке 
хро нич не бо ле сти

Код оста лих ко је 
ује ду за ра же ни 
ко мар ци симп то ми
на лик гри пу

Код па ци је на та у Пан че ву и у
Бе о гра ду, ста рих 66 и 69 го ди -
на, ко ји су бо ло ва ли од хро -
нич них бо ле сти, ре ги стро ва ни
су пр ви ово го ди шњи слу ча је ви
за ра зе гро зни цом За пад ног Ни -
ла – са оп штио је Ин сти тут за
јав но здра вље Ср би је „Док тор
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.

Гро зни ца За пад ног Ни ла је
ви ру сно се зон ско обо ље ње ко -
је се пре но си убо дом за ра же -
ног ко мар ца. Нај ви ше обо ле -
лих има у пе ри о ду њи хо ве нај -
ве ће ак тив но сти, од по чет ка
ле та, па све до је се ни. По ја ва
ви ру са ове бо ле сти у на шој зе -
мљи се ре ги стру је углав ном у
дру гој по ло ви ни ју ла, а нај ве -
ћи број обо ле лих при ја вљу је се
то ком ав гу ста.

Код ве ћи не оних ко је ује ду
ко мар ци за ра же ни том бо ле -
шћу, у 80 од сто слу ча је ва не
ја вља ју се ника кве по сле ди це.
Код 20 од сто ин фи ци ра них
симп то ми под се ћа ју на грип.
Они има ју по ви ше ну те ле сну
тем пе ра ту ру, гла во бо љу, бол у
гр лу, ле ђи ма, ми ши ћи ма и
згло бо ви ма, а жа ле се и на
умор, уве ћа ње лим фних жле -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 

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

СА ОП ШТЕ ЊЕ ИН СТИ ТУ ТА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ СР БИ ЈЕ

СЛУ ЧА Ј ГРО ЗНИ ЦЕ 
ЗА ПАД НОГ НИ ЛА У НАШЕМ ГРАДУ

ко ма ра ца, као и но ше ње ко -
мот не па муч не оде ће с ду гим
ру ка ви ма и но га ви ца ма. Од ве -
ли ке ва жно сти је и ису ши ва ње
свих из во ра ста ја ће во де (кан -
те, бу рад, од ба че не гу ме, сак -
си је за цве ће, по су де за кућ не
љу бим це).

Ви рус гро зни це За пад ног Ни -
ла от кри вен је и у дру гим др -
жа ва ма, па је та ко до кра ја ју -
на ове го ди не у зе мља ма Европ -
ске уни је ре ги стро ва но пет обо -
ле лих од те бо ле сти (че ти ри у
Грч кој и је дан у Ита ли ји).

М. Глигорић

Петак, 6. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

зда и бла ги осип. То су ујед но
и зна ци због ко јих би се тре ба -
ло обра ти ти ле ка ру.

Нај те же ком пли ка ци је гро -
зни це За пад ног Ни ла, као што
су ме нин ги тис и ен це фа ли тис,
ис по ља ва ју се код из у зет но ма -
лог бро ја обо ле лих (око 0,1 од -
сто). У ову, нај ри зич ни ју ка те -
го ри ју спа да ју ста ре осо бе ко је
су већ бо ло ва ле од не ке хро -
нич не бо ле сти.

Гра ђа ни Ср би је пр ви пут су
по че ли да обо ле ва ју од гро зни -
це За пад ног Ни ла 2012. го ди -
не. Пр ва жр тва би ла је же на

ста ра 60 го ди на с те ри то ри је
ју жног Ба на та, ко ја је умр ла на
бе о град ској Кли ни ци за ин фек -
тив не и троп ске бо ле сти. Го -
ди ну да на ка сни је нај ви ше за -
ра же них у Ср би ји би ло је у Бе -
о гра ду и Пан че ву. Од та да се
њи хов број из го ди не у го ди ну
сма њу је.

За пре вен ци ју ове бо ле сти
струч ња ци Ин сти ту та „Ба тут”
пре по ру чу ју из бе га ва ње шет њи
у при ро ди у су мрак и у зо ру,
ка да су ко мар ци нај ак тив ни ји,
по ста вља ње мре жа на про зо ре,
ма за ње пре па ра ти ма про тив

Тра ди ци о на лан, два де сет че -
твр ти ме мо ри јал ни тур нир у
ма лом фуд ба лу „Бран ко Би -
сак Ро ки” би ће одр жан у пе -

так, 6. ју ла, на СЦ-у „Мла -
дост”.

Већ по тра ди ци ји, оку пи ће
се Бран ко ве ко ле ге фуд бал -

ске су ди је и ево ци ра ће успо -
ме ну на ње га. 

Уче ство ва ће еки пе из Зре -
ња ни на, Ин ђи је и Пан че ва,

као и тим „Ро ки је ви при ја -
те љи”.

Так ми че ње по чи ње у 18 са ти.
А. Ж.

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Не бледи се ћа ње на Бранка Бисака

ОД ЧЕ ТВРТ КА, 5. ЈУ ЛА

Ра до ви на пу ту 
Пан че во –Бе о град

Јав но пред у зе ће „Пу те ви Ср -
би је” оба ве шта ва гра ђа не да ће
се од че тврт ка, 5. ју ла, и на -
ред них пет рад них да на из во -
ди ти ра до ви на пу ту Пан че во –
Бе о град. Док они бу ду тра ја ли,
на пу ту ће би ти по ста вље на од -

го ва ра ју ћа рад на са о бра ћај на
сиг на ли за ци ја, а во зи ла ће се
кре та ти са мо јед ном са о бра -
ћај ном тра ком.

За то вре ме рад ни ци ће по -
пра вља ти тзв. ко ло во зни за стор,
ко ји је оште ћен. М. Г.

ЛЕП ПО ТЕЗ НАФТ НЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ СР БИ ЈЕ

Уло жи ли осам ми ли о на у без бед ност са о бра ћа ја
Ра ди уна пре ђе ња без бед но сти
са о бра ћа ја на де о ни ци оп штин -
ског пу та у зо ни Ра фи не ри је
наф те Пан че во пред став ни ци
Град ске упра ве и Нафт не ин -
ду стри је Ср би је уго во ри ли су
за јед нич ку ин ве сти ци ју ко ја
тре ба да до при не се сма ње њу
бро ја са о бра ћај них не зго да на
тој де о ни ци.

По во дом то га су гра до на чел -
ник Пан че ва Са ша Па влов и ди -
рек тор Бло ка Пре ра да НИ С–
РНП Вла ди мир Га гић про шлог
че тврт ка об и шли за по че те ра -
до ве и за јед но упу ти ли апел
во за чи ма да успо ре и по ве ћа ју
опрез у са о бра ћа ју.

Број по ги ну лих и по вре ђе -
них уче сни ка у са о бра ћа ју у
прет ход ном пе ри о ду на по -
ме ну том де лу оп штин ског пу -
та ука зао је на то да је овај
про блем озби љан, јер се ра -
ди о опа сној де о ни ци. О то -
ме го во ри по да так да се у пе -
ри о ду од 2013. до 2017. го -
ди не на том де лу пу та до го -

ди ло шест те шких са о бра ћај -
них не сре ћа ко је су за вр ше -
не тра гич но.

На кон не ко ли ко са ста на ка
пред став ни ка Град ске упра ве

и НИС-а из ра ђен је Про је кат
уна пре ђе ња без бед но сти са -
о бра ћа ја у Спољ но стар че вач -
кој ули ци, на де о ни ци ис -
пред пан че вач ке ра фи не ри -

је, и скло пљен је уго вор о
за јед нич ком фи нан си ра њу
ра до ва.

Ра до ви ће об у хва ти ти по -
ста вља ње но ве са вре ме не са о -
бра ћај не сиг на ли за ци је и опре -
ме пу та, као и тех нич ких сред -
ста ва за успо ра ва ње са о бра ћа -
ја. Про јек том је пред ви ђе но и
по ста вља ње све тло сне сиг на -
ли за ци је, но вих пу то ка за, за -
штит них пе шач ких огра да, за -
штит них сту би ћа, зна ко ва са
ра дар де тек то ром, укла ња ње
ста ре са о бра ћај не сиг на ли за -
ци је, уре ђе ње раз дел них остр -
ва итд. НИС је за ове на ме не
из дво јио око осам ми ли о на
ди на ра.

Оде ље ње за са о бра ћај Град -
ске упра ве из да ло је са гла сност
за про је кат и ре ше ње о тех -
нич кој ре гу ла ци ји са о бра ћа ја,
па су по је ди ни ра до ви већ за -
по че ти. Из во ди их фир ма ко ју
је иза брао НИС, а тра ја ће ме -
сец да на.

М. Г.



Ре ал ност: Лет ња 
по зор ни ца за тво ре на
1978, а по но во 
отво ре на у из бор ној
2012.

Шта су „ви зи ја и
циљ” ов да шњег 
пла ни ра ња?

Нео п ход но на ћи 350
ми ли о на ди на ра за
ре но ви ра ње му зе ја

Од бор нич ко за се да ње у ве ли -
кој са ли одр жа но 29. ју на има -
ло је увер ти ру ко ја је обе ћа ва -
ла да ло кал ни пар ла мент слу -
жи свр си – су че ља ва њу ста во -
ва опо зи ци је и вла сти, али и
уо би ча је но ти ху сре ди шњи цу
и фи на ле.

Нај ви ше па жње при ву кла је
пр ва тач ка днев ног ре да од
укуп но 65: Пред лог од лу ке о
из ме на ма и до пу на ма Пла на
ге не рал не ре гу ла ци је Це ли на
1 – ши ри цен тар (круг оби ла -
зни це) у на се ље ном ме сту Пан -
че во.

Пан че во ни је Мен хетн
Ипак, бу ра је кре ну ла већ у
стар ту: Зо ран Јо ва но вић (ДС)
са го вор ни це је пред сед ни ка
Скуп шти не гра да Ти гра на Ки ша

пи тао ка да је пре дао сво ја овла -
шће ња обез бе ђе њу, јер оно ни -
је пу сти ло у са лу две гра ђан ке
ко је су же ле ле да при су ству ју
сед ни ци отво ре ној за јав ност.
Киш се по звао на члан 121 по -
слов ни ка, по ко ме гра ђа ни тре -
ба уна пред да при ја ве свој до -
ла зак, али упр кос то ме што ни -
је ис по што ва на про це ду ра до -
пу стио им је да при су ству ју
сед ни ци. По том је јед на од те
две осо бе ушла у са лу.

При ли ком из но ше ња пред -
ло га за из ме ну и до пу ну днев -
ног ре да Де јан Јо ва но вић („Сло -
бод но Пан че во”), уз кон ста та -
ци ју да зна да ће оно што из -
не се би ти од би је но, за тра жио
је да од бор ни ци из гла са ју да

Пан че во иза ђе из Ре ги о нал не
раз вој не аген ци је ју жни Ба нат,
као и да офор ме рад ну гру пу
ко ја би се ба ви ла град ским кон -
кур сом за су фи нан си ра ње ме -
диј ских са др жа ја. Кон ста та ци -
ја му је би ла тач на, а јед на ко се
де си ло и с пред ло гом Жар ка

Је ли сав чи ћа из исте од бор нич -
ке гру пе да би тре ба ло ски ну -
ти по ме ну ту пр ву тач ку днев -
ног ре да.

По што су Де јан Јо ва но вић и
Киш раз ме ни ли не ко ли ко „ра -
фа ла” у ве зи с тим да ли ло -
кал на те ле ви зи ја вре ђа од бор -
ни ке или обр ну то, ми кро фон
је узео Је ли сав чић, па је по во -
дом Пла на ге не рал не ре гу ла -
ци је ре као да се ње го вим из -
ме на ма, у ко рист из град ње ви -
ше спрат ни ца, до во ди у пи та -
ње оп ста нак Лет ње по зор ни це
и пи тао већ ни ка за кул ту ру и
омла ди ну Не ма њу Ро та ра да
ли ће до зво ли ти да се она сру -
ши. При дру жио му се Зо ран
Јо ва но вић ре кав ши да Пан че -
во ни је Мен хетн па да не по -
сто ји ни је дан ме тар ква драт -
ни за из град њу да би се јав ни
про сто ри пре тва ра ли у згра де.
Из нео је сум њу да се ов де ра ди
о при ват ном ин те ре су и по зна -
том куп цу.

Па вле Ђу кић („За на ше Пан -
че во”) нај пре је из вео „ми ни-
-пер фор манс” са кри ва ју ћи се
од ка ме ре Те ле ви зи је Пан че -
во, да би по том ка зао да је нео -
п ход но да по сто је из ве сти о ци
у ве зи с тач ка ма днев ног ре да,
што код нас ни је слу чај. Пи тао
је шта су „ви зи ја и циљ” ов да -
шњег пла ни ра ња и до дао да то
„Мар ги ћа ни мо гу да ви де ка да
се ис пред њи хо вих ку ћа ри зла
си па пре ко тур ске кал др ме”.

Ус прав но гра дом
По што је про зван, пред од бор -
ни ке је стао Не ма ња Ро тар, ко -
ји је ре као да је емо тив но ве -
зан за Кул тур ни цен тар, али
да „ни смо ов де да при ча мо о
емо ци ја ма, већ о ре ал но сти”.

Об ја снио је да је Лет ња по зор -
ни ца за тво ре на 1978, а да је
по но во отво ре на у из бор ној
2012.

На вео је не ко ли ко при ме ра
ко ји су ишли у при лог то ме
да ју је би ло те шко из др жа ва -
ти, да је би ла не ис пла ти ва и

до дао је да је та да уло же но
ско ро 20 ми ли о на ди на ра да
би она би ла у функ ци ји. Гла -
сно се за пи тао да ли са да тре -
ба опет из дво ји ти ве ли ку су му
нов ца, у мо мен ту ка да је ре -
сти ту ци ја згра де КЦП-а у то -
ку. Уз тврд њу да Лет ња по зор -
ни ца ни је култ но ме сто, да ње -
но одр жа ва ње у жи во ту ни је
ну жно, а је сте ску по, пи тао је
опо зи ци о не од бор ни ке у че му
је про блем.

До дао је да је тре нут но нео -
п ход но на ћи 350 ми ли о на ди -
на ра за ре но ви ра ње му зе ја,
евен ту ал но ку пи ти згра де у ко -
ји ма су КЦП и Га ле ри ја са вре -
ме не умет но сти... По сле ре че -
ни це да ра ди два де сет го ди на
у кул ту ри и да га не ин те ре су -
ју јеф ти ни по ли тич ки по е ни
баш да би „ишао овим гра дом
ус прав но”, Ро тар је до био фре -
не ти чан апла уз стра нач ких ко -
ле га ко ји је по тра јао.

Опо зи ци ја је за тим из не ла
за до вољ ство због то га што је
не ко из вла да ју ће ве ћи не иза -
шао пред њих и не што ре као,
ма кар да је за то нео п ход на
про во ка ци ја.

Пред лог од лу ке о за вр шном
ра чу ну бу џе та Гра да Пан че ва
за 2017. го ди ну „из вео” је Зо -
ра на Јо ва но ви ћа по но во пред
ко ле ге: шта се фи нан си ра из
кре дит ног за ду же ња, ре као је,
об ја снив ши да се ра ди о ре то -
рич ком пи та њу. До дао је да је
„не до ма ћин ски пла ћа ти те ку -
ће одр жа ва ње из кре ди та, а по -
не ке ин ве сти ци је из те ку ће бу -
џет ске ре зер ве”. Де јан Јо ва но -
вић се на до ве зао ка зав ши да је
го ди на за вр ше на у плу су, јер,
из ме ђу оста лог, „оно што гра -
ду при па да узи ма се и уз по -
моћ из вр ши те ља, а ка да не што
тре ба да се вра ти при вред ни -
ци ма, они то че ка ју ме се ци ма”.

Већ ник за ду жен за фи нан -
си је и за ме ник гра до на чел ни -
ка Пре драг Жив ко вић ре пли -
ци рао је ре кав ши да „као ло -
кал на са мо у пра ва ра ди мо нај -
ра ци о нал ни је, а ни ко не мо же
све да зна уна пред”. По хва лио
је град ске струк ту ре из нев ши
чи ње ни цу да је „Пан че во је ди -
на ло кал на са мо у пра ва у Ср -
би ји без ијед ног ре ви зор ског
’ми шље ња с ре зер вом’”, што
зна чи да је, ка ко је ре као, нај -
бо ља у на шој зе мљи ка да је реч
о из ра ди за вр шног ра чу на бу -
џе та.

Пла ни ра ти опа сност од ки ше
Је ли сав чић је по во дом из ме на
и до пу на од лу ке о по ста вља -
њу ма њих мон та жних, по крет -
них и дру гих обје ка та при вре -
ме ног ка рак те ра на по вр ши -
на ма јав не на ме не ка зао да у

прак си не жи ви мно го од лу ка
ко је се до но се, као и да се ства -
ра ју и из гла са ва ју пра ви ла „без
уви да у ствар но ста ње на те ре -
ну”, од но сно у то ка ко сто је ба -
ште уго сти тељ ских обје ка та.
На рав но, сви по ме ну ти пред -
ло зи ве ћин ски су усво је ни, као
и чи тав сет оних што су об ра -
ђи ва ли из ме не од лу ка о осни -
ва њу, ста ту те, те из ве шта је о

ра ду и фи нан сиј ске из ве шта је
за 2017. го ди ну град ских и се -
о ских уста но ва кул ту ре.

Од бор ни ци „Сло бод ног Пан -
че ва” би ли су не за до вољ ни и
ре ше њи ма у ве зи са оту ђе њем
гра ђе вин ског зе мљи шта, па су
као при мер на ве ли по љо при -
вред ни ке ко ји ће про да ти зе -
мљу тек ка да су сто од сто си -
гур ни да не ма дру гог из ла за,
као што је, на при мер, штед -
ња, и уста но ви ли да се не кр -
ши за кон, али да у си сте му по -
сто ји про стор за мал вер за ци је.
Ми шо Мар ко вић, већ ник за -
ду жен за стам бе но-ко му нал не
по сло ве и са о бра ћај, ре пли ци -
рао је ре чи ма да је све би ло
тран спа рент но и јав но.

При ли ком усва ја ња го ди шњег
из ве шта ја о ра ду Град ског шта -
ба за ван ред не си ту а ци је Де јан
Јо ва но вић је, пра ве ћи па ра ле -
лу с ко лап сом у гра ду при ли -
ком не дав ног „по то па”, иро нич -
но за мо лио да се „у план за сле -
де ћу го ди ну уба ци по тен ци јал -
на опа сност од ки ше”.

На са мом кра ју кон ста то ва -
но је да због ис пу ње ња усло ва
за пен зи ју Бо жи дар Ко при ви -
ца ви ше не ће оба вља ти функ -
ци ју град ског пра во бра ни о ца,
па је на то ме сто по ста вљен
Зо ран Ко вр ли ја.

Од лу ка да Цр на Го ра по ша ље сво је вој ни ке на Ко со во и Ме -
то хи ју не као по др шку без бед но сти Ср ба, већ као по др шку
не за ви сно сти Ко со ва не мо же би ти од лу ка ко ју ће Ср би ја по -
сма тра ти као при ја тељ ску. Жа лим што ру ко вод ство Цр не
Го ре упор но за бо ра вља да на Ко со ву и Ме то хи ји по сто је Ср -
би ја, њен на род и ин те ре си Ср би је.

(Алек сан дар Ву лин, ми ни стар од бра не Ср би је, 
„Блиц”, 3. јул)

* * *
Тре ба да по слу жи мо јед ни дру ги ма као ин спи ра ци ја.

(Ер на Сол тен берг, пред сед ни ца Вла де Нор ве шке, 
на кон фе рен ци ји за но ви на ре са Аном Бр на бић, 

пред сед ни цом Вла де Ср би је, „Блиц”, 3. јул)

* * *
Ва жно је да Бе о град и При шти на у пре го во ри ма о бу дућ но -
сти Ко со ва до ђу до ком про ми са, мо жда чак и ове го ди не.
Ина че ни јед ни ни дру ги не ће до би ти све што хо ће.

(Кајл Скот, ам ба са дор САД у Ср би ји, „По ли ти ка”, 3. јул)

* * *
Е, да је у Срп ској пра во слав ној цр кви па ме ти као што ни је,
па да па три јарх ка же: па па Фра ња је наш брат по Хри сту и
до бро до шао је у Ср би ју. Па да ти ме ма ло олак ша Ср би ји
спољ но по ли тич ку по зи ци ју.

(Не бој ша Кр стић, мар ке тин шки струч њак, 
„Тви тер”, 3. јул)

* * *
Мо ја са вест и до сто јан ство су чи сти. Не же лим да од го ва рам
ко је ка квој бо ра ни ји са дру штве них мре жа ко ја ме осу ђу је.

(Про сла вље ни ко шар ка шки тре нер Ду шан Ду да Ив ко вић
у од го во ру на пи та ње ли ста „Да нас” ка ко ко мен та ри ше 

фо то гра фи ју на ко јој се сли као са Алек сан дром Ву чи ћем, 
3. јул)

* * *
У Швед ској је сту пио на сна гу за кон ко ји омо гу ћу је да се
секс без прет ход ног из ри чи тог при стан ка парт не ра сма тра
си ло ва њем. За кон не под ра зу ме ва па сив ност као знак до бро -
вољ ног уче шћа у сек су ал ном од но су, а о по тре би да се до не -
се та кав про пис по че ло је да се при ча на кон што су про шле
го ди не от кри ве ни број ни при ме ри не при ме ре ног по на ша ња
пре ма глу ми ца ма ши ром све та.

(Ин тер нет пор тал „Kliх.ba”, 2. јул)

* * *
На дам се да ће мо за пред сто је ће утак ми це са Грч ком и Есто -
ни јом оку пи ти ком плет ну ре пре зен та ци ју. Ви ше не ви дим
да не ко од игра ча ка же „не”. Уго во ри су пот пи са ни, ле то ва ња
ће би ти од ра ђе на, гла ва ће би ти од мор на, по вре де ће би ти
са ни ра не.

(Алек сан дар Ђор ђе вић, се лек тор ко шар ка шке 
ре пре зен та ци је Ср би је, „Тан југ”, 2. јул)

* * *
За не што ви ше од ме сец да на срп ске ту ри сте су пре ва ри ле
три аген ци је у ко ји ма су упла ти ли ле то ва ње у Грч кој или ку -
пи ли ави он ске кар те. Јед ној гру пи пут ни ка ле то ва ње је от ка -
за но пред пут, дру гој то ком пу та, а по је ди ни су има ли те -
шко ће да се са од мо ра вра те ку ћи.

(Ин тер нет пор тал Б-92, уто рак, 3. јул)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Уче ству је два де сет
шест по сло да ва ца

Гра до на чел ник Са ша Па влов и
Ми лен ко Чуч ко вић, члан Град -
ског ве ћа за ду жен за под руч је
ра да, за по шља ва ња и со ци јал -
не по ли ти ке, 3. ју ла, у згра ди
Град ске упра ве, све ча но су при -
ми ли сту ден те ко ји ће оба вља -
ти сту дент ску лет њу прак су и
по же ле ли им успех у да љем
шко ло ва њу.

Ме ра ак тив не по ли ти ке за -
по шља ва ња – сту дент ска лет ња
прак са на ме ње на је ака дем ци -
ма на основ ним, ма стер и док -
тор ским сту ди ја ма, као и ап -
сол вен ти ма на фа кул те ти ма и
ви со ким стру ков ним шко ла ма
с пре би ва ли штем на те ри то ри -
ји гра да Пан че ва. У ре а ли за -
ци ји овог про гра ма, ко ји тра је

нај ду же ме сец да на и спро во -
ди се то ком ју ла, сва ком сту -
ден ту се обез бе ђу је нов ча на по -
моћ у из но су од 15.000 ди на ра.
Из нос је по ве ћан, с об зи ром на
то да је про шле го ди не ис пла -
ћи ва но 10.000 ди на ра. На јав -
ни по зив се ода зва ло че тр де сет
пет сту де на та, па је за ову ме ру
обез бе ђе но 850.000 ди на ра.

У сту дент ској лет њој прак си
уче ству је два де сет шест по сло -
да ва ца, од ко јих је се дам из при -
ват ног, а де вет на ест из јав ног
сек то ра. При ват ни ци ће упо сли -
ти по јед ног сту ден та, а ка да је
реч о уста но ва ма и ин сти ту ци -
ја ма, шест сту де на та при ми ће
За вод за за шти ту спо ме ни ка кул -
ту ре, а по три Дом кул ту ре „25.
мај” у До ло ву, Дом здра вља,
Град ска упра ва и Дом кул ту ре
„Вук Ка ра џић” у Омо љи ци.

У ЗГРА ДИ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

При јем за 45 вред них
сту де на та

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

ЖИ ВА ОПО ЗИ ЦИ ЈА – ТРИ ВЕЋ НИ КА
ПРЕД ОД БОР НИ ЦИ МА

Пан че во је је ди на 
ло кал на са мо у пра ва у
Ср би ји без ијед ног 
ре ви зор ског 
’ми шље ња с 
ре зер вом’, што зна чи
да је нај бо ља у на шој
зе мљи. (Пре драг
Жив ко вић)

Не до ма ћин ски је 
пла ћа ти те ку ће
одр жа ва ње из 
кре ди та, а по не ке 
ин ве сти ци је из 
те ку ће бу џет ске 
ре зер ве. 
(Зо ран 
Јо ва но вић)
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На кон пет на ест го ди на у че твр так,
28. ју на, отво рен је На род ни му зеј у
Бе о гра ду. Све ча но сти су при су ство -
ва ле ви со ке зва ни це, а ис пред са мог
му зе ја би ло је мно го по се ти ла ца ко ји
су с не стр пље њем иш че ки ва ли тај до -
га ђај. На спољ ном де лу згра де пред -
ста вљен је мул ти ме ди јал ни спек такл
под сло га ном „Да ли се пре по зна је -
мо?”, ко јим је обе ле жен тре ну так по -
нов ног по чет ка ра да ове ве о ма зна -
чај не кул тур не уста но ве. Све до кра ја
ви кен да заинтерeсовани су мо гли да
по гле да ју по став ку пот пу но бес плат -
но и мо же се ре ћи да је ве ли ки број
гра ђа на ис ко ри стио ту при ли ку. Ре -
до ви љу ди су се ства ра ли од ју тра до
мра ка, а за до вољ на ли ца на пу шта ла
су му зеј са же љом да се вра те и по но -
во по гле да ју све оно што им је мо жда
про ма кло. Јед ној ме тро по ли је за и -
ста не до ста јао му зеј у ком би гра ђа -
ни мо гли да про во де вре ме и во де
сво ју де цу и го сте из дру гих зе ма ља.

У Пан че ву та ко ђе по сто ји На род ни
му зеј, али он не ма стал ну по став ку.
У ње му се одр жа ва ју из ло жбе, ра ди о -
ни це и раз ли чи ти му зич ки до га ђа ји,
ко ји су углав ном ве о ма до бро по се -
ће ни. Су гра ђа ни че сто ко мен та ри шу
да је по треб но ви ше му зеј ских до га -
ђа ја за де цу, ка ко би на у чи ли да јед -

ног да на бу ду ак тив ни кон зу мен ти
кул тур них са др жа ја.

Пи та ли смо Пан чев це да ли би во -
ле ли да На род ни му зеј има стал ну
по став ку и ко ли ко че сто од ла зе у ту
кул тур ну уста но ву.

ПЕР СА ИВА НОВ СКИ, пен зи о нер ка:
– Би ло би ле по да и Пан че во има

стал ну по став ку. Ни сам до са да ни -
ка да би ла у Му зе ју, али бих во ле ла
да га ба рем јед ном по се тим.

ЗЛАТ КО МА ТИ ЈЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– Рет ко од ла зим у му зеј. Не ко ли ко

пу та сам ис ко ри стио при ли ку да одем
са уну ци ма и то је то. Сма трам да би
јед на стал на по став ка би ла од лич на
за ту кул тур ну уста но ву.

МА РА ПАН ТО ВИЋ, ме ди цин ска 
се стра у пен зи ји:

– Че сто од ла зим у му зеј. Во ле ла
бих, ка да би по сто ја ла стал на по став -
ка, да бу де до ста ства ри о исто ри ји
Пан че ва, јер има мо шта да по ка же -
мо о на шем гра ду.

ТА ЊА ЋИ РИЋ ПА ПО ВИЋ, на став -
ни ца ен гле ског је зи ка:

– От при ли ке сва ке го ди не уђе мо ба -
рем је дан пут у му зеј. Али он је то ли ко

пра зан да је то бе зна чај но. По ку ша ва -
мо и сво је де те да за ин те ре су је мо, али
чак и ка да су не ке ве ће из ло жбе, као
што су би ла де ла Оље Ива њиц ки, то су
би ле све не ке сла бе ре про дук ци је, па
сам би ла баш раз о ча ра на. Та да смо
чак во ди ли и ку мо ве ко ји су до шли
са мо због то га из Бе о гра да. Би ло би
сјај но да по сто ји стал на по став ка или
да че шће бу де го сту ју ћих из ло жби. Та -
ко ђе, сма трам да је за де ша ва ња у му -
зе ју нео п ход на ма ло ја ча ре кла ма.

ВЛА ДИ МИР ПО КРА ЈАЦ, ин же њер
те ле ко му ни ка ци ја:

– Ни сам до са да ни ка да по се тио
пан че вач ки му зеј. Са да ка да сам чуо
да се отво рио На род ни му зеј у Бе о -
гра ду, пла ни рам да одем и по гле дам.

МИ ЛАН СТО ЈА НО ВИЋ, сту дент:
– Био сам два-три пу та у На род -

ном му зе ју Пан че во. Мо гу да ка жем
да не мам на ви ку да од ла зим у му зеј,
али бих во лео да по сто ји стал на по -
став ка. И ка да сам од ла зио, увек сам
во дио не ке го сте. Ми слим да до га ђа -
ји мо ра ју да се ви ше ре кла ми ра ју ка -
ко би му зеј по стао ин те ре сант ни ји
по тен ци јал ним по се ти о ци ма.

Анкетирала Мирјана Марић

Величковић

Т. ЋИРИЋ ПАПОВИЋМ. ПАНТОВИЋ В. ПОКРАЈАЦ М. СТОЈАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ БИ СТЕ ВО ЛЕ ЛИ ДА МУ ЗЕЈ ИМА СТАЛ НУ ПО СТАВ КУ?

Ви ше са др жа ја и бо ља ре кла ма

З. МАТИЈЕВИЋП. ИВАНОВСКИ

ХРОНИКА

СТАМ БЕ НИ ПРО БЛЕМ ЗА КО ЈИ ЈОШ НЕ МА РЕ ШЕ ЊА

И ДА ЉЕ ГЛА ВО БО ЉА ЗА МНО ГЕ

то ри ји Пан че ва и не ма ју при хо де на
осно ву ко јих би мо гли са ми да ре ше
стам бе ни про блем. Кри те ри ју ми за да -
ва ње у за куп тих ста но ва би ли су и
стам бе ни ста тус и усло ви ста но ва ња,
имо вин ско ста ње, број чла но ва по ро -
дич ног до ма ћин ства и ин ва лид ност
или те ле сно оште ће ње.

Ме ђу тим, в. д. ди рек то ра ЈП ГСА
Пан че во из ја вио је да су усло ви за
рас по де лу ста но ва по но вом за ко ну
при лич но оштри ји и да ће би ти те же
до ка за ти их.

– Би ће пре ци зно на зна че но ко ји до -
ку мент је по тре бан за до ка зи ва ње од ре -
ђе ног усло ва, а раз ма тра се пред лог да
је дан члан ко ми си је бу де ле кар, ка ко
би се услов „здрав стве но ста ње” тач но
бо до вао и сма њи ла мо гућ ност при го ва -
ра ња по овом осно ву – на ја вио је он.

Та ко ђе, Ра кић је ис та као да је у
пла ну из град ња но вих ста но ва, али
да је по тра жња ве ли ка, па се на да да
ће у на ред ним го ди на ма ве ћи ак це -
нат би ти на стам бе ној по ли ти ци. То
би за по сле ди цу има ло ви ше но вих
ста но ва и зна чај ни је за до во ље ње стам -
бе них по тре ба на ших су гра ђа на.

М. Глигорић

За шест ста но ва ко ји су
по ну ђе ни на шим 
си ро ма шним су гра ђа ни ма
ја ви ло се че тр де сет 
за ин те ре со ва них

Расподела ових станова
одложена до решења 
одређених правних 
питања

Иа ко се не зна тач но ко ли ко је
Панчевaца и ста нов ни ка окол них се -
ла без свог кро ва над гла вом, си гур но
је да их има мно го. То се ви де ло про -
шле го ди не, ка да је Град ска стам бе на
аген ци ја рас пи са ла кон курс за да ва -
ње у за куп на од ре ђе но вре ме шест
град ских ста но ва на раз ли чи тим ло -
ка ци ја ма. За њих је сти гло че тр де сет
при ја ва.

По ре чи ма Не на да Ра ки ћа, вр ши о -
ца ду жно сти ди рек то ра Град ске стам -
бе не аген ци је (ГСА), по ну ђе ни ста но -
ви су атрак тив ни евен ту ал ним ко ри -
сни ци ма због то га што је њи хов за куп
ис под тр жи шне це не, па је за то би ло
мно го за ин те ре со ва них.

Мно го је ин те ре се на та и за рас по -
де лу осам ста но ва у но вој згра ди у
Чу ми ће вој ули ци на Те сли, у бли зи -
ни но ве згра де Пре кр шај ног су да, ко -
ја је за вр ше на по чет ком но вем бра
про шле го ди не. Ме ђу тим, ка ко је об -
ја снио Ра кић, кон курс за до де лу тих
ста но ва ни је рас пи сан, ни ти је за вр -
шен по сту пак прет ход ног кон кур са,
јер се че ка уса гла ша ва ње град ске од -
лу ке о рас по де ли ста но ва са За ко ном
о ста но ва њу и одр жа ва њу згра да.

Због тог прав ног ак та сто пи ра на је
и рас по де ла шест по ну ђе них ста но ва.
Не над Ра кић је об ја снио да је кон -
курс за њих рас пи сан на осно ву град -
ске од лу ке ко ја је у том тре нут ку ва -
жи ла. Кон ку ри са ло је че тр де сет за -
ин те ре со ва них, а њих пет на ест ни је
ушло у да љу про це ду ру због не пот пу -
не до ку мен та ци је.

– Ме ђу тим, на кон што је про ме њен
за кон, ис па ло је да град ска од лу ка
ни је у са гла сно сти с ре пу блич ким
про пи си ма, па је ту ство рен про стор
за при го вор на ранг- ли сту од но сно
од лу ку о до де ли ста но ва. Због то га је
кон курс сто пи ран. То је био раз лог

због ко јег смо Ми ни стар ству гра ђе -
ви не, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре
по сла ли до пис у ко ме смо за тра жи ли
да нам од го во ри ка ко да по сту пи мо.
Пи та ли смо да ли да окон ча мо по сту -
пак та ко ка ко смо га за по че ли, по Од -
лу ци о рас по ла га њу ста но ви ма гра да
Пан че ва, или да га по ни шти мо и по -
кре не мо но ви по сту пак на кон уса гла -
ша ва ња град ских про пи са с ре пу блич -
ким – ис та као је Ра кић.

Он је до дао и да ће ста но ви у но вој
згра ди у Чу ми ће вој ули ци би ти рас -
по де ље ни по но вим про пи си ма.

Под се ћа мо, од шест ста но ва ко ји
су по ну ђе ни у пр вој рас по де ли два су
би ла у Ка ча ре ву, а че ти ри у Пан че ву.
Ста но ви у Ка ча ре ву су дво ри шни јед -
но со бан (27 ме та ра ква драт них) и јед -
но и по со бан стан (49 ме та ра ква драт -
них) у цен тру се ла, Ули ца мар ша ла
Ти та, и у Хер це го вач кој ули ци.

Ста но ви ко ји тре ба да бу ду по де -
ље ни у Пан че ву на ла зе се у ули ца ма
Жар ка Зре ња ни на (јед но и по со бан, 31
ме тар ква драт ни) и Ца ра Ла за ра (јед -
но со бан, 23 ме тра ква драт на). Пре о -
ста ла два су у при зе мљу и на пр вом
спра ту згра де у Ули ци Вељ ка Вла хо -
ви ћа 54. Укуп ни тро шко ви ме сеч ног
за ку па ових ста но ва из но се од 3.000
до 6.000 ди на ра.

Пра во уче шћа на кон кур су за рас -
по де лу тих ста но ва има ли су сви они
ко ји жи ве нај ма ње пет го ди на на те ри -

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

О расподели до бити
јавних предузећа

Већ ни ци су се у прет ход них се дам
да на два пут са ста ја ли. На цр ти од -
лу ка о ре ба лан су бу џе та и за ду жи -
ва њу Гра да за фи нан си ра ње ка пи -
тал них ин ве сти ци о них рас хо да у ве -
зи с кре ди ти ма за 2016. и 2017. го -
ди ну би ли су пред њи ма 29. ју на, а
на ћи ће се пред од бор ни ци ма Скуп -
шти не гра да убр зо, 9. ју ла. Та ко ђе,
пред ста вље не су из ме не и до пу не
Ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на,
као и Пла на де таљ не ре гу ла ци је Хи -
по дро ма, ко је ће би ти основ за из -
град њу ком плек са филм ског гра да.

Од бор ни ци ће рас пра вља ти о из -
ме на ма Од лу ке о со ци јал ној за шти -
ти и о обра зо ва њу са ве та за здра вље
Гра да. Усво јен је пре у ре ђен Пра вил -
ник о уну тра шњем уре ђе њу и си сте -
ма ти за ци ји рад них ме ста у Град ској
упра ви, Град ској слу жби за бу џет -
ску ин спек ци ју, Слу жби ин тер не ре -
ви зи је Гра да, Град ском пра во бра ни -
ла штву и Струч ној слу жби за штит -
ни ка гра ђа на. „Да ни сун цо кре та”
про гла ше ни су за град ску ма ни фе -
ста ци ју.

На сед ни ци одр жа ној 3. ју ла го во -
ри ло се о рас по де ли про шло го ди -
шње до би ти јав них ко му нал них пред -
у зе ћа „Гре ја ње” и БНС. У пр вом слу -
ча ју, јед на по ло ви на до би ти од
100.302.086 ди на ра би ће упла ће на у
бу џет Гра да, а дру га ће би ти пре ба -

че на у ка пи тал не ре зер ве пред у зе -
ћа. Но во се ља ни ће 953.176 ди на ра
ис ко ри сти ти за на бав ку основ них
сред ста ва, а 84.545 ди на ра за пла -
ћа ње по ре за на до бит. У 2017. го ди -
ни ЈКП „Омо љи ца” има ла је гу би так
од 1.302.632 ди на ра, ко ји ће би ти
„по кри вен пла ни ра ним до бит ком из
бу ду ћег пе ри о да”, ка ко сто ји у до ку -
мен ту. Про шло го ди шњи гу би так од
61.422 ди на ра ЈКП „Ком брест” из
Ба нат ског Бре стов ца не у тра ли са ће
од до би ти оства ре не у прет ход ном
пе ри о ду.

Пред став ни ци гра ђа на у ло кал -
ном пар ла мен ту на днев ном ре ду ће
има ти и Пред лог од лу ке о еко ном -
ски нај ни жој це ни по ко јој се так си
пре воз пут ни ка мо ра оба вља ти на
те ри то ри ји гра да: старт и сва ки пре -
ђе ни ки ло ме тар ко шта ће по 70 ди -
на ра. Пан че во ће уче ство ва ти на јав -
ном кон кур су Упра ве за ка пи тал на
ула га ња АП Вој во ди не за фи нан си -
ра ње и су фи нан си ра ње про је ка та у
обла сти во до снаб де ва ња и за шти те
во да с пред ло гом про јек та „Из град -
ња де ла во до вод не мре же дуж Но -
во се љан ског пу та у Пан че ву”.

МК „Ко јо ти” ор га ни зу ју 19. ме ђу -
на род ни мо то-скуп од 20. до 22. ју -
ла, на град ском ке ју, па је овом при -
ли ком та ма ни фе ста ци ја про гла ше -
на за град ску. С. Т.

ПИ СМО ЧИ ТА О ЦА

Ки ло ви ња ка и грам обра за
О оп штој бол ни ци у Пан че ву сам чуо
мно го при ча: све су би ле ло ше, а раз -
ли ка је би ла је ди но у фор ми – виц
или анег до та. Што се оде ље ња ор то -
пе ди је ти че, ис по ста ви ло се да су све
те при че у ства ри бај ке.

Брао сам тре шње с мер де ви на 28.
ма ја на свом пла цу у Омо љи ци, као и
мно го пу та до тад. Ме ђу тим, за све
по сто ји пр ви пут: мер де ви не су пу -
кле, па сам пао с два ме тра ви си не.
Ле ви ла кат је де ло вао угру ва но, а де -
сни је био ру жно иш ча шен. Оти шао
сам до ку ће и по звао ком ши ју да ме
од ве зе до бол ни це. То ком во жње кроз
гла ву су ми про ла зи ле оне бај ке о
бол ни ци. Из ме ђу оста лог, при ча се
да те с при јем ног пр во по ша љу у апо -
те ку по ренд ген фил мо ве, иглу и кон -
це, а он да у са мо по слу гу по ки ло ви -
ња ка, ки ло ка фе, ки ло... Ни сам хтео
да мал тре ти рам ком ши ју да ме во зи
за Бе о град, ода кле сам ина че. Ра чу -
нао сам да ћу мо ћи да ре гу ли шем то
„ки ло-ки ло”.

На при јем ном ме је до че ка ла гу -
жва, та ко да сам оче ки вао да ћу би ти
при мљен „већ” за три не де ље. Не ве -
ро ват но је ода кле су љу ди па да ли тог
да на; са сто ло ва, сто ли ца, ге лен де ра,
жар ди ње ра... Ве ро ват но је нај чуд ни ја
по вре да би ла пу ца ње Ахи ло ве те ти ве
при ли ком гу ра ња ау то мо би ла!? Не
пи тах чо ве ка да ли је ма кар ус пео да
га упа ли.

Ре ла тив но бр зо ме је у ор ди на ци ју
при мио др Ми хај ло Ми тро вић, ко ји је
по сле кра ћег пре гле да за мо лио бол -
ни ча ра да ме од ве де на ренд ген. Јед -
на ко ко ли ко и брз при јем збу ни ло ме
је не сла ње по филм, ки ло-ки ло... По -
ми слих: мо жда ће мо се ка сни је по за -
ба ви ти ти ме. По сле ана ли зе сни ма ка
де сни ла кат је на ме штен, а за ле ви је

пре по ру че на опе ра ци ја: та ко сам се,
исте ве че ри, за те као на опе ра ци о ном
сто лу. Ују тро ме је про бу ди ло „зу ја ње”
се ста ра. Оне су као пче ли це об ле та ле
око свих па ци је на та. По хи ља ду пу та
су по ста вља на пи та ња: да ли има те ди -
ја бе тес, да ли сте на не што алер гич ни,
да ли... Очи глед но да гре шке мо же би -
ти у ад ми ни стра ци ји, али не и у те ра -
пи ји. То ком три да на бо рав ка ни сам
ви део да у со би ни је би ла бар јед на се -
стра. При че да се се стре до ви ку ју, да
па ле дим не сиг на ле и то ме слич но су
као што сам већ ре као – бај ке.

По што су ру ке по че ле да се од лич -
но опо ра вља ју, на пу стио сам бол ни цу
пре пун од лич них утисaка. Не мо гу да
ко мен та ри шем оста ла оде ље ња, али
не ве ру јем да је раз ли ка дра стич на.
Уз гред, др Ми хај ло Ми тро вић, у па у -
за ма из ме ђу опе ра ци ја, кон сул та ци ја,
ви зи та... ра ди и као на чел ник це лог
оде ље ња!? Ма ша ла! У зе мљи Ср би ји,
ко ја је у ова квој еко ном ској, по ли тич -
кој и сва ка квој си ту а ци ји, ни је озбиљ -
но оче ки ва ти ви ши ни во здрав стве не
бри ге. Не ма сум ње да ће ова еки па,
ко ја ра ди ова ко и ово ли ко, мо жда на -
пра ви ти и по не ку гре шку. Ме ђу тим,
за то за њу тре ба има ти и раз у ме ва ња
и то ле ран ци је. Уз гред, да ли зна те ко -
ли ко жи во та они спа су днев но!?

На кра ју са си гур но шћу мо гу ре ћи
да сам био из у зет но сре ћан што ме је
у ова ко про бле ма тич ној си ту а ци ји
збри ну ла ова ква еки па. Са си гур но -
шћу, та ко ђе, мо гу ре ћи да ау тор фо ре
„ки ло-ки ло” не ма ни грам обра за.
Док то ру Ми хај лу Ми тро ви ћу же лим
што ма ње по сла, а ако га баш бу де
би ло, да га са сво јом фан та стич ном
еки пом ре гу ли ше као и до сад.

Веч но за хва лан па ци јент 
Ти хо мир Вој но вић



Регионална привредна комо-
ра Јужнобанатског управног
округа организовала је у сарад-
њи с „Привредним саветником”
из Београда семинар за при-
вреднике под називом „При-
мена нових прописа о ПДВ-у”,
који је одржан у уторак, 2. ју-
ла. Семинар је био намењен
књиговођама, административ-
ним радницима и свима који у
свом делокругу рада прате из-
мене закона и прописа из сег-
мента књиговодства, пореза и
прописа.

Учесници су се кроз преда-
вања упознали с начином во-
ђења евиденције, попуњавања
прегледа обрачуна ПДВ-а и
подношења ПДВ пријаве и при-
преме за практичну примену
од 1. јула 2018. године.

Како је овом приликом наве-
дено, правилник из 2016. годи-
не у целини је замењен новим,
који је објављен 2017. године,
али је и у том правилнику било
измена и продужавања рокова.
Крајем јуна ове године донета
је нова измена правилника о
прегледу и обрачуну ПДВ-а, као
и образац ПОПДВ. Истакнуто
је да измене нису обимне и да
се односе на одређена поља и
заглавље, као и да је прописан
нови образац прегледа обрачу-
на ПДВ-а. Извршена су и одре-
ђена усклађивања у смислу да
су унете и оне одредбе које су у
међувремену донете Законом о
изменама закона о ПДВ-у из
2017. и 2018. године.

Учесници семинара су овом
приликом могли да купе нове
публикације „Привредног са-
ветника”: приручник за вође-
ње евиденције ПДВ и за саста-
вљање обрасца ПОПДВ, као и
„Збирку прописа о порезу на
додату вредност”.

Осми на уч но струч ни скуп
„Отво ре ни да ни би о ди вер -
зи те та” одр жан је у пе так,
29. ју на, на ло ка ли те ту вр -
ха Ра јац по хлад ном и ки -
шо ви том вре ме ну. Ме ђу тим,
то ни је сме та ло да на ве де -
ној ма ни фе ста ци ји по но во
при су ству је ве ли ки број еми -
нент них уче сни ка из раз ли -
чи тих де лат но сти. Те ма овог
оку пља ња од но си ла се на
би о ди вер зи тет по ме ну тог за -
шти ће ног пре де ла из у зет -
них од ли ка, на по вр ши ни
од 1.200 хек та ра, ко ји об у -
хва та део ка та стар ских обла -
сти Слав ко ви ца и Ба.

Ка ко су ор га ни за то ри др
Вла ди мир Фи ли по вић и др
Вла дан Угре но вић при ли ком
отва ра ња ску па на ве ли, Ра -
јац при па да де лу пла ни не Су -
во бор, ко ја је део ва љев ског
ком плек са пла ни на и од ли -
ку је се бо га тим биљ ним и
жи во тињ ским би о ди вер зи те -
том. До сад је Ра јац био по -
знат као ту ри стич ко из ле ти -
ште, а ши ре је пре по зна тљив
по ма ни фе ста ци ји „Ко сид ба
на Рај цу”, ко ја се тра ди ци о -
нал но одр жа ва пр ве не де ље
на кон Пе тров да на. Ове го ди -
не, ка ко је на ску пу са оп штио
ди рек тор Ту ри стич ке ор га -
ни за ци је оп шти не Љиг Вла -
ди мир Ива но вић, ма ни фе -
ста ци ја ће би ти одр жа на у
не де љу, 15. ју ла. На кон крат -
ког при ка за кра јо ли ка Рај ца
по се ти о ци ма скуп је на ста -
вљен у ре сто ра ну од ма ра ли -
шта „Ко лу ба ра” на Рај цу.

При чу о ре ви зи ји ста ту са
Пре де ла из у зет них од ли ка
Ра јац и ње го вим при род ним
и кул ту ро ло шким вред но -
сти ма по се ти о ци ма ску па из -
не ла је Ма ри на Ми ла ко вић
из ЈКП-а „Ко му на лац” из
Љи га, а о раз ли чи тим ин -
фор ма ци ја ма у ве зи с при -
род ним и се ја ним трав ња -
ци ма као мо гу ћим из во ри -
ма раз ли чи тог би о ди вер зи -
те та у фло ри Ср би је го во рио
је проф. др Ми ло рад Сто -
шић, про фе сор у пен зи ји По -
љо при вред ног фа кул те та
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Из -
у зет но ин те ре сант но пре да -
ва ње с ве ли ким бро јем по -
да та ка о по ве ћа њу би о ди -
вер зи те та на га здин стви ма у
Ср би ји у функ ци ји по ве ћа -
ња про дук тив но сти, до хот -
ка, а све то с ци љем при ла -
го ђа ва ња и убла жа ва ња кли -
мат ских про ме на, при сут ни -
ма је пре зен то вао др Дра ган
Тер зић из Ин сти ту та за крм -
но би ље из Кру шев ца.

О вр ста ма са мо ни клог во -
ћа ко је мо гу би ти ин те ре -
сант не за са ку пља ње и пре -
ра ду за ино стра но и до ма -
ће тр жи ште го во ри ла је
проф. др Ми ли ца Фо ти рић
Ак шић с По љо при вред ног
фа кул те та Уни вер зи те та у
Бе о гра ду. У ње ном пре да -
ва њу по ми ња не су не ке од
по зна тих са мо ни клих вр -
ста, као што су: ди вља ру жа
или ши пу рак с ве ли ким бро -
јем раз ли чи тих вр ста, од
ко јих нпр. цр ни ши пу рак
са др жи не ве ро ват не ко ли -

чи не Це-ви та ми на (чак до
4.800 мг / 100 г), ди вља ја -
го да, зо ва, дрен и ве ли ки
број дру гих, ка кви су ди -
вљи ба дем, ко јег ме сти мич -
но има на раз ли чи тим ло -
ка ци ја ма у Ср би ји, или вуч -
ји (па сји) трн (Hippophae
rhamnoides) с пло дом из у -
зет но бо га тим ви та ми ни ма,
ми не ра ли ма, ше ће ри ма,
фос фо ли пи ди ма, сте ро ли -
ма, ка ро ти ном, ино зи том,
ор ган ским ки се ли на ма,
фла во но и ди ма и др. Се ме
вуч јег тр на са др жи из у зет -
но ква ли тет но биљ но уље.

На кон про фе сор ке Фо ти -
рић при сут ни ма се обра тио
др Вла ди мир Фи ли по вић из
Ин сти ту та за про у ча ва ње ле -
ко ви тог би ља „Др Јо сиф Пан -
чић”. Он је ујед но и пот пред -
сед ник На ци о нал ног удру же -
ња за раз вој ор ган ске про из -
вод ње „Serbia Organika”, ко ја
је ове го ди не за јед но са Асо -
ци ја ци јом за раз вој Ибар ске
до ли не – ИДА из Кра ље ва би -
ла ор га ни за тор ску па. Те ма
др Вла ди ми ра Фи ли по ви ћа
од но си ла се на вр сте са мо -
ни клог ле ко ви тог би ља ко је
се мо гу са ку пља ти с Пре де ла
из у зет них од ли ка Ра јац. У из -
ла га њу др Вла ди ми ра Фи ли -
по ви ћа на ве ден је ве ли ки број
ле ко ви тих биљ них вр ста ко је
су за ни мљи ве за тр жи ште, а
чи ја је број ност при мет на у
ПИО Ра јац. Не ке од њих су:
хај дуч ка тра ва (Achillea mil-
lefolium Л.), вра ни лов ка или
ди вљи ори га но (Origanum vul-
gare L.), ја гор че ви на (Primu-
la veris L.), кан та ри он (Hype-
ricum perforatum L.), ши пу -
рак (Rosa canina L.), мај чи на
ду ши ца (Thymus serpyllum
L.), плућ њак (Pulmonaria of-
ficinalis L.), жен ска, ши ро ко -
ли сна бо кви ца (Plantago ma-
jor L.), му шка, ус ко ли сна бо -
кви ца (P. lanceolata L.) и сред -
ња бо кви ца (P. media L.), ко -
при ва (Urtica dioica L.), ма -
сла чак (Taraxacum officinale
F. Weber ex Wiggers), цр ни
слез (Malva sylvestris L.), под -
бел (Tussilago farfara L.), зо ва
(Sambucus nigra L.), ба грем
(Robinia pseudoacacia L.), пр -
сте нац (Muscari racemosum
L. (Medik.)), љу би чи це (Viola
alba Besser, Viola tricolor L.,
Viola odorata L.), пла нин ски
љу тић (Anemone ranunculoi-
des L.), бр шљан (Hedera helix
L.), ко злац или зми ји но гро -
жђе (Arum maculatum L.), ли -
пе (Tillia sp.), тра ва од ср до -
бо ље, сте жа, ср че њак, пе то -
пр сти ка или сед мо прст (Po-
tentilla erecta (L.) Rauschel),
глог (Crataegus sp. L.), пра ва
шу паљ ка, ко ко чи ца или мла -
ђак (Corydalis cava Schweigg.
& Koerte), чвр ста шу паљ ка
(Corydalis solida (L.) Clairv.),
не ке вр сте мле чи ка, ли ша ја,
пу пољ ци че ти на ра...

На кра ју пре да ва ња и ди -
ску си је у обра ћа њу др Вла -
да на Угре но ви ћа на ја вљен
је на ред ни, де ве ти скуп, ко -
ји ће би ти по све ћен не кој
од ак ту ел них те ма у обла -
сти би о ди вер зи те та и ор ган -
ске про из вод ње.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 6. јул 2018.
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Отво ре ни да ни 
би о ди вер зи те та

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ПЧЕ ЛАР СКО-ТУ РИ СТИЧ КА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

ПР ВИ „ДА НИ СУН ЦО КРЕ ТА”
Про грам ће тра ја ти
до 21.30

За го сте 
ор га ни зо ва ни 
оби ла зак 
зна ме ни то сти и 
во жња ка та ма ра ном

У су бо ту, 7. ју ла, би ће одр жа на
пче лар ска ту ри стич ка ма ни фе -
ста ци ја „Да ни сун цо кре та” у
ор га ни за ци ји Са ве за пче лар -
ских ор га ни за ци ја Вој во ди не,
Ту ри стич ке ор га ни за ци ја Пан -
че во и Дру штва пче ла ра „По -
дру жни ца Пан че во”.

Ма ни фе ста ци ја ће би ти при -
ре ђе на на Тр гу Ђор ђа Вај фер та,
од 10 са ти, ка да ће на сту пи ти
чла но ви Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Је дин ство” и уче ни ци
шко ле „Јо ван Бан дур” Пан че во.
У из ло жбе ном де лу про гра ма
уче ство ва ће пче ла ри из Вој во -
ди не, Ру му ни је, Ма ђар ске, Хр -
ват ске и Бо сне и Хер це го ви не.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
Дру штва пче ла ра „По дру жни -
ца Пан че во” Вој ка на Ми лу ти -
но ви ћа, циљ ма ни фе ста ци је је
афир ма ци ја пче ла ра и упо зна -
ва ње с њи хо вим ра дом.

– На ше удру же ње по сто ји
већ сто пет го ди на и ми успе -
шно по слу је мо и вред но ра ди -
мо на про ши ре њу пче лар ства
– ре као је Ми лу ти но вић.

Дом омла ди не Пан че во за по -
чи ње ма ни фе ста ци ју „Кул тур -
но ле то” отва ра њем из ло жбе
„Цр те жи и ра до ви на па пи ру”
Алек сан дра Вељ ко ви ћа у пе -
так, 6. ју ла, у 20 са ти.

Алек сан дар Вељ ко вић је ро -
ђен 1994. у Бе о гра ду. Жи ви у
Пан че ву, где је за вр шио ЕТШ
„Па ја Мар га но вић”. Ди пло ми -
рао је гра фич ки ди зајн 2017.
го ди не на ВШСС „Бе о град ска
по ли тех ни ка”. Исте го ди не је
упи сао Фа кул тет ли ков них
умет но сти у Бе о гра ду, смер
сли кар ство, где је тре нут но сту -
дент дру ге го ди не.

Имао је са мо стал ну и ви ше
груп них из ло жби, од ко јих су
нај зна чај ни је у До му омла ди -
не Пан че во (2014) и у Град -
ској би бли о те ци Пан че во
(2017).

На кон отва ра ња из ло жбе
усле ди ће свир ка мла дих ау -
тор ских пан че вач ких бен до ва
„Не ста шни”, „Су пер е го” и
„Рам па”.

ПО ЧИ ЊЕ КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

Из ло жба и свир ка 
мла дих бен до ва

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

По се ти о ци ма ни фе ста ци је
мо ћи ће да ви де из ло жбу пче -
лар ских про из во да и пче лар -
ске опре ме, али и да ку пе број -
не про из во де као што су мед,
по лен, про по лис и млеч, уко -
ли ко бу ду обез бе ђе ни рас хлад -
ни уре ђа ји. Та ко ђе, ор га ни зо -
ва ни су оби ла зак На род ног му -

зе ја Пан че во и Све то у спен ског
хра ма, као и во жња ка та ма ра -
ном.

По зна то је да је сун цо крет
глав но ме до бра ње на под руч ју
Ба на та и да пче ла ри с ко шни -
ца ма из свих кра је ва Ср би је за -
по се да ју ме ста око пар це ла са
сун цо кре том. Оче ки ва ња пче -

ла ра су да ће и ове го ди не сун -
цо крет „за ме ди ти она ко ка ко
уме” и да ти до ста нек та ра –
по ру чу је Дру штво пче ла ра „По -
дру жни ца Пан че во”.

У пе так, 29. ју на, чла но ви
Град ског ве ћа Пан че во про гла -
си ли су „Да не сун цо кре та” град -
ском ма ни фе ста ци јом.

У пе ри о ду од 28. до 29. ју на
одр жан је тре нинг за пред став -
ни ке ло кал них са мо у пра ва са
срп ске и ру мун ске стра не у хо -
те лу „Вој во ди на” у Зре ња ни ну,
а био је на ме њен они ма ко ји
се ба ве при вре дом, ту ри змом
и упра вља њем про јек ти ма, али
и сви ма они ма чи ји рад у зна -
чај ној ме ри има до ди ра с ту -
ри змом.

Уче сни ци тре нин га има ли су
при ли ку да са зна ју не што ви -
ше о ту ри зму у Ба на ту, да стек -
ну но ве ве шти не и уна пре де
по сто је ће, као и да бо ље упо -
зна ју но ви ре ги о нал ни ту ри -
стич ки про из вод „Еко Та миш”.

Тре нинг је ре а ли зо ван кроз
ра ди о ни чар ски рад, ко ји је об -
у хва тио де та љан пре глед и прак -
тич не ве жбе из обла сти ко му -
ни ка ци је у/о ту ри зму, а зна ча -
јан про стор био је по све ћен

кон цеп ту ту ри стич ког про из -
во да. То ком дво днев ног ра да
по ла зни ци су ство ри ли свест о
зна ча ју ко му ни ка ци је у ту ри -
зму, уна пре ди ли сво ја зна ња о

про мо ци о ним ала ти ма у ту ри -
зму и о кон цеп ту ту ри стич ког
про из во да и до би ли ин фор ма -
ци је о из во ри ма фи нан си ра ња
ту ри стич ких про је ка та.

Обу ка је би ла по себ но осми -
шље на за пред став ни ке ло кал -
них са мо у пра ва и по де ље на у
че ти ри по лу днев не се си је. Пре -
да ва ња су за сно ва на на нај бо -
љим ме ђу на род ним прак са ма
у обу ци пред став ни ка ло кал -
них са мо у пра ва и ши ро ком
спек тру зна ња струч ња ка из
ове обла сти. С об зи ром на то
да су тре нин гу при су ство ва ли
пред став ни ци срп ских и ру -
мун ских ло кал них са мо у пра -
ва, био је обез бе ђен си мул та -
ни пре вод.

Дру гог да на сви по ла зни ци
су ишли на из лет у обли жњи
за шти ће ни ло ка ли тет Цар ска
ба ра, ко ји се на ла зи у не по -
сред ној бли зи ни Та ми ша, уз
ор га ни зо ва ну во жњу ту ри стич -
ким бро дом и раз гле да ње пре -
ко 230 вр ста пти ца и 300 вр ста
би ља ка.

ТРЕ НИНГ ЗА ПРЕД СТАВ НИ КЕ ЛО КАЛ НИХ СА МО У ПРА ВА

О ту ри зму у Ба на ту

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

Нови прописи 
о ПДВ-у

Војкан Милутиновић



Све ча ним пре се ца њем врп це у
су бо ту, 30. ју на, у Но вом Са ду
је обе ле жен за вр ше так про јек -
та ре ста у ра ци је објек та Ма ле
стра жа ре на Пе тро ва ра дин ској
твр ђа ви. Овај про је кат EXIT
фон да ци је по др жа ла је ком па -
ни ја НИС у окви ру свог про -
гра ма дру штве но од го вор ног
по сло ва ња „За јед ни ци за јед но”,
чи ме су се сте кли усло ви за по -
ста вља ње оп сер ва то ри је у том
објек ту. Ма ла стра жа ра са гра -
ђе на је у пр вој по ло ви ни XVIII
ве ка и пред ста вља кул тур но до -
бро од исто риј ске ва жно сти.
Сам обје кат, уну тар ко га се да -
нас на ла зи оп сер ва то ри ја, за -
хва љу ју ћи ком па ни ји НИС не -
ће би ти пре пу штен да љем про -
па да њу. Пру жа њем по др шке
ре ви та ли за ци ји тог зда ња НИС
је, као дру штве но од го вор на
ком па ни ја, дао не мер љив до -
при нос по ди за њу све сти гра ђа -
на о зна ча ју кул тур ног на сле ђа
ко је их по ве зу је с њихо вим окру -
же њем и исто ри јом и по ма же у
пре но су си сте ма вред но сти кроз
ге не ра ци је. Све ча ном до га ђа ју

на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви,
у про сто ру ко ји је сим бо лич но
осли као спе ци фич ну ат мос фе -
ру астро ном ских ис тра жи ва ња,
при су ство ва ли су Ми лош Ву -
че вић, гра до на чел ник Но вог Са -
да, Игор Та ра сов, за ме ник ге -
не рал ног ди рек то ра ком па ни је
НИС, Ду шан Ко ва че вић, осни -
вач и ди рек тор фе сти ва ла EXIT,
и Си ни ша Јо кић, ди рек тор За -
во да за за шти ту спо ме ни ка кул -
ту ре Гра да Но вог Са да.

Игор Та ра сов, за ме ник ге не -
рал ног ди рек то ра НИС-а, том
при ли ком је из ја вио да НИС

ова квом по др шком же ли да до -
при не се очу ва њу и об но ви кул -
тур но-исто риј ског на сле ђа Но -
вог Са да – гра да ко ји је про -
гла шен за пре сто ни цу европ -
ске кул ту ре 2021. го ди не.

– Же лео бих да ка жем да ми
већ де вет го ди на с Но вим Са -
дом са ра ђу је мо кроз НИС-ов
про грам „За јед ни ци за јед но”. У
том пе ри о ду смо за јед но ре а ли -
зо ва ли ви ше од 80 про је ка та. А
и на ма и на шим при ја те љи ма
из упра ве Гра да Но вог Са да циљ
је исти – да за јед но ства ра мо
бо ље окру же ње за све гра ђа не

овог див ног гра да. Ве че рас је
наш парт нер на овом про јек ту и
EXIT фон да ци ја. С на шим при -
ја те љи ма из EXIT-а већ ду го са -
ра ђу је мо у про мо ци ји обра зо ва -
ња и ула га ња у мла де та лен те у
Ср би ји. И ка да се удру жи та ко
до бра енер ги ја, од лич ни ре зул -
та ти не мо гу да из о ста ну. Ве че -
рас пред ста вља мо бу дућ ност на
де лу – ре као је на кра ју свог из -
ла га ња Игор Та ра сов.

На кра ју све ча но сти го сти су
има ли при ли ку да то ком кок -
те ла ужи ва ју у му зич ком на -
сту пу гру пе „Mistakemistake”,
из ло жби фо то гра фи ја не бе ских
те ла, ви део-сним ци ма не бе ских
те ла и ко смо са и де мон стра -
ци ји по сма тра ња ко смо са на
по ста вље ним те ле ско пи ма. НИС
је у окви ру свог про гра ма дру -
штве но од го вор ног по сло ва ња
„За јед ни ци за јед но” про је кат
ре ста у ра ци је објек та Ма ле стра -
жа ре – оп сер ва то ри је на Пе -
тро ва ра дин ској твр ђа ви по др -
жао укуп ним нов ча ним из но -
сом од 4,2 ми ли о на ди на ра.

По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
на ци о нал не ма њи не – на ци о -
нал не за јед ни це рас пи сао је
кон курс за рас по де лу сред ста -
ва обез бе ђе них по кра јин ском
скуп штин ском од лу ком о бу -
џе ту Ау то ном не По кра ји не Вој -
во ди не за 2018. за фи нан си ра -
ње и су фи нан си ра ње ре кон -
струк ци је, адап та ци је, са на ци -
је и ин ве сти ци о но одр жа ва ње
обје ка та уста но ва основ ног и
сред њег образовањa и вас пи -
та ња, уче нич ког стан дар да и
пред школ ских уста но ва на те -
ри то ри ји Ау то ном не По кра ји -
не Вој во ди не.

По кра јин ска власт је за ову
на ме ну опре де ли ла укуп но сто
ми ли о на ди на ра: за основ но
обра зо ва ње и вас пи та ње се дам -
де сет ми ли о на, за сред ње шко -
ле се дам на ест ми ли о на, за вој -
во ђан ске уче нич ке до мо ве пет

ми ли о на и за пред школ ске уста -
но ве осам ми ли о на ди на ра. Пра -
во уче шћа има ју све основ не
шко ле, оп ште о бра зов не и сред -
ње струч не шко ле, уче нич ки до -
мо ви и је ди ни це ло кал не са мо -
у пра ве (ис кљу чи во за по тре бе
пред школ ских уста но ва) на те -
ри то ри ји АП Вој во ди не.

Сред ства ће би ти рас по де -
ље на у скла ду са од ред ба ма
Пра вил ни ка o до де ли бу џет -
ских сред ста ва за фи нан си ра -
ње и су фи нан си ра ње мо дер ни -
за ци је ин фра струк ту ре уста но -
ва основ ног и сред њег обра зо -
ва ња и вас пи та ња и уче нич ког
стан дар да на те ри то ри ји АП

Вој во ди не и Пра вил ни ка o до -
де ли бу џет ских сред ста ва за
фи нан си ра ње и су фи нан си ра -
ње мо дер ни за ци је ин фра струк -
ту ре пред школ ских уста но ва
на те ри то ри ји АП Вој во ди не.

Пред ност ће има ти пред ло же -
ни про јек ти чи ја ре а ли за ци ја
обез бе ђу је без бед ност уче ни ка и
на став ни ка од но сно де це, вас пи -
та ча и за по сле них ко ји ко ри сте
објек те, као и они ко ји ће омо гу -
ћи ти ква ли тет ни ји бо ра вак и из -
во ђе ње вас пит но-обра зов ног ра -
да. Ко ми си ја ће по др жа ти и фи -
нан сиј ски оправ дан и одр жив
про је кат ко ји има ве ли ки зна чај
за раз вој ло кал не за јед ни це.

Рок за под но ше ње при ја ва је
18. јул, а за ин те ре со ва на ли ца
до дат не ин фор ма ци је о ре а ли -
за ци ји овог кон кур са мо гу до -
би ти на те ле фо не 021/487-42-
62 и 021/487-46-14.

смо да вас мо ти ви ше мо да бу -
де те и вред ни сту ден ти, јер Град
Пан че во спро во ди про гра ме и
до де љу је на гра де и нај бо љим
ака дем ци ма. Дра ги ро ди те љи и
про фе со ри, ве ли ки је ваш до -
при нос у успе ху на ше де це, јер
би без ва ше по др шке и усме ра -
ва ња би ло вр ло те шко овим мла -
дим љу ди ма да оства ре ова кве
ре зул та те. И на то ме вам ве о ма
хва ла. За то, дра га де цо, же лим
вам да оства ри те све сво је сно -
ве, јер све по тен ци ја ле има те –
мла ди сте, вред ни, па мет ни и

По др шка 
та лен то ва ним и
вред ним ђа ци ма

Но вац и књи ге на 
по клон

Ло кал на са мо у пра ва при ре ди ла
је све ча ну до де лу ди пло ма „Вук
Ка ра џић” и по хва ла „Уче ник ге -
не ра ци је” у сред њим шко ла ма
за школ ску 2017/2018. го ди ну у
пе так, 29. ју на, у све ча ној са ли
Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”.
Све ча ност је ор га ни зо ва на уз по -
др шку уче ни ка и на став ни ка Му -
зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”, ко -
ји су за ту при ли ку при пре ми ли
бо гат кул тур но-умет нич ки про -
грам. Гра до на чел ник Пан че ва
Са ша Па влов, у име гра ђа на Пан -
че ва, у пре пу ној са ли Му зич ке
шко ле по здра вио је ма ту рант -
ки ње и ма ту ран те, ро ди те ље и
про фе со ре и ис та као да су свр -
ше ни сред њо школ ци при мер нај -
вред ни јег што наш град мо же
да пру жи це ло куп ној за јед ни ци.
На звао их је мла дим, та лен то -
ва ним и пер спек тив ним љу ди -
ма ко ји пред ста вља ју по кре тач -
ку сна гу и бу дућ ност на шег дру -
штва.

– Ло кал на са мо у пра ва на сто -
ји да це ни и пре све га по др жи
ва ше ре зул та те и до стиг ну ћа,
тру де ћи се да обез бе ди што бо -
ље усло ве за раз вој мла дих. Ту

Цен тар за уна пре ђе ње жи -
вот не сре ди не и Дом омла -
ди не Бе о гра да рас пи са ли су
кон курс за при ја вљи ва ње
фил мо ва ко ји ће би ти при -
ка за ни у окви ру де ве тог Ме -
ђу на род ног фе сти ва ла зе ле -
не кул ту ре „Грин фест”, од
13. до 16. но вем бра, у бе о -
град ском До му омла ди не. На
кон курс, ко ји је ме ђу на род -
ног ка рак те ра, мо гу се при -
ја ви ти фил мо ви по све ће ни
жи вот ној сре ди ни, при ро ди,
као и ино ва ци ја ма и тех но -

ло ги ја ма ко је до при но се сма -
ње њу чо ве ко вог ути ца ја на
пла не ту, сни мље ни од 1. ја -
ну а ра 2016. го ди не, чи је тра -
ја ње не пре ла зи 60 ми ну та.
Рок за при ја вљи ва ње је 19.
ав густ, а за ин те ре со ва ни мо -
гу про на ћи ви ше ин фор ма -
ци ја на зва нич ној стра ни ци
фе сти ва ла – www.greenfest.rs.

Ор га ни за то ри су пред ви де -
ли на гра де за укуп но шест
ка те го ри ја: нај бо љи срп ски
филм, нај бо љи филм о при -
ро ди, нај бо љи ани ми ра ни
филм, нај бо љи крат ки филм,
нај бо љи филм до јед ног ми -
ну та и нај бо љи омла дин ски
филм.

Ме ђу на род ни фе сти вал зе -
ле не кул ту ре „Грин фест” је
нај ве ћа еко ло шка ма ни фе -
ста ци ја у ре ги о ну ју го и сточ -
не Евро пе, ко ја се одр жа ва
сва ке го ди не. То ком прет ход -

них осам го ди на на кон кур се
за так ми чар ске фил мо ве сти -
гло је пре ко 4.500 оства ре ња
са свих кон ти не на та. По ред
то га, одр жа но је пре ко 160
ра ди о ни ца за уче ни ке основ -
них и сред њих шко ла и сту -
ден те и јав но сти се пред ста -
ви ло пре ко 140 из ла га ча и
умет ни ка.

Про шле не де ље је одр жа на
кон фе рен ци ја под на зи вом
„Спро во ђе ње европ ског про -
це са жи вот не сре ди не и здра -
вља у Ре пу бли ци Ср би ји”, ко -
ју су ор га ни зо ва ли Ми ни стар -
ство за шти те жи вот не сре ди -
не и Ми ни стар ство здра вља у
са рад њи са Европ ским цен -
тром за жи вот ну сре ди ну и
здра вље Свет ске здрав стве не

ор га ни за ци је. На са стан ку су,
по ред пред став ни ка два ју ми -
ни стар ста ва, уче ство ва ли и
пред став ни ци ди пло мат ског
ко ра, ре ле вант них ор га ни за -
ци ја и ин сти ту ци ја, ме ђу на -
род них ор га ни за ци ја и струч -
ња ци из ове обла сти.

На ску пу је пред ста вље но
до са да шње спро во ђе ње про -
це са жи вот не сре ди не и здра -
вља у Ре пу бли ци Ср би ји (ре -
зул та ти ре а ли за ци је Аген де
ци ље ва одр жи вог раз во ја у
на шој зе мљи, као и спро во -
ђе ња Про то ко ла о во ди и здра -
вљу у Ре пу бли ци Ср би ји). Та -
ко ђе, јав ност је би ла у при -
ли ци да се упо зна и с кон -
крет ним по да ци ма о ути ца ју
за га ђе ња ва зду ха на здра вље

гра ђа на Ср би је и ре зул та ти -
ма ис тра жи ва ња ко ја су спро -
ве ли на ци о нал ни струч ња ци
у са рад њи са Европ ским цен -
тром за жи вот ну сре ди ну и
здра вље Свет ске здрав стве не
ор га ни за ци је.

То ком ску па је би ло ре чи
и о до са да шњим ула га њи ма
ЕУ у про цес уна пре ђи ва ња
жи вот не сре ди не у Ср би ји.

Европ ска уни ја је у пе ри о ду
од 2000. до 2018. го ди не уло -
жи ла 402 ми ли о на евра до -
на ци ја ка ко би гра ђа ни и
гра ђан ке Ср би је има ли чи -
сти ји ва здух, ис прав ну во -
ду, ма ње от па да и бо љу ци -
вил ну за шти ту и жи ве ли у
чи сти јој и здра ви јој жи вот -
ној сре ди ни. За ни мљи во је
да је Ре пу бли ка Ср би ја за
за шти ту жи вот не сре ди не из -
дво ји ла 196 ми ли о на евра
за исти пе ри од.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 6. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДО ДЕ ЉЕ НЕ ПРИ ЗНА ЊА НАЈ БО ЉИМ СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА

СНА ГА И БУ ДУЋ НОСТ НА ШЕГ ГРА ДА

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

спо соб ни. Че сти там вам на нај -
у спе шни јем мо гу ћем за вр шет -
ку сред ње шко ле и же лим ва ма
и ва шим ро ди те љи ма и по ро -
ди ца ма сва ко до бро и све нај -
бо ље – ре као је гра до на чел ник
Па влов на кра ју свог обра ћа ња
при сут ни ма.

На кра ју школ ске 2017/2018.
го ди не 64 ма ту ран та сред њих
шко ла у гра ду Пан че ву сте кла
су ди пло му „Вук Ка ра џић”, а по -
хва лом „Уче ник ге не ра ци је” на -
гра ђе но је 11 сред њо шко ла ца.
И ове го ди не Град Пан че во је

на ста вио ду го го ди шњу тра ди -
ци ју на гра ђи ва ња нај бо љих ма -
ту ра на та, та ко да је из бу џе та
Гра да из дво је но 670.000 ди на -
ра за до бит ни ке ди пло ме „Вук
Ка ра џић” и при зна ње „Уче ник
ге не ра ци је”, од но сно 10.000 ди -
на ра за сва ку по је ди нач ну на гра -
ду. По ред то га, ло кал на са мо у -
пра ва је сред њим шко ла ма упла -
ти ла но вац, у укуп ном из но су од
79.400 ди на ра, за ку по ви ну по-
клон-књи га ко је су ма ту ран ти ма
де ље не на за вр шним све ча но сти -
ма у њи хо вим шко ла ма.

ЕКО ЛО ШКИ ФИЛ МО ВИ

При ја вљи ва ње за 
фе сти вал „Грин фест”

ПРО ГРАМ „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО” 2018.

Оп сер ва то ри ја на Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви

КОН КУРС АП ВОЈ ВО ДИ НЕ ЗА УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ НА СТА ВЕ

Ква ли тет ни ји усло ви ра да и бо рав ка

ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ

По ла ми ли јар де евра



Повереништво за избеглице
Градске управе Панчева оба-
вештава избегла лица да је у
понедељак, 2. јула, објављен
јавни позив за доделу пакета
грађевинског материјала за по-
бољшање услова становања из-
беглица у оквиру Регионалног
стамбеног програма.

Позив се односи на поједин-
це који су, услед догађаја из
периода од 1991. до 1995. го-
дине, стекли статус избеглице
у Републици Србији, без обзи-
ра на њихов статус у време ре-
шавања стамбене потребе. Ка-
ко појашњавају у Поверени-
штву за избеглице, на позив
се могу јавити избеглице које
живе у колективним центри-
ма или неком другом виду
формалног или неформалног

колективног смештаја, затим
угрожене избеглице у приват-
ном смештају и бивши носио-
ци станарског права, без трај-
ног решења у земљи порекла
или Републици Србији. Пред-
виђено је да Комисија за до-
делу грађевинског материја-
ла избеглицама, према утврђе-
ним критеријумима угрожено-
сти, додели најмање осам па-
кета грађевинског материјала
за решавање стамбеног питања.

Јавни позив је објављен на
сајтовима Града и Комесари-
јата за избеглице и миграције,
као и на огласним таблама Гра-
да Панчева и панчевачких ме-
сних заједница. Образац при-
јаве за јавни позив, као и сва
додатна обавештења могу се
добити у канцеларији Повере-
ништва за избеглице у Град-
ској управи, радним данима од
8 до 15 сати. Крајњи рок за
пријављивање је 1. август. Број
телефона Повереништва за из-
беглице је 308-818.

Петак, 6. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Па мет но и уме ре но из ла га -
ње сун че вим зра ци ма ве о ма
је пре по руч љи во и здра во, али
се че сто де ша ва да пре те ра -
мо. Да се то не би до го ди ло,
сле ди те ова злат на пра ви ла.

1. Из бе га вај те сун ча ње ка -
да је сун це у зе ни ту. То зна -
чи да из ме ђу 10 и 16 са ти
тре ба да бо ра ви те у де бе лом
хла ду.

2. Ко ри сти те во до от пор ну
кре му с ви со ким за штит ним
фак то ром (нај ма ње 50).

3. Кре му са за штит ним
фак то ром на не си те у де бљем
сло ју ка ко би за шти та би ла
аде кват на.

4. Ре дов но на но си те кре -
му за сун ча ње. Сва ко пли ва -
ње или ула зак у во ду под ра -
зу ме ва да на кон то га по но во
на не се те кре му.

5. Но си те аде кват ну оде ћу
ко ја шти ти од сун ца. То је
оде ћа ко ја по кри ва ве ћи део
ко же, али је ла га на и ши ро ка.

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

Два на ест пра ви ла 
за сун ча ње

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци за би сквит: пет ја ја, осам ка ши ка

ше ће ра, 150 гра ма бра шна, ке си ца пра шка

за пе ци во и три де ци ли тра мле ка.

Са стој ци за фил: 500 гра ма ма ли на (или

не ког дру гог се зон ског во ћа), 16 ка ши ка

ше ће ра, два де ци ли тра во де, два пу дин га

са уку сом слат ке па вла ке (или ва ни ле) и

две ке си це шлаг пе не.

При пре ма: Уму ти ти чвр сту пе ну од бе ла -

на ца, до да ти ше ћер, јед но по јед но жу ман -

це и на кра ју па жљи во уме ша ти бра шно

по ме ша но с пра шком за пе ци во. Си па ти у под ма зан и бра шом по сут

плех (38 x 20 цм) и пе ћи око 20 ми ну та у рер ни прет ход но за гре ја -

ној на 200 сте пе ни. Го то ву ко ру пре ли ти охла ђе ним мле ком.

Рас то пи ти 16 ка ши ка ше ће ра у јед ном де ци ли тру во де, до да ти во -

ће и крат ко про ку ва ти. До да ти за тим пу динг раз му ћен у јед ном де -

ци ли тру хлад не во де и све ку ва ти на ти хој ва три док се кре ма не

згу сне. Охла ђе ну кре му пре ли ти пре ко ко ре и пре ма за ти уму ће ним

шла гом. Кад се ко лач пот пу но охла ди, исе ћи на штан гли це или коц -

ке 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

Штан гли це с ма ли на ма

За аде кват ну и пра во вре ме -
ну ре ак ци ју у слу ча ју здрав -
стве не угро же но сти про у -
зро ко ва не ви со ком тем пе -
ра ту ром око ли не по треб но
је по зна ва ти упо зо ра ва ју ће
зна ке и симп то ме. Ру жи ча -
сте бу бу љи це на по кри ве -
ним де ло ви ма ко же ре зул -
тат су за че пље них ка на ла
зној них жле зда. Ова по ја ва
је са ма по се би бе за зле на,
али пред ста вља упо зо ре ње
за осо бе ко је ин тен зив но ве -
жба ју на вру ћи ни, јер је по -
ка за тељ ума ње не ефи ка сно -
сти зно је ња. Уко ли ко је пре -
ко мер но зно је ње пра ће но
убр за ним ди са њем и сла -
бим и убр за ним пул сом, ра -
ди се о то плот ној ис цр пље -
но сти ко ја мо же би ти увод
у то плот ни удар.

За то за пам ти те – до вољ -
но теч но сти, аде кват на оде -
ћа, че шће па у зе у хла ду и
из бе га ва ње на по ра ко ји ни -
су пра ће ни од го ва ра ју ћом
акли ма ти за ци јом и фи зич -
ком при пре мље но шћу нај -
бо ља су пре вен ци ја то плот -
не ис цр пље но сти или то -
плот ног уда ра. Ипак, по ја ва
то плот ног уда ра ни је увек
ре зул тат не па жње или све -
сног из бе га ва ња пре вен тив -

них ме ра. Хро нич ни па ци -
јен ти, ста ри ја и не по крет на
ли ца и де ца без ро ди тељ ског
над зо ра под ве ли ким су ри -
зи ком од то плот не бо ле сти
и озбиљ не здрав стве не и жи -
вот не угро же но сти. Та угро -
же ност под ра зу ме ва тем пе -
ра ту ру из над 41 сте пе на, вре -
лу и су ву ко жу с цр ве ни лом,
ја ку гла во бо љу, не све сти цу,
кон вул зи је, муч ни ну, по вра -
ћа ње, убр зан рад ср ца, пад
крв ног при ти ска, убр за но и
плит ко ди са ње.

Ово је ур гент но ста ње ко -
је зах те ва хит ну ле кар ску
ин тер вен ци ју и при ме ну ме -
ра пр ве по мо ћи пре до ла -
ска струч не ме ди цин ске
еки пе. Нео п ход но је да хит -
но за поч не мо хла ђе ње па -
ци јен та пре ме шта њем у кли -
ма ти зо ван про стор, ски да -
њем су ви шне оде ће, ту ши -
ра њем мла ком во дом, ста -
вља њем хлад них обло га на
гла ву, врат, па зу хе и пре -
по не. Све сној осо би оба ве -
зно да ти да пи је ве ћу ко ли -
чи ну хлад не во де. Уко ли ко
је осо ба без све сти, нео п -
ход на је при ме на боч ног по -
ло жа ја ка ко би се спре чи ло
гу ше ње је зи ком или евен -
ту ал ним по вра ће ним са др -
жа јем.

Бол нич ко ле че ње под ра -
зу ме ва да љу при ме ну агре -
сив ног хла ђе ња па ци јен та и
ин фу зи о не те ра пи је елек -
тро ли ти ма, глу ко зом и бен -
зо ди ја зе пи ни ма. Сма тра се
да бр зо ски да ње тем пе ра ту -
ре у та ко зва ном злат ном са -
ту у ве ли кој ме ри спре ча ва
ком пли ка ци је и смрт ни ис -
ход. Су шти на ин тен зив не те -
ра пи је је у сма ње њу те ле -
сне тем пе ра ту ре, по пра вља -
њу цир ку ла ци је, пра ће њу и
ле че њу евен ту ал них ком -
пли ка ци ја.

То плот на 
бо лест

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Та ко ђе, не за бо ра ви те ше ши -
ре ко ји шти те ли це, врат и
уши.

6. Ко ри сти те бал зам за усне
са за штит ним фак то ром, јер
су усне ја ко осе тљи ве и бр зо
из го ре.

7. Сун цо бран не шти ти од
УВ зра че ња и ни је за ме на за
кре му.

8. Из бе га вај те ду го сун ча -
ње, по го то во ако има те све -
тлу пут. И осо бе с там ни јим
те ном тре ба по сте пе но да се
из ла жу сун цу.

9. Обла ци не шти те од ути -
ца ја сун ца, јер про пу шта ју
УВ зра ке, па по облач ном
вре ме ну нај лак ше мо же те из -
го ре ти ако се не за шти ти те.

10. Ако ко ри сти те ле ко ве,
про ве ри те да ли су фо то о се -
тљи ви. Ако је су, ти ме се по -
ве ћа ва ри зик од по ја ве опе -
ко ти на и фле ка. По са ве туј те
се с ле ка ром.

11. За шти ти те ко су од сун -
ца раз ли чи тим спре јо ви ма за
ко су ко ји има ју за штит ни
фак тор. На кон сун ча ња до -
бро је на хра ни те па ко ва њи -
ма за хи дра та ци ју, јер сун це
ја ко ису шу је ко су.

12. Аде кват на ис хра на мо -
же би ти до дат на за шти та то -
ком ле та. По жељ на је хра на
бо га та ка ро те но и ди ма (нар,
шар га ре па, па ра дајз, ри ба),
ко ји при пре ма ју ко жу за сун -
це, и ви та ми ном Ц, ко ји је
шти ти и по ма же јој при ре -
ге не ра ци ји. Осо бе скло не
алер ги ји на сун це тре ба да
по ја ча ју унос кал ци ју ма.

Ова ко из гле да 
дру штве но од го вор но
по сло ва ње

Про мо ви шу до је ње
на јав ном ме сту

По кло ни ли и 
фик са тор за де цу
Хит ној по мо ћи

Од ове не де ље ма ме ко је са
сво јим бе ба ма про ше та ју по
На род ној ба шти има ће при ли -
ку да у нај леп шем град ском
пар ку на јед но ста ван на чин
пре сву ку и на хра не сво је де те.
Не да ле ко од во ли је ре ове не -
де ље по ста вље на је МАМ клу -
па за до је ње, до на ци ја ком па -
ни је „Ке пром”.

Клу па је зва нич но пред ста -
вље на у по не де љак, 2. ју ла, у На -
род ној ба шти, у при су ству пред -
став ни ка Град ске упра ве и ЈКП-а
„Зе ле ни ло” и са мог да ро дав ца.
Том при ли ком је ујед но и пан -
че вач кој Слу жби хит не по мо ћи
уру че на још јед на до на ци ја „Ке -
про ма”: фик са тор за без бе дан
пре воз де це у са ни те ту.

Ма ми но ме сто
Пре ма ре чи ма Је ле не Стан чић,
пи-ар ме на џе ра „Ке про ма”, та
ко ма па ни ја већ је по зна та по то -
ме што у сва ком гра ду где отво -
ри сво ју ма ло про да ју „Ак са”, до -
ни ра клу пу у окви ру про јек та
„МА Ми но ме сто за до је ње”.

– Циљ овог на шег про јек та је -
сте да пру жи мо по др шку до је њу

ДВЕ ДО НА ЦИ ЈЕ КОМ ПА НИ ЈЕ „КЕ ПРОМ”

НЕО БИЧ НА КЛУ ПА У НА РОД НОЈ БА ШТИ

по ста вље на пре тач но две го ди не
у Та шмај дан ском пар ку, би ла је
ујед но и пр ва клу пе те вр сте у
овом де лу Евро пе. До са да је по-
ста вље но шест клу па: че ти ри
у Бе о гра ду и по јед на у Но вом
Са ду и Ни шу, а са да је на ред
до шло и Пан че во – ис при ча ла
је Је ле на Стан чић.

Чи ја је иде ја
Пред ста вља њу клу пе за до је ње
у Пан че ву при су ство ва ла је и
осо ба ко ја је идеј ни тво рац чи -
та ве ове иде је – На да Ла зић,
по зна та мно гим ро ди те љи ма

се стра у по ро ди ли шту и ше -
фи ца Цен тра за еду ка ци ју па -
ци је на та на ГАК-у „На род ни
фронт” у Бе о гра ду.

– Ба ви ла сам се труд ни ца ма
че тр де сет го ди на, а же ља и по -
тре ба да им по мог нем за др жа ле
су се и на кон мог од ла ска у пен -
зи ју. Та ко сам по кре ну ла Шко -
лу ро ди тељ ства „На да Ла зић”,
ко ја је пот пу но бес плат на за труд -
ни це. У окви ру на шег ра да про -
мо ци ја до је ња нам је на пр вом
ме сту и то је глав на те ма мно -
гих на ших ра ди о ни ца. Спон та -
но се ја ви ла и иде ја да мај ка ма
обез бе ди мо и по себ ну клу пу за
до је ње. На рав но, то не зна чи да
мај ке тре ба да бу ду изо ло ва не,
од но сно да не тре ба да ко ри сте
и оста ле клу пе, већ са да има ју
при ли ку да у овом по себ ном и
прак тич ном кут ку на ми ру пре -
сву ку и на хра не сво је бе бе – по -
ја сни ла је Ла зи ће ва.

Ме ња ју ста ти сти ку
Дру же њу у На род ној ба шти про -
те клог по не дељ ка при су ство -
вао је и наш по зна ти ау то мо -
би ли ста Ду шан Ду ца Бор ко -
вић, и то не слу чај но. Ду ца је,
на и ме, про мо тер „Ке про мо ве”
кам па ње „Без бед ност ни ка да
ни је на од мо ру”, па је сто га до -
шао да Слу жби хит не по мо ћи
уру чи фи ка са тор за пре воз де -
це у са ни те ту.

– Овај про је кат осми шљен је
да еду ку је ро ди те ље о ва жно -
сти си гур не во жње и упо тре би
ау то-се ди шта ка ко би се за шти -
ти ли нај мла ђи пут ни ци у са о -
бра ћа ју. Јед на од ак ци ја у окви -
ру ове кам па ње је сте и до на ци ја
фик са то ра за без бе дан пре воз
де це у ко ли ма хит не по мо ћи.

Ка да је реч о без бед но сти де це
у са о бра ћа ју, ста ти сти ке су по -
ра жа ва ју ће, а по ка за ло се да
де ца ви ше стра да ју ка да се во -
зе у ау то мо би лу не го као пе -
ша ци. Ми смо од лу чи ли да до -
при не се мо то ме да се ова ло -
ша ста ти сти ка про ме ни та ко
што ће мо еду ко ва ти ро ди те ље
о без бед ном на чи ну пре во за де -
це у ко ли ма. Уз то, ре ши ли
смо да део сред ста ва од про -
да је ау то-се ди шта у на шим
рад ња ма одво ји мо за ку по ви -
ну фик са то ра за пре воз де це у
ко ли ма хит не по мо ћи. За ни -
мљи во је да је пре ове на ше
ак ци је са мо јед на пе ди ја триј -
ска је ди ни ца у Бе о гра ду има ла
тај спе ци јал ни фик са тор и ни -
ко ви ше у це лој зе мљи. Мо же -
те он да да за ми сли те у ка квим
је усло ви ма ра ди ла хит на по -
моћ и ка квим су ри зи ци ма би -
ла из ло же на де ца – ре кла је
Је ле на Стан чић.

Ком па ни ја „Ке пром” до са -
да је слу жба ма хит не ме ди цин -
ске по мо ћи ши ром Ср би је до -
ни ра ла укуп но 19 фик са то ра.
За ме ник гра до на чел ни ка Пре -
драг Жив ко вић за хва лио је
пред став ни ци ма „Ке про ма” на
то ме што су ода бра ли наш град
за ре а ли за ци ју ове дру штве но
од го вор не ак ци је. Он је ис та -
као и то да ће Град на ста ви ти
да ре а ли зу је све ме ре из обла -
сти со ци јал не по ли ти ке ко је се
од но се на фи нан сиј ску по др -
шку по ро ди ца ма с де цом, без
об зи ра на то да ли је реч о но -
во ро ђен ча ди, пр вом де те ту, ван -
те ле сној оплод њи или пак пру -
жа њу по др шке не за по сле ним
по ро ди ља ма.

Шет ња је упра во по ста ла још при јат ни је ис ку ство

ЈАВНИ ПОЗИВ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Избеглицама 
грађевински материјал

као нај бо љем и нај здра ви јем на -
чи ну ис хра не бе ба, али и да по -
диг не мо свест о до је њу на јав -
ном ме сту. Пр ва клу па за до је ње,

по сво јој бес плат ној Шко ли ро -
ди тељ ства „На да Ла зић”. На -
да је, ина че, де фек то лог и до
пен зи је је ра ди ла као глав на



За ми сли те ову књи гу као ду -
хов ни по зив ко ји ће вас по -
ве за ти с де лом не бе са у ва -
шем ср цу. Мо жда че зне те да
не где при па да те, јер сте од -
у век осе ћа ли да сте по ма ло
ван овог све та. Мо жда ду бо -
ко жа ли те због гу бит ка во -
ље не осо бе, или по сла, мо -
жда сте се из бо ри ли с тра у -
ма тич ним рас па дом ве зе. Мо -
жда по ку ша ва те да иза ђе те
на крај са стре сом, за ви сно -
шћу, де пре си јом и не до стат -
ком са мо по што ва ња. Мо жда
и не ма те ни ка кве про бле ме
– са мо сте сти гли до тре нут -
ка ка да же ли те да са зна те
ду бљи сми сао све га.

Ова књи га не го во ри са мо
о чу де сним тре ну ци ма, или
они ма ко ји су то ли ко нео -
бич ни да не ма ни ка кве сум -
ње да су не бе са про го во ри -
ла, ја сно и гла сно. Реч је и о

ма ње очи глед ним на чи ни ма
на ко је нам не бе са мо гу до -
шап ну ти не што кад се осе -
ћа мо не схва ће но, не во ље но
и уса мље но. Отво ри те ум и
ср це и то ће вам по мо ћи да
схва ти те да вас не бе са до зи -
ва ју не пре кид но и не при мет -
но. До зи ва ју вас и са да, док
чи та те ове ре чи.

ДРУШТВО
Петак, 6. јул 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 че му се нај ви -
ше ди ви те код Но ва ка Ђо ко -
ви ћа. „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 „По ход” Ка рол Бу -
шар за два на ша чи та о ца или
чи та тељ ке ко ји су нај кре а тив -
ни је од го во ри ли на то пи та ње.

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

„Од луч но сти да по ред свих
не га тив них кри ти ка фу ра свој
фа зон и гра би ка бро ју је -
дан.” 063/8434...

„Ди вим се ње го вој ха ри -
зми и чи ње ни ци да уме да
са кри је ко ли ко је зно ја про -
лио да би сти гао ту где је, па
нам сви ма де лу је ка ко је ње -
му мно го ла ко. ” 061/3121...

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 ји мо ме нат у фуд ба лу

је на њих оста вио нај ве ћи
ути сак. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „Дан
ка да је Ми ја то вић по го дио
преч ку” Ра до ва на На сти 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
утор ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Кад је Ми тро вић у пе том
ми ну ту дао гол, мој су пруг
ме је од ра до сти по сле то ли -
ко го ди на ди гао, али је за бо -
ра вио ко ли ко сад имам ки -
ло гра ма, па смо се про стр ли
ко ли ко смо ду ги и ши ро ки.”
060/6672...

„На ме не нај ве ћи ути сак
оста ви кад су ди ја сви ра крај
утак ми це, па муж опет при -
ме ти да по сто јим.” 060/0312...

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, 11. ју ла, 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:
„За ким нај че шће уз ди ше те?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге „Ди шем с њим” Бри та ни Че ри. 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.

Ла ко је су ди ти о чо ве ку на
осно ву оно га што је не ка да
био и што је про жи вео. Гле -
да ти у Три ста на и ви де ти
мон стру ма. Ја то ни сам мо -
гла. При хва ти ла сам га са
свим ду хо ви ма про шло сти
ко ји су га про га ња ли. Обо је
смо би ли пра зни. Обо је смо
тра жи ли не што. Не што ви -
ше. Обо је смо же ле ли да ску -
пи мо кр хо ти не сво јих жи во -
та и да на ста ви мо да ље.

На да ли смо се да ће мо та -
ко по но во на у чи ти ка ко да
ди ше мо. Бри та ни Че ри, бест -
се лер ау тор ка на „Ама зо ну”,
од у век је би ла за љу бље на у
ре чи. Ди пло ми ра ла је на Уни -
вер зи те ту Ке рол на по зо ри -
шним умет но сти ма и кре а -
тив ном пи са њу. Жи ви у Мил -

во ки ју у Ви скон си ну с по ро -
ди цом. Кад не оба вља не ки
од ми ли он по сло ва и кад не
ис пре да при че, ве ро ват но се
игра с кућ ним љу бим ци ма.

„Ди шем с њим” 
Бри та ни Че ри

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Не бо је зва ло мо је
име” Те ре зе Чанг

Два чи та о ца ко ји до сре де, 11. ју ла, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Да ли
сте не ка да осе ти ли ду хов но про све тље ње?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Не бо је зва ло мо је име” Те ре зе
Чанг. 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.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ГА ЂА ЊУ ГЛИ НЕ НИХ ГО ЛУ БО ВА

НАЈ ДА НО ВИЋ ПО ДЕ СИО НИ ШАН
Од лич на ор га ни за ци ја
у Ба нат ском Но вом
Се лу

Вр ло не из ве сно 
над ме та ње ло ва ца

На ста вља се вр ло за ни мљи во и
по пра ви лу увек не из ве сно так -
ми че ње у га ђа њу гли не них го -
лу бо ва, мно го по зна ти је као
„Куп Пан че ва”.

Про шлог ви кен да је уче сни -
ке над ме та ња уго сти ло Ба нат -
ско Но во Се ло, а чел ни љу ди
ло вач ке сек ци је из тог ме ста
по тру ди ли су се да бу ду до бри
до ма ћи ни. Так ми че ње је про -
те кло у нај бо љем ре ду, а сви
уче сни ци су би ли ве о ма за до -
вољ ни. По ред га ђа ња на мо -
дер ном по ли го ну с пра те ћим
објек том, ко ји је Ло вач ко удру -
же ње Пан че во, за јед но са сек -
ци јом из Но вог Се ла, из гра ди -
ло ове го ди не, про шло не дељ -
но над ме та ње би ло је при ли ка
да се пре зен ту је но ва ма ши на
за га ђа ње, ко ја је та ко ђе на ба -
вље на ове го ди не.

– „Са вре ме на ма ши на”
овом так ми чар ском спор ту
да је ве ли ке мо гућ но сти за да -
љи раз вој, а са ова квом ин -
фра струк ту ром и ова ко пре -
ци зним так ми ча ри ма до во ди
га до ста ту са по лу про фе си о -
нал ног – ре као је пред сед ник
Ло вач ког удру же ња Пан че во
Ми лан До зет.

У по је ди нач ној кон ку рен ци -
ји на так ми че њу у Ба нат ском
Но вом Се лу нај у спе шни ји је био
Алек сан дар Нај да но вић. Дру го

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ла ко је Ђо ко ви ћу

бо до ва, а пра те их Ба нат ски
Бре сто вац, са 83, и Ба нат ско
Но во Се ло, са 82 бо да.

Тр ка ће очи глед но би ти не -
из ве сна до са мог кра ја.

А. Жив ко вић

ме сто је за у зео Сте ван Ђу рин, а
тре ћи је био Јо ван Штр бан. У
екип ном над ме та њу нај пре ци -
зни ји су би ли лов ци из Ја бу ке,
дру го ме сто при па ло је еки пи
из Ба нат ског Бре стов ца, а тре ће
ме сто је за у зео тим Пан че ва.

Ка да је ге не рал ни по ре дак у
пи та њу, тре ба ре ћи да Нај да -
но вић и Ђу рин де ле пр во ме -
сто, са по 36 бо до ва, а у сто пу
их пра ти Штр бан, ко ји је до
са да „са ку пио” 33 по е на. У
екип ној кон ку рен ци ји на че -
лу та бе ле су Пан чев ци, са 85

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА АТЛЕТСКЕ ВЕ ТЕ РА НЕ

Два сребра за
Саву Живанова

Про шлог ви кен да у Бе о гра ду
је одр жа но Пр вен ство Ср би је
у атле ти ци за ве те ра не. У кон -
ку рен ци ји не ко ли ко сто ти на
уче сни ка мно го успе ха имао
је и члан АК-а Та миш Са ва
Жи ва нов.

Он је у тр ка ма на 100 и 200
ме та ра по стао ви це шам пи он
Ср би је. Тре ба на по ме ну ти да
је Са ва, ина че на став ник фи -
зич ког вас пи та ња, стан дард ни
ре пре зен та ти вац Ср би је и да
се озбиљ но при пре ма за Пр -
вен ство Бал ка на, ко је ће би ти
одр жа но у сеп тем бру у сло ве -
нач ком Це љу. А. Ж.

Ка дет ски тур нир у ша ху за осва -
ја ње пр ве ка те го ри је одр жан је
про шлог ви кен да у Бе о гра ду. И
на том так ми че њу чла но ви ШК-а
„Аље хин” има ли су мно го успе -
ха, па је пр во ме сто осво јио де -
се то го ди шњи Вук Ка нач ки.

У исто вре ме нај мла ђи мај -
стор ски кан ди дат Лу ка Ри стић
над ме тао се на тур ни ру „Сре -
бр но је зе ро”. У кон ку рен ци ји
се ни о ра из ви ше зе ма ља овај
та лен то ва ни де чак осво јио је
тре ће ме сто. Ујед но, овај тур -
нир му је био од лич на при -

пре ма за пред сто је ћа ве ли ка
так ми че ња, европ ско и свет -
ско пр вен ство.

У ШК-у „Аље хин”, по ред
успе ха на та бли од 64 по ља,
мно го па жње по све ћу ју и успе -
ху сво јих чла но ва у шко ли. Та -
ко је про шлог пет ка у про сто -
ри ја ма клу ба одр жа на ма ла све -
ча ност на ко јој су на гра ђе ни
сви чла но ви овог ко лек ти ва ко -
ји ма су на кра ју школ ске го ди -
не би ле за кљу че не пе ти це из
свих пред ме та.

А. Ж.

НО ВИ УС ПЕ СИ ШК-а „АЉЕ ХИН”

Тро фе ји за Ву ка и Лу ку



У До му Вој ске Ср би је 27. ју на
одр жа на је све ча ност на ко јој
су пред став ни ци пан че вач ког
цен тра Ми ни стар ства од бра не
пот пу ков ни ци Де јан Здрав ко -
вић и Го ран Ра и че вић, као и
на чел ни ца Ју жно ба нат ског
окру га Да ни је ла Лон чар до де -
ли ли знач ке и за хвал ни це мла -
ди ћи ма и де вој ка ма из Пан че -
ва, Ко ви на, Ко ва чи це и Опо ва
ко ји су до бро вољ но слу жи ли
вој ни рок са оруж јем од 2011.
до 2015. го ди не.

Ова све ча ност је ор га ни зо -
ва на ра ди про мо ци је до бро -
вољ ног вој ног ро ка.

Под се ћа мо, ста ро сни ли мит
за то је од 19 до 30 го ди на.
Ми ни стар ство од бра не Ср би је
сва ке го ди не об ја вљу је у ме ди -
ји ма кон курс за до бро вољ но
слу же ње вој ног ро ка, два ме -
се ца пред упу ћи ва ње но ве кла -
се ре гру та у ка сар не.

На кон то га сви за ин те ре со -
ва ни по пу ња ва ју при ја ве и под -

но се их цен три ма Ми ни стар -
ства од бра не у гра до ви ма у ко -
ји ма жи ве. Пан че вач ки цен тар
МО на ла зи се у згра ди По ли -
циј ске упра ве Пан че во, у Ули -
ци Ми ло ша Обре но ви ћа 1.

Оп шти усло ви ко ји ва же за
све за ин те ре со ва не је су да су
др жа вља ни Ср би је и да жи ве
на ње ној те ри то ри ји, да ни су
осу ђи ва ни на ка зну ма ло лет -

нич ког за тво ра или оног за пу -
но лет на ли ца, да се про тив њих
не во ди кри вич ни по сту пак због
кри вич них де ла за ко ја се го -
ни по слу жбе ној ду жно сти и
да су здрав стве но спо соб ни.

Сви при ја вље ни мо ра ју про -
ћи ле кар ске пре гле де, за ко је
им по зи ве ша ље цен тар МО.
Ка да се то за вр ши, утвр ђу ју се
ранг-ли сте, а по том, на осно ву

њих, из бор по треб ног бро ја кан -
ди да та.

Са они ма ко ји про ђу све про -
ве ре цен тар МО за кљу чу је уго -
во ре ко ји ма се ре гу ли шу ме -
ђу соб на пра ва и оба ве зе и ша -
ље по зи ве иза бра ни ма да се ја -
ве на слу же ње вој ног ро ка.

Он тра је три ме се ца, а за то
вре ме сва ком вој ни ку су обез -
бе ђе ни пла та у из но су од 17.000
ди на ра, сме штај, ис хра на, вој -
нич ка оде ћа и обу ћа. Они ко ји
од слу же вој ни рок са оруж јем
на кон то га мо гу да се за по сле
у Вој ци Ср би је као про фе си о -
нал ни вој ни ци, у Ми ни стар -
ству уну тра шњих по сло ва, као
чу ва ри за тво ра или у аген ци -
ја ма за фи зич ко-тех нич ко обез -
бе ђе ње.

Спе ци јал на бри га да, јед на од
елит них је ди ни ца Вој ске Ср -
би је, не ва жи без раз ло га за
нај о бу че ни ју у на шој ар ми ји.
Од кра ја ма ја па до по чет ка
овог ме се ца ње ни при пад ни ци
су уче ство ва ли на пет до ма ћих
и ме ђу на род них вој них ве жби
и по ка за ли сво је ве шти не ко -
ле га ма из Грч ке, Ује ди ње них
Арап ских Еми ра та, Аме ри ке,
Бо сне и Хер це го ви не, Цр не Го -
ре, Ен гле ске, Ру си је и Бе ло ру -
си је. Од свих ар ми ја су до би ли
по хва ле за по ка за но зна ње, а
ни је им би ло те шко да оно што
су на у чи ли де мон стри ра ју у на -
шој зе мљи, Грч кој и у Ру си ји.

Под се ћа мо, ко ман да Спе ци -
јал не бри га де је у Пан че ву, у
ка сар ни „Раст ко Не ма њић”
(бив ша Вој на по шта 5000), а
ње не је ди ни це су ста ци о ни ра -
не у Ни шу и у на шем гра ду.
Ко ман дант ове је ди ни це је наш
су гра ђа нин, бри гад ни ге не рал
Зо ран Ве лич ко вић, а она је
фор ми ра на 29. сеп тем бра 2006.
го ди не об је ди ња ва њем 72. спе -

ци јал не и 63. па до бран ске бри -
га де, као и де ло ва 82. по мор -
ског цен тра и Про тив те ро ри -
стич ког од ре да „Ко бре”.

Спе ци јал на бри га да има ви -
ше за да та ка, као што су уни -
шта ва ње те ро ри стич ких гру па,
ре ша ва ње та лач ких си ту а ци ја,
из во ђе ње ди вер зи ја на не при -
ја тељ ским вој ним објек ти ма,
гу ше ње ору жа них по бу на, уче -

шће у оба ве штај ним опе ра ци -
ја ма, от кри ва ње и обе ле жа ва -
ње ци ље ва за деј ство ва ње ави -
ја ци је и ар ти ље ри је, као и спа -
са ва ње обо ре них пи ло та и ди -
вер зант ско-из ви ђач ких гру па
уба че них у по за ди ну не при ја -
те ља.

Да би ис пу ни ла сво је за дат -
ке, Спе ци јал на бри га да ор га -
ни зу је ин тен зив ну обу ку, ко ја

се ре а ли зу је то ком тро го ди -
шњег пе ри о да. Пр ви део је се -
лек тив на обу ка, дру ги основ на
обу ка спе ци јал них је ди ни ца, а
тре ћи на пред на обу ка.

Те жи ште обу ке је усме ре но
на ода бир нај бо љих мен тал но
и фи зич ки спо соб них и ви со -
ко мо ти ви са них кан ди да та ко -
ји мо гу из др жа ти све иза зо ве с
ко ји ма се су сре ћу то ком слу -
жбе.

На пред на обу ка тра је две го -
ди не, а они ко ји је по ха ђа ју,
за вр ша ва ју ви ше кур се ва, као
што су па до бран ски, ал пи ни -
стич ки, курс гор ске слу жбе спа -
са ва ња, курс за снај пе ри сте,
курс ен гле ског је зи ка, курс за
ро ни о це, курс пре жи вља ва ња
у при ро ди, курс за ру ко ва ње
мин ско-екс пло зив ним сред -
стви ма, курс за ру ше ње еле ме -
на та и ма те ри ја ла итд.

По ред обу ке у ба за ма Спе -
ци јал не бри га де у Пан че ву и
Ни шу, део ње них при пад ни ка
об у ча ва се и у ино стран ству, у
ка сар на ма стра них ар ми ја.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва Ре пу -
бли ке Ср би је и овог ле та ће
то ком ту ри стич ке се зо не, од
1. ју ла до 1. сеп тем бра, сва -
ко днев но ра ди ти с цр но гор -
ским ко ле га ма у Ба ру, Бу -
дви и Хер цег Но вом. У тим

ле то ва ли шти ма ће де жу ра -
ти по је дан наш уни фор ми -
са ни по ли ца јац и је дан кри -
ми на ли стич ки по ли ца јац ко -
ји ће ра ди ти у ци ви лу.

Гра ђа ни Ср би је ко ји бу ду
бо ра ви ли на Цр но гор ском

при мор ју то ком на ве де ног пе -
ри о да мо ће ће да се обра те
при пад ни ци ма на шег МУП-а
ра ди ин фор ма ци ја и пру жа -
ња по мо ћи на сле де ће бро је -
ве те ле фо на: кри ми на ли стич -
ком по ли цај цу у Ба ру на број
+381 66/889-73-71, у Бу дви

на +381 66/889-73-73 и у Хер -
цег Но вом на +381 66/889-
77-37, а уни фор ми са ном по -
ли цај цу у Ба ру на број +381
66/889-73-72, у Бу дви на +381
66/889-73-74 и у Хер цег Но -
вом на +381 66/889-73-76.

ХРОНИКА
Петак, 6. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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По ли гра фи ра де та ко
што бе ле же ре ак ци је
ис пи та ни ка на 
по ста вље на пи та ња

Ис пи ти ва ње на њи ма
је до бро вољ но, али
ако га не ко од би је, то
је по вод за сум њу

Из да на у дан у огла си ма је све
ви ше фир ми ко је оба вља ју ис -
пи ти ва ње на де тек то ри ма ла жи.
За це ну ко ја се кре ће у ра спо ну
од 50 до 100 евра мо гу ће је от -
кри ти не вер ство брач ног са пут -
ни ка, да ли су оп ту жбе на ра чун
од ре ђе не осо бе тач не или не,
као и има ли оних ко ји ва ра ју и
пот кра да ју у не кој фир ми.

По ли гра фе, ка ко се зва нич -
но зо ву де тек то ри ла жи, ко ри -
сти и по ли ци ја за ис пи ти ва ње
осум њи че них за не ко кри вич -
но де ло, ро ди те љи ко ји же ле
да утвр де да ли њи хо ва де ца
узи ма ју дро ге или не ке пси хо -
ак тив не суп стан це, вла сни ци
фир ми ко ји же ле да про ве ре
кан ди да те ко ји су се при ја ви -
ли за по сао, као и тај не слу -
жбе, као сред ство пе ри о дич не
кон тро ле свог ка дра.

СВЕ ВИ ШЕ РЕ КЛА МА ЗА ДЕ ТЕК ТО РЕ ЛА ЖИ

МА ШИ НЕ КО ЈЕ ЈЕ НЕ МО ГУ ЋЕ 
ПРЕ ВА РИ ТИ

За раз ли ку од не ка да шњих
вре ме на, ка да су по ли гра фи би -
ли ве ли ке те шке ме тал не ку ти -
је с ви ше де бе лих ка бло ва и
жи ца, да нас ове ма ши не из гле -
да ју пот пу но дру га чи је. На пр -
ви по глед под се ћа ју на ма њи
лап топ ком пју тер, с тим што уз
ње га иде не ко ли ко тан ких ка -
бло ва, ко је ис пи ти вач об мо та -
ва око ле ђа и стру ка осо бе ко јој
по ста вља пи та ња. Са став ни део
су до да ци ко ји се об мо та ва ју
око пр сти ју ис пи та ни ка и ње -
го вог ле вог ра ме на.

По мо ћу тих де ло ва ме ре се
и бе ле же про ме не пул са, крв -

ног при ти ска и ди са ња, као и
дру ги ва жни па ра ме три на кон
од го во ра ис пи та ни ка на ви ше
пи та ња ко ја је прет ход но осми -
слио по ли гра фи ста. У слу ча ју
да ис пи та ник сла же од го ва ра -
ју ћи на не ко од њих, то ће код
ње га од мах иза зва ти уз бу ђе ње,
бр жи рад ср ца и дру ге фи зи о -
ло шке про ме не ко је се раз ли -
ку ју од оних еви дент них у си -
ту а ци ја ма ка да го во ри исти ну.
На кон то га осо ба ко ја ис пи ту је
од мах ће ви де ти те про ме не на
мо ни то ру ком пју те ра. Упра во
то је глав ни прин цип ра да по -
ли гра фа.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

По сто ји мо гућ ност да ис пи -
та ни ци пре ва ре те ма ши не, али
је она го то во ми ни мал на. Да
би се ус пе ло у то ме, осо ба ко ја
од го ва ра на по ли гра фу мо ра
да бу де мак си мал но мир на,
хлад но крв на и опу ште на и да
не по ка зу је ни ка кве емо ци је,
што је го то во не мо гу ће.

Је ди ни ко ји ма то успе ва су
пси хо па те, јер сла бо ре а гу ју
или уоп ште не ре а гу ју на оно
што код ве ћи не дру гих иза зи -
ва стрес и до дат но их уз бу ђу -
је. Утвр ђе но је и да по сто ји
ма ла ве ро ват но ћа да на ре зул -
та те те сти ра ња на по ли гра фу
мо же да ути че прет ход но узи -
ма ње пси хо ак тив них суп стан -
ци, али све ви ше се из на ла зе
на чи ни да се њи хо во деј ство
не у тра ли ше.

Ва жно је на по ме ну ти да је
по ли граф ско те сти ра ње до бро -
вољ но и да ни ко не мо же да
бу де при мо ран на ње га. Ме ђу -
тим, уко ли ко не ка осо ба то од -
би је, то је ин ди ци ја да по сто ји
не ки раз лог за то и да је мо жда
реч о по чи ни о цу кри вич ног де -
ла. И по ред то га што, пре ма
ре зул та ти ма број них на уч них
ис тра жи ва ња, ве ро до стој ност
од го во ра до би је них по ли граф -
ским ис пи ти ва њи ма из но си 95
од сто, они не ва же на су ду.

На углу ули ца Осло бо ђе ња и
Ру жи не у по не де љак, 2. ју ла,
у 18.45, до го ди ла се те шка
са о бра ћај на не сре ћа у ко јој
је стра да ла јед на осо ба. Су -
да ри ли су се ау то мо бил „ау -
ди А4” и мо то цикл „ка ва са -
ки Р6” ко ји је во зио 22-го ди -
шњи Мар ко Б. из Цре па је.

Во зач мо то ци кла је те шко
по вре ђен, због че га га је еки -
па Хит не по мо ћи од мах пре -
ба ци ла у Оп шту бол ни цу. Био

је у кри тич ном ста њу и та мо
је, на жа лост, пре ми нуо.

На рас кр сни ци ули ца
Осло бо ђе ња и Ру жи не и ра -
ни јих го ди на де ша ва ле су се
са о бра ћај не не сре ће у ко ји -
ма су се су да ра ли во за чи ау -
то мо би ла и мо то ци кли сти, а
њи хов нај че шћи узрок би ло
је не по што ва ње пра ва пр вен -
ства про ла за. Да ли је то био
узрок и ове не сре ће, по ка за -
ће ис тра га.

У ПО НЕ ДЕ ЉАК УВЕ ЧЕ

По ги нуо 22-го ди шњи
мо то ци кли ста

И ОВЕ ГО ДИ НЕ

На ши по ли цај ци у
Цр ној Гори

ДО КРА ЈА ОВЕ ГО ДИ НЕ

Олак ши ца за 
пре ва ре не куп це 

До кра ја ове го ди не би ће усво -
је не из ме не и до пу не За ко на о
пар нич ном по ступ ку, што ће
омо гу ћи ти гра ђа ни ма да под -
но се ко лек тив не ту жбе за за -
шти ту пра ва по тро ша ча. Ту
мо гућ ност ће има ти уко ли ко
су их пре ва ри ли не са ве сни тр -
гов ци или пру жа о ци услу га –
на ја вио је по моћ ник ми ни стра
прав де Че до мир Бац ко вић.

Он је до дао да ће се Ми -
ни стар ство прав де по бри ну -
ти да све бу де ва ља но ура ђе -
но ка ко би гра ђа ни има ли
ко ри сти од то га.

Ко лек тив на за шти та пра -
ва по тро ша ча по треб на је у

слу ча је ви ма по вре де њи хо -
вих за кон ских пра ва ка да су
угро же ни на исти на чин од
јед ног тр гов ца. При ме њи ва
је у број ним си ту а ци ја ма,
по пут про да је не ис прав них
про из во да, за кљу чи ва ња уго -
во ра са спор ним од ред ба ма,
от ка зи ва ња пла ће них ту ри -
стич ких аран жма на итд.

Утвр ђе но је да би се ве ћи -
на пре ва ре них и оште ће них
по тро ша ча од мах при кљу чи -
ла дру ги ма ко ји су има ли
слич но не при јат но ис ку ство
и да би, уме сто по је ди нач не,
ра ди је под не ли ко лек тив ну
ту жбу.

ЗА ШТО ЈЕ СПЕ ЦИ ЈАЛ НА БРИ ГА ДА ЈЕД НА ОД НАЈ О БУ ЧЕ НИ ЈИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА

За крат ко вре ме ве жба ли са осам ар ми ја

ОДР ЖА НА СВЕ ЧА НОСТ У ДО МУ ВОЈ СКЕ

При зна ња за вој ни ке до бро вољ це

Честе жалбе на квалитет обуће



Ак ци ја „Че пом до осме ха”,
ко јом се при ку пља но вац за
на бав ку по ма га ла нео п ход -
них за ле че ње обо ле лих љу -
ди, рас про стра ни ла се по це -
лој Ср би ји, а по све му су де ћи
до бро се при ми ла у До ло ву.

У том ме сту се ор га ни за -
ци је при хва ти ло ло кал но
удру же ње же на, чи ја пред -
сед ни ца Дра га на Ма рић на -
во ди да су се мно ги су гра ђа -
ни ода зва ли, па је кра јем ју -
на на ре ци кла жу пре да та ве -
ли ка ко ли чи на че по ва.

– Ку ти је су не ко ли ко ме се -
ци би ле рас по ре ђе не на ви -
ше ме ста у се лу, као што су
Дом кул ту ре, на ше про сто -
ри је, јед на ме њач ни ца и
основ на шко ла, ко ја је са ку -
пи ла че по ве од укуп но шест

пу них џа ко ва. С дру ге стра не,
по је ди нач но се нај ви ше ан -
га жо ва ла на ша мла да су гра -
ђан ка Јо ва на Му лић. При ку -
пље не ко ли чи не пре да ли смо
30. ју на Ми ли ци Бо нин, ко је
ће по том би ти ди стри бу и ра -
не до Но вог Са да на ре ци кла -
жу, од че га ће би ти на ба вље -
на по ма га ла за оне ко ји ма је
то пре ко по треб но – ис та кла
је пред сед ни ца „До лов ки”.

Под се ћа ња ра ди, већ не ко -
ли ко мла дих Пан че ва ца до -
би ло је нео п ход ну ме ди цин -
ску опре му.

Ба нат ски Бре сто вац: Ме мо ри -
јал ни тур нир „Сте фан Ко ко -
шков” за игра че ро ђе не 2010.
го ди не одр жан је у су бо ту, 30.
ју на, на игра ли шту ФК-а „Бу -
дућ ност”. Рад ни ци ЈКП-а
„Ком брест” уре ђи ва ли су цен -
тар се ла, ко си ли у пар ку и за -
ли ва ли сад ни це и цве ће.

Ба нат ско Но во Се ло: Је да на -
е сти фе сти вал „Ба нат ска тру -
ба / Trompeta banatana” при -
ре ђен је у су бо ту, 30. ју на, у
спорт ској ха ли, уз уче шће ре -
корд них три на ест ор ке ста ра.
Ре пре зен та тив ни ан самбл
фол клор не сек ци је До ма кул -
ту ре учествоваo је на зон ској
смо три у не де љу, 1. ју ла, у
Кул тур ном цен тру Пан че ва.

До ло во: Фан фа ре „Јон Кре -
ан ге” и „Глен фор ам ба са дор”
на сту пи ле су на но во се љан -
ском фе сти ва лу „Ба нат ска
тру ба”. Жур ка за мла де под
на зи вом „Во лим де ве де се те”
би ће при ре ђе на у пе так, 6. ју -
ла, од 21 сат, у дис ко те ци До -
ма кул ту ре.

Гло гоњ: По че ли су ра до ви на
пла тоу око ка пе ле. До бро вољ -
но ва тро га сно дру штво так -
ми чи ће се с три мла ђе еки пе
7. и 8. ју ла на ре пу блич кој
смо три у За је ча ру. Фол клор -
на сек ци ја До ма кул ту ре уче -
ство ва ла је на зон ској смо -
три у не де љу, 1. ју ла, у Кул -
тур ном цен тру Пан че ва, а деч -
ји ан самбл на сту пио је дан
ра ни је у Ста рој Па зо ви. 

Ива но во: Ма ни фе ста ци ја „Ри -
бар ски да ни и но ћи” по че ће
у су бо ту, 7. ју ла, у 8 са ти, тур -
ни ром пи о ни ра у пе ца њу на
пло вак, а по том ће усле ди ти
над ме та ња у сто ном фуд ба лу
(11), сто ном те ни су (13) и ма -
лом фуд ба лу (16), за ко ји је
ко ти за ци ја по еки пи 3.000 ди -
на ра (кон такт-те ле фон
062/706-129). Су тра дан од
8.30 на про гра му је так ми че -
ње у стре ља штву (ди сци пли -
на трап), а у 10 са ти у цен тру
се ла по че ће про дај на из ло -
жба руч них ра до ва и „ко ла ча

на ших ба ка”, као и так ми че -
ње у ку ва њу ри бље чор бе, уз
ко ти за ци ју по еки пи од 600

ди на ра (кон такт-те ле фон
063/78-07-939), док је за сам
крај, од 17 са ти, пред ви ђе на
про мо ци ја игре по пи ке.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је
обо га ти ла деч ја игра ли шта
но вим мо би ли ја ри ма и спра -
ва ма за ве жба ње. Уско ро ће
би ти на ста вље но уре ђе ње та -
ми шког при о ба ља.

Ка ча ре во: Ме сна за јед ни ца је
на ба ви ла гре ба ни ас фалт ко -
јим ће би ти пре сву че на Ули -
ца Ди ми три ја Ту цо ви ћа, као
и део атар ског пу та од СРЦ-а
„Је зе ро” ка се лу. По че ла је
се зо на на том по пу лар ном ку -
па ли шту.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца је
по сла ла на Чар дак уче ни ке,
ко ји су осво ји ли пр во ме сто
на Ма лим олим пиј ским игра -
ма. До де ла све до чан ста ва ма -
ту ран ти ма и на гра да нај бо -
љим ђа ци ма основ не шко ле
упри ли че на је у сре ду, 4. ју -
ла, у До му кул ту ре, ка да је
при ре ђе на и ма ња све ча ност.

Стар че во: Га ра жна рас про да -
ја ор га ни зо ва на је у не де љу,
1. ју ла, на Тр гу нео ли та. У то -
ку је ре кон струк ци ја би бли о -
те ке До ма кул ту ре, ко ји пла -
ни ра да дру ги спрат сво је згра -
де пре тво ри у умет нич ку ра -
ди о ни цу и про стор Удру же -
ња же на „Нео лит”. Дру штво
пче ла ра одр жа ло је са ста нак
на те му на бав ке ле ко ва и ор -
га ни за ци је из ло жбе у окви ру
„Да на дру же ња”.

Петак, 6. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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СЕ О СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ – СТАРЧЕВО (2)

Про гра ми за све 
уку се и ге не ра ци је

Од фол кло ра пре ко
до ми на до гли не них
го лу бо ва

На кон че ти ри на се ље на ме ста
и Гло гоњ ци ће уско ро обе ле жи -
ти сво ју се о ску сла ву. Пре ма ре -
чи ма пред сед ни ка та мо шње
скуп шти не Слав ка Јо ва нов ског,
ко ји је ујед но и ди рек тор До ма
кул ту ре, тим по во дом при пре -
мљен је бо гат про грам.

– Циљ нам је био да об је ди -
ни мо све ин сти ту ци је и у ор га -
ни за ци ју укљу чи мо што ви ше
гра ђа на, ка ко би смо за до во љи -
ли раз не уку се – од кул ту ре до
спор та. Због то га ће се до га ђа -
ји про тег ну ти на чи та ву сед -
ми цу, пре и по сле Пе тров да на
– на ја вљу је Јо ва нов ски.

Ово го ди шње обе ле жа ва ње гло -
гоњ ске сла ве прак тич но ће по -
че ти у не де љу, 8. ју ла, у 19.30,
ка да ће у Цр кви Све тог Пе тра и
Па вла, у окви ру „Пе тров дан ских

СЕЛО

НА РЕД НИХ ДА НА, ОКО ГЛО ГОЊ СКЕ СЛА ВЕ

СА ДР ЖАЈ НА ПЕ ТРОВ ДАН СКА НЕ ДЕ ЉА

Проширење простора због жеље за књигом

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА И ДА ЉЕ У ТО КУ

Пле ме ни то До лов о

ду хов них ве че ри” на сту пи ти цр -
кве ни хор, као и во кал ни со ли -
сти До ма кул ту ре и пе вач ка ет -
но-гру па КУД-а „Стан ко Па у но -
вић”. Љу би те љи спор та има ће
при ли ку да већ у уто рак, 10. ју -
ла, од 19.30, пра те при ја тељ ски
меч из ме ђу Гло го ња ца и Уз ди -
на ца, а су тра дан од 17 са ти би -
ће дат знак за старт ре ви јал не
утак ми це ве те ра на и пр вог ти -
ма ло кал ног фуд бал ског клу ба.
Те ве че ри, од 21.30, на про гра -

му је кон церт бен да под на зи -
вом „Ул тра звук”, ко ји чи не пре -
ка ље ни пан че вач ки и стар че -
вач ки му зи ча ри.

На сам дан сла ве, у пра ско -
зор је, од 5 са ти, Удру же ње го -
лу ба ра при ре ди ће Пе тров дан -
ски куп, а че ти ри са та ка сни је
у пен зи о нер ском клу бу би ће
упри ли че ни тур ни ри у ша ху и
до ми на ма. У исто вре ме по че -
ће и глав ни до га ђа ји ово го ди -
шњег обе ле жа ва ња, па ће, као

и увек до са да, од 9 са ти у цр -
кви би ти слу же на пе тров дан -
ска ли тур ги ја, на ко јој ће уче -
ство ва ти и епи скоп ба нат ски
Ни ка нор, док је за 11.30 за ка -
за но ре за ње слав ског ко ла ча на
све ча ној сед ни ци Скуп шти не
Ме сне за јед ни це, на кон че га ће
усле ди ти до де ла злат ни ка нај -
бо љим уче ни ци ма осмих раз -
ре да Основ не шко ле „4. ок то -
бар”. У кул тур но-умет нич ком
про гра му До ма кул ту ре, од
18.30, по ред деч јих ан сам ба ла
те уста но ве, на сту пи ће и њи хо -
ви вр шња ци из Ја се но ва, Чен те
и Са ку ла. Исто вре ме но, у цен -
тру се ла од ви ја ће се не из бе жни
ва шар, а уго сти тељ ски објек ти
при пре ми ће спе ци јал не му зич -
ке са др жа је за ту при ли ку.

До кра ја пе тров дан ских да на
Удру же ње же на „Гло гоњ ке” упри -
ли чи ће дру же ње, Лет ња ли га у
ма лом фуд ба лу по че ће на школ -
ском те ре ну 14. ју ла, а дан ка -
сни је, од 9 са ти, ло кал на сек ци -
ја ло ва ца при ре ди ће так ми че ње
у га ђа њу гли не них го лу бо ва.

До вољ но раз ло га да се на ред -
них да на скок не до Гло го ња.
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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.

Да по сто ји ин те ре со ва ње за књи -
гу и чи та ње у Стар че ву, нај бо -
ље го во ри то да је би ло ну жно
по ди за ње ка па ци те та би бли о -
те ке та мо шњег До ма кул ту ре,
ко је је мо мен тал но у то ку.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра по -
ме ну те уста но ве Да ли бо ра Ада -
мо ва, прак тич но ни је би ло мо -
гућ но сти за про ши ре ње, па је
од лу че но да се иде са уве ћа -
њем у ви си ну.

– С об зи ром на то да нам
књи ге сто је по по ду или ћо -
шко ви ма, мо ра ли смо не што
да пре ду зме мо, а једи но ре ше -
ње би ло је да по но во „по диг не -
мо” пла фон, ко ји је ра ни је спу -
штен из естет ских раз ло га. Са -
да мо же мо да на пра ви мо још
је дан ни во, чи ме ће би бли о те ка

до би ти но вих се дам де сет од -
сто рас по ло жи вог про сто ра. По -
ла нов ца за ту на ме ну до би ли
смо од град ског Се кре та ри ја та
за кул ту ру, а по ла смо са ми ин -
ве сти ра ли. Ве ли ки део мо лер -
ских, гип сар ских и фар бар ских
ра до ва оба ви ће рад ник ан га -
жо ван пре ко јав них ра до ва у
окви ру сво јих ре дов них за ду -
же ња – на во ди Ада мов.

Ка да је реч о на бав ци но вих
на сло ва, књи жни чар ка Сан дра
Ко ва че вић ис ти че да се то
углав ном чи ни из соп стве них
из во ра или пре ко про је ка та,
али на жа лост без по мо ћи дру -
гих над ле жних ин сти ту ци ја.

– Сва ке го ди не фонд уве ћа -
мо за от при ли ке три ста де ла.
На то нас јед но став но те ра

број но члан ство од око хи ља -
ду љу ди раз ли чи тих уз ра ста и
обра зов ног про фи ла. По чи та -
њу пред ња че де ца и до ма ћи -
це, а у по след ње вре ме све је
ви ше пен зи о не ра. Овом при -
ли ком бих из дво ји ла нај ре дов -
ни је чла но ве, по пут Ма ри је
Бран ке Гр бин, Би ља не Ђо ко -
вић и Гор да не Га ше вић, а од
де це је то Ксе ни ја Кра снић.
Мо рам да на по ме нем да је број
оних ко ји ко ри сте на ше услу -
ге, от ка ко смо у при зе мљу, уде -
се то стру чен, а при дру жу ју нам
се и чла но ви са стра не, по пут
љу ди из Омо љи це. Што се са -
мих књи га ти че, има мо мно го
лек ти ре, јер нас ре дов но по се -
ћу је ве ли ки број шко ла ра ца.
Они нам на вра те и пре ко рас -

пу ста; ко ри сте и чи та о ни цу, а
пр ва ци до ла зе и ор га ни зо ва но
са учи те љи ца ма – ка же стар -
че вач ка књи жни чар ка.

Она до да је да кроз би бли о -
те ку у про се ку сва ко днев но про -
де фи лу је два де се так љу ди, а
до го ди се и да је баш гу жва.

– Нај тра же ни ји су три ле ри
од ау то ра као што су Џејмс Па -
тер сон и Хар ланд Ко бејн, док
де ца про сто обо жа ва ју Џе ро -
ни ма Стил то на. По не кад нам
до ђу и од ра сли са озбиљ ним
зах те ви ма за де ла кла сич не
књи жев но сти од Пу шки на, Тол -
сто ја и дру гих. Иду и Да ни је ла
Стил, Сид ни Шел дон, од до -
ма ћих – Сто јиљ ко вић, па по -
не кад бу де и по пет-шест истих
књи га на чи та њу. Ка да не ма -
мо не ко де ло, ни је нам те шко
ни да ко ри сни ци ма ис пу ни мо
ту же љу на дру ги на чин, као
што је по сре до ва ње за по зај -
ми цу из не чи је при ват не ко -
лек ци је. По сто је и до на ци је
књи га на ших су гра ђа на, по пут
Ве сне То шић. Пра ви мо и књи -
жев не су сре те, а у по след ње
вре ме нај ја чи ути сак оста вио
је Урош Пе тро вић – ис ти че
Сан дра Ко ва че вић.

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, углав ном
ма ли ша на из ме ђу шест и два на ест го ди -
на, био је да игра ју (или гле да ју) фуд бал
или пе ца ју на Та ми шу.

Је дан од њих је Стра хи ња Ри стов ски,
ко ји се обич но игра с де цом из ком ши -
лу ка или про ше та до ре ке. Бо јан Ка ра -

фи ло ски се при пре ма за мо ре, а у ме ђу -
вре ме ну ће се брч ка ти код ку ће или на
окол ним ку па ли шти ма. Сте фан Фло реа
ра до про ше та с дру штвом до ја буч ког
пар ка, а уве че се углав ном за ни ма игри -
ца ма или по гле да не ки ин те ре сан тан
филм. Не ма ња Ве ља нов ски то ком рас -
пу ста ре дов но пи ка лоп ту с дру га ри ма, а
као и сва ко де те, гле да цр та ће или не -
рет ко с де дом скок не на пе ца ње.

Јо ван Пе шић то ком лет њих да на оде
на је зе ро, док пред ве че, по ред жмур ки и
фуд ба ла с дру га ри ма, ових да на с ве ли -
ким за ни ма њем пра ти Свет ско пр вен -
ство у Ру си ји, на ко јем на ви ја за Бра зил.
Исто као и Ан дреј Бо шко вић, ко ји ве ћи -
ну рас пу ста про во ди на по љу с дру штвом,
а обо жа ва и пе ца ње и с ро ди те љи ма пла -
ни ра од ла зак на мо ре. За раз ли ку од Сте -
фа на Трај чев ског, ко ји ле ти нај ви ше во -
ли да је на не кој пла ни ни; што се фуд ба -
ла ти че, на кло њен је Бра зи лу, а идол му
је Ро нал до. Ми ха и ло Пе ган ће на Мун -
ди ја лу, на кон ис па да ња Ср би је, на ви ја ти
за Хр ват ску; што се оста лог ти че, во ли и
пе ца ње со ма. Слич но као Ни ко лај Ор ло -
вић, ко ји је то ком ју ла и ав гу ста, по ред од -
ла ска на тре нин ге или при пре ме, на кло -

ње ни ји ло ву шту ке на „ва ра ли цу” на Та -
ми шу, где се по не кад ку па, иа ко би во лео
да у Ја бу ци по сто ји и ба зен.

Да не Ни ко лић (62) ле то про во ди рад -
но, јер по след њих три де сет го ди на во ди
шко лу фуд ба ла, што под ра зу ме ва и од -
ла ске на тур ни ре, као што је не дав но био
онај у Бе чу, или, ре ци мо, при пре ме на
Див чи ба ра ма. Због то га, иа ко је за га зио

у „тре ће до ба”, ве о ма је ан га жо ван, па
не ма пре ви ше вре ме на за до дат не лет ње
ак тив но сти, прем да му не до ста је ви ше
ин те ре сант них са др жа ја у се лу. И он пра -
ти вр хун ски свет ски фуд бал, а по тај ни
фа во рит му је Фран цу ска.

Ђор ђе Ор ло вић (68), као и сва ки пен -
зи о нер, нај то пли је го ди шње до ба про во -
ди у не што ла га ни јем рит му и, ка ко ка -
же, на шао је ше му да му да ни не бу ду
мо но то ни – по ма ло ра ди у ба шти, а пра -
ти и ка ко му ра сте унук, ко ји је сад оку -
пи ран шко лом фуд ба ла.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У ЈА БУ ЦИ?

Нај по пу лар ни ји фуд бал и пе ца ње



Чи та лач ки клуб за мла де ко ји
има ју те шко ћа у чи та њу и раз -
у ме ва њу књи жев ног тек ста Град -
ске би бли о те ке Пан че во одр -
жао је у уто рак, 26. ју на, пр ву
ра ди о ни цу под на зи вом „За гр -
љај књи ге: Про лог”. Она је има -
ла уло гу уво да (као у књи жев -
ном де лу) и на сто ја ла да пру -
жи чла но ви ма клу ба нај бит ни -
је ин фор ма ци је у ве зи са Чи та -
лач ким клу бом и по мог не им
да раз у ме ју да љи ток рад ње.

– Упо зна ли смо се бе из по -
зи ци је чи та ла ца умет нич ких и
кул тур них са др жа ја, до да ли на -
шем све ту ма ло му зи ке, бо је,

ре чи, осме ха... По ку ша ли смо
да већ на овом са стан ку по -
мог не мо јед ни дру ги ма да се
се ти мо не ких до брих књи га с

ко ји ма вре ди би ти у чвр стом

за гр ља ју овог ле та, а и мно го

ду же – об ја сни ла је Ми ли ца

Ма ти је вић, би бли о те кар ка у

Би бли о те ци „Ди ми три је Ту цо -

вић” у Ла за рев цу, ко ја је во ди -

ла ра ди о ни цу.

Оде ље ње за ко му ни ка ци је и

ин клу зи ју Град ске би бли о те ке

Пан че во ре а ли зу је ак тив но сти

но во о сно ва ног клу ба у са рад -

њи с Цен тром за кул ту ру и еко -

ло ги ју „Па нАрт”, удру же њем

„На по ла пу та”, Дру штвом за

по моћ МНРО и ЖМИГ-ом, а

уз по др шку Ми ни стар ства кул -

ту ре Ср би је и Гра да Пан че ва.

Но ва се зо на „Кул тур ног ле та”
у На род ном му зе ју Пан че во
отво ре на је пред ста вом „Се стре
Дан гу бић”, ко ја је од и гра на
пред број ном пу бли ком у Све -
ча ној са ли у су бо ту, 30. ју на.

Пред ста ву је из ве ла драм ска
сек ци ја Клу ба за од ра сла и ста ра
ли ца, ко ја је под упра вом Ве сне
Јо ва но вић. Ова гру па већ че твр -
ту го ди ну за ре дом из во ди пред -
ста ве ко је пи ше и ре жи ра Алек -
сан дра Ксе ни ја Ми ло са вље вић,
ру ко во ди лац драм ске сек ци је. У
по след ње три го ди не она је ура -
ди ла и пред ста ве „Хи ља ду го ди -
на” (2016), као и при ла го ђе ну
вер зи ју „Ро меа и Ју ли је” (2017)
за Дру штво за по моћ МНРО Пан -
че во. Та ко ђе, у но во о сно ва ном

удру же њу „Ар те фа ми ли ја” из
Пан че ва тре нут но је у при пре ми
још је дан њен текст, под на зи -
вом „Осам сли ка из Ба на та”.

За че ти ри го ди не у Клу бу за
од ра сла и ста ра ли ца, по ред
пред ста ве „Се стре Дан гу бић”,
ура ђе не су још две пред ста ве:
„Ка ме ли ја” (2014) и „Ве се ле
се дам де се те” (2017).

У драм ској сек ци ји је до са -
да уче ство ва ло око три де сет на -
ших су гра ђа на, уз ра ста од 26
до 76 го ди на, ко ји су се ба ви ли
или се и да ље ба ве ама тер ским
по зо ри штем.

Ко ме ди ја „Се стре Дан гу бић”
на ша љив на чин се ба ви људ -
ским ка рак те ри ма и од но си ма
у по ро ди ци и дру штву.

Пан че вач ки ви о ли ни ста Ми лан
Бер гинц одр жао је со ли стич ки
кон церт на сце ни Кул тур ног
цен тра у уто рак, 26. ју на.

Том при ли ком он је из вео
де ла Ел га ра и Вал то на, ко ја су
део ње го вог док тор ског умет -
нич ког про јек та ко ји при во ди
кра ју на Фа кул те ту му зич ке
умет но сти у Бе о гра ду.

– Те ма про јек та је „Ви о лин -
ска со на та у Ен гле ској у пр вој
по ло ви ни 20. ве ка”. Ин спи ра -
ци ја за ту те му би ла је књи га
ко ју сам про чи тао пре не ко ли -
ко го ди на, под на сло вом „Два
ве ка у јед ном: му зич ки ро ман -
ти зам у 20. ве ку” му зи ко ло га
Хер бер та Па у ла. Ове две со на -
те ко је сам иза брао за ве че ра -

шњи про грам је су је дан са вр -
шен при мер кон ти ну и ра ног ро -
ман ти зма ко ји се одр жао у Ен -
гле ској у 20. ве ку. За то мо же да
по сто ји ви ше раз ло га, а је дан

од њих је ге о граф ска уда ље ност
Ен гле ске од остат ка кон ти нен -
та – ре као је Бер гинц.

Ми лан Бер гинц је ро ђен
1987. го ди не. Од пе те го ди не

сви ра ви о ли ну. За вр шио је сред -
њу му зич ку шко лу „Јо ван Бан -
дур” у Пан че ву у кла си проф.
Хе ле не Ма ринц и у пет на е стој
го ди ни упи сао Фа кул тет му -
зич ке умет но сти у Бе о гра ду у
кла си ред. проф. Ја сне Мак си -
мо вић, у ко јој је и ди пло ми рао
де цем бра 2007. го ди не са оце -
ном 10. Ма стер-сту ди је је за -
вр шио на Уни вер зи те ту Аг дер
у Кри сти јан сан ду у Нор ве шкој,
као сти пен ди ста Кра ље ви не
Нор ве шке и Фон да за мла де
та лен те Ре пу бли ке Ср би је, као
и на Кра љев ској му зич кој ака -
де ми ји у Лон до ну, где је ди -
пло ми рао у кла си проф. Ре му -
са Aзоитeијa и проф. Со-Ок
Ким.

Оли ве ра Сто ја ди нов, 

ор га ни за тор ре а ли за ци је

бу џет ских сред ста ва

ФИЛМ: Не што иза че га си -
гур но сто јим, то је да је за
ме не нај бо љи филм свих вре -
ме на „Дру штво мр твих пе -
сни ка”. Овај филм је до био
на гра ду „Оскар” за нај бо љи
сце на рио 1989. го ди не, а у
ње му глу ме бри љант ни Ро -
бин Ви ли јамс и Итан Хок.
Про фе сор ког игра Ви ли јамс
ра ди на пре сти жној ака де -
ми ји за де ча ке и по ку ша ва
да сво јим уче ни ци ма пре -
не се да има ју пра во на соп -
стве ну сло бо ду ми шље ња и
го во ра. Ме ђу тим, упра во та
сло бо да до но си ве ли ки про -
блем јед ном од мо ма ка, ко -
ји се су прот ста вља свом ри -
гид ном оцу у ода би ру сво је
ка ри је ре. Слу чај се за вр ша -
ва тра гич но, са мо у би ством
мла дог Ни ла и од ла ском
про фе со ра ен гле ског је зи ка
са ака де ми је. О, ка пе та не,
мој ка пе та не...

КЊИ ГА: Пре по ру чу јем ро ман
„При ја те љи” Сло бо да на Се ле -
ни ћа, ко ји је до био НИН-ову
на гра ду. Књи га го во ри о за -
бра ње ном при ја тељ ству ко -
сов ског Ал бан ца и по след њег
по том ка углед не бе о град ске
по ро ди це, окс форд ског ђа -
ка. Ово де ло ука зу је на отво -

ре ни су коб два раз ли чи та мо -
ра ла, два су прот на све та, ко -
ји су нео др жи ви.

МУ ЗИ КА: Мо ју ра ну мла дост
је, што се му зич ке сце не ти -
че, обе ле жио спој три ју до -
ма ћих гру па ко је су за јед но
сни ми ле ал бум „Па кет аран -
жман”. То су бен до ви „Шар -
ло Акро ба та”, „Идо ли” и
„Елек трич ни ор га зам”, у ко -
ји ма су би ли вр хун ски му зи -
ча ри: Ми лан Мла де но вић,
Ду шан Ко јић Ко ја, Вла да Ди -
вљан, Ср ђан Гој ко вић Ги ле.
На том ал бу му су пе сме
„Маљ чи ки”, „Она се бу ди”,
„Ни ко као ја”, „Злат ни па па -
гај”, „Кро ко ди ли до ла зе”...
На жа лост, мно ги од њих ни -
су ви ше ме ђу на ма, али ми -
слим да чак и да на шње ге -
не ра ци је још увек слу ша ју
ове пе сме.

КУЛТУРА
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ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ „НЕ ВИ ДЉИ ВА” СВЕ ТЛА НЕ ЈА ГО ДИЋ

КАД ПЕ СНИК ПО КЛО НИ ДУ ШУ
На про мо ци ји 
уче ство вао „Трио 
Кр стић”

Пр ва књи га на ше су гра ђан ке
Све тла не Ја го дић, под на сло вом
„Не ви дљи ва”, пред ста вље на је у
Све ча ној са ли На род ног му зе ја
Пан че во у пе так, 29. ју на. На
овој нео бич но ле пој про мо ци ји
уче ство ва ле су две го шће, као и
пан че вач ки „Трио Кр стић”, ко -
ји је сјај ну ат мос фе ру до дат но
обо га тио не жним и ро ман тич -
ним но та ма поп пе са ма.

О ау тор ки су го во ри ле и ње -
не пе сме чи та ле Сто јан ка Ци ца
Руп так, про фе сор ка у По љо при -
вред ној шко ли, Ја сми на Ми ла -
но вић, учи те љи ца у ОШ „Ми -
ро слав Ан тић”, и Јо ван ка Је -
лић, пе сни ки ња, ко ја је на пи -
са ла и ре цен зи ју за ову књи гу.

– Ин спи ра ци ја је увек љу -
бав. Она је нај ве ћи по кре тач
све га. Љу бав пре ма жи во ту и
чо ве ку. По себ но пре ма де ци,
јер они пру жа ју без у слов ну љу -
бав и огром ну енер ги ју. Исто

Пријатељи

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Она је об ја сни ла да је нај ве -
ћу ин спи ра ци ју за пи са ње до -
би ла на кон ро ђе ња сво је мла -
ђе ћер ке Ма ше, ка да је за не -
ко ли ко ме се ци на пи са ла пре -
ко сто пе са ма. У збир ци се, по -
ред но ви јих пе са ма, на ла зе и
не ке ко је су на пи са не и пре
пет на ест го ди на. Ка ко ка же,
са свим спон та но је до шло до
иде је да збир ка бу де об ја вље -
на, на на го вор при ја те љи це

пе сни ки ње ко јој се до пао њен
на чин пи са ња.

– По треб не су хра брост и ве ра
да при хва ти те да то што ра ди те
има вред ност. Ни је ла ко иза ћи
из ано ним но сти. То је про цес
пре и спи ти ва ња и сум ње, али и
пе ри од са зре ва ња. Ка да при хва -
ти те се бе и да те шан су оно ме
што ра ди те и су штин ски се про -
на ђе те у оном што вас ис пу ња ва,
тек та да све кре не не ком сво јом
уз ла зном пу та њом. Ве о ма сам
за хвал на сво јим при ја те љи ма,
ко ји су ме од у век по др жа ва ли –
на гла си ла је пе сни ки ња.

То ком про мо ци је су про чи та не
не ке од Све тла ни них пе са ма, ко је
ни ко га ни су оста ви ле рав но ду шним.
Вр ло ре ал ни, ис кре ни и емо тив ни
сти хо ви на ни за ли су се у ср ци ма
при сут них. Књи га „Не ви дљи ва” је
пра во осве же ње и по е зи ја ко ја се
од мах во ли и ра до чи та.

Збир ку пе са ма је об ја ви ла
из да вач ка ку ћа „Ма ла пти ца”,
а ко ри це за књи гу на цр та ла је
Све тла ни на је да на е сто го ди шња
ћер ка Са ра.

та ко ме по кре ће на пи са ње ту -
ђа сре ћа, али и пат ња. На рав -
но, и соп стве на. Же на као би -
ће ра ђа ња, да ва ња, жр тво ва ња,
по ни зно сти, али и бор бе и не -
по ко ре но сти кроз ве ко ве. Сма -
трам да се у овој збир ци мо же
про на ћи сва ка же на. У њој су
ду ше свих же на ко је сам то -
ком од ра ста ња упо зна ва ла, као
и мо ја. Не ка да се сва ка од нас
осе ти ла не ви дљи во – ре кла је
ау тор ка.

Културни телекс
Из ло жбе
Пе так, 6. јул, 20 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не: отва ра ње из -
ло жбе Алек сан дра Вељ ко ви ћа „Цр те жи и ра до ви на па пи ру”
и свир ка мла дих ау тор ских пан че вач ких бен до ва „Не ста -
шни”, „Су пер е го” и „Рам па”.

Му зи ка
Су бо та, 7. јул, 19 са ти, лет ња сце на До ма омла ди не: ди-џеј
ма ти не под на зи вом „ДИ МИ 10 го ди на ра да”. На сту па ју
DYMO, Chrono, Mark Andersson и Вла ди мир Т, Cookie и De-
arAn, и Ми лош Ву јо вић, Lobor D и Sugarave.

ПРО ШЛОГ ВИ КЕН ДА У МУ ЗЕ ЈУ

Са вре ме на ко ме ди ја о људ ским од но си ма

СО ЛИ СТИЧ КИ КОН ЦЕРТ МИ ЛА НА БЕР ГИН ЦА

Ви о лин ске со на те 20. ве ка

РЕ ВИ ЈА ФИЛМ СКОГ СТВА РА ЛА ШТВА ДЕ ЦЕ
И ОМЛА ДИ НЕ СР БИ ЈЕ

Ве ли ки успех мла дих
умет ни ка

Ви ше мла дих умет ни ка из
Пан че ва оства ри ло је зна ча -
јан успех на че тр де сет сед мој
Ре ви ји филм ског ства ра ла -
штва де це и омла ди не Ср би -
је, ко ја је одр жа на у Му зе ју
ју го сло вен ске ки но те ке у Бе -
о гра ду од 27. ју на до 1. ју ла.

У ка те го ри ји де це од пет -
на ест до де вет на ест го ди на
на гра ђе но је че тво ро по ла -

зни ка гру пе за филм Ре ги о -
нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” Пан че во.
За нај бо љи сце на рио на гра -
ђе на је Ати на Вик то ри ја
Здрав ков ска за филм „Ухва -
ће ни објек ти вом”, а при зна -
ње за нај бо љу ре жи ју до би ла
је Ка та ри на Вр хо вац за филм
„Кап”. Ди пло мом Ет но граф -
ског му зе ја у Бе о гра ду на -
гра ђен је филм „Нос фе ра ту”
Те о до ре Ми лу ти но вић и Ми -

ла на Миљ ко ви ћа. За нај у спе -
шни јег мен то ра про гла шен
је Иван Ра ки џић (гру па за
филм Ре ги о нал ног цен тра за
та лен те „Ми хај ло Пу пин”
Пан че во).

У ка те го ри ји до пет на ест
го ди на на гра ду за нај бо љу
ре жи ју до био је мла ди Пан -
че вац Пе тар Бач ко ња за филм
„2Д зам ка или Ка ко на цр та -

ти бра та”, а при зна ње за нај -
у спе шни ју про дук ци ју до би -
ла је упра во по ро ди ца Бач -
ко ња из Пан че ва (са мо стал -
ни ау то ри).

Ово го ди шњи жи ри чи ни -
ли су Гра ди мир Стој ко вић,
Мар ко Сто ја но вић, Сне жа на
Тр сте њак, Зо ран Сте ва но вић,
Ма ти ја Му њи за Пе тро вић и
Стра хи ња Са вић. На про гра -
му је би ло се дам де сет пет
фил мо ва.

ПР ВА РА ДИ О НИ ЦА ЧИ ТА ЛАЧ КОГ КЛУБА ЗА МЛА ДЕ

За гр љај књи ге
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ОПЕЛ кор са 1.4,
64.000, бен зин, 2010,
пр ви вла сник, зе дер.
060/017-10-75.
(262116)

ГОЛФ 5, 2.0 ди зел,
2005. го ди ште, од ли -
чан, 4.200 евра.
062/303-304,
062/504-504.
(262290)

РЕ НО се ник, 2003.
го ди ште, вла сник,
од лич но ста ње, 2.550
евра. 063/663-642.
(262410)

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.
(262420)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат
кро му, 1989. го ди -
ште, плин атест, ре -
ги стро ван, 400 евра.
064/230-52-21. 

ШКО ДА фе ли ци ја,
1999. ре ги стро ван,
бен зин, гас. 
064/461-38-56.
(262477)

ОПЕЛ за фи ра 1.7,
2012. го ди ште, 81 кв,
1686 цм³, ме та лик
сив. 063/244-674.
(262478)

КО РАЛ  ин 1.1, ис -
пра ван, ате сти ран,
ре ги стро ван до ју ла
2019, бен зин, гас,
2007. го ди не.
060/767-57-55.
(2624929

ОПЕЛ кор са 1.4,
66.000 км, бен зин,
2010, пр ви вла сник.
063/354-221.
(262494)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву
101 ска ла 55.
062/386-532.
(262496)

АУ ДИ 80, 1.6 ТД,
1990; опел за фи ра
1.6 ЦНГ, 2003, фа -
брич ки ме тан. Вла -
сник. 063/320-670.
(262517)

ПО ЛО 1.4 I , 2000.
го ди ште, 1390, бен -
зи нац, у од лич ном
ста њу. 063/837-48-
34. 063/837-48-34.
(262587)

ПРО ДА ЈЕМ фол ксва -
ген по ло, 1.5 SDI,
2003, опре ма, ме та -
лик црн. 064/131-59-
56, 065/349-51-20.
(262595)

ОПЕЛ астра Г ка ра -
ван, 2002, увоз, пр ви
вла сник, ре ги стро ван
до ма ја 2019, вре ди
по гле да ти, 1.850
евра. 064/322-79-39.
(262627)

АДРИА камп-при ко -
ли ца са тен дом, пр ви
вла сник, зва ти по сле
14 са ти. Тел.
066/408-426. (26263)

ЈУ ГО 55 ин, 2006,
очу ван, но ве гу ме,
ре ги стро ван, 600
евра. 064/243-84-52.
(262682)

ПУН ТО 1.2, 2002, ме -
та лик сив, кли ма,
цен трал на, га ра жи -
ран, вла сник.
064/142-55-93.
(262662)

ДЕ ЛО ВИ ју го, кец,
су за, мо то ри, ме ња -
чи, гу ме 13, 14, 15,
16. 064/856-60-65.
(262662)

ФИ ЈАТ се и ћен то ван
1.1, 2002, 126.000,
вла сник. 064/587-50-
24. (262713)

ПУН ТО 3, 8 в, 2009,
пе то ра вра та, ате сти -
ран плин, 120.000
км. 064/130-36-02.
(262713)

КЛИО 1.2, 2001. де -
цем бар, тро је вра та,
кли ма, ку пљен нов.
064/587-50-24.,
(262713)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс,
1.2, 2005, фул опре -
ма, 102.000 км, вла -
сник. 064/130-36-02.
(262713)

МЕР ЦЕ ДЕС Ц 180,
2002, ку пе, фул
опре ма 200.000 км,
мо же за ме на.
064/130-36-02.
(262713)

СИ ТРО ЕН кса ра
2005, 1.6, 16 в, бен -
зин, ре ги стро ван це -
лу го ди ну, од ли чан.
062/885-41-07.
(262720)

РЕ НО клио 2003. го -
ди ште, ди зел, на име,
мо же за ме на.
064/158-15-90.
(262760)

ПИК-АП парт нер,
2002, 1.9, мо же за -
ме на. 064/158-15-90.
(262760)

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 би ло ком ста њу,
90 до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(262468)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу
од 70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(262555)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле, ста ње не бит но, до
2.000 евра. 063/165-
83-75. (262555)

БЕ РАЧ змај 222, дво -
ред ни бун ке раш, ле -
ва тор, ду жна 9 м,
при ко ли ца 5 то на,
трак тор ИМТ 560.
064/271-40-87.
(261904)

КЛАС МАР КАНТ 40,
сун це ко са (ли ниј ска
трак тор ска зад ња),
трак тор ска пр ска ли -
ца мо ра ва. 632-166.
(262504)

СВЕ ТОГ СА ВЕ 59,
про да јем зи да ну га -
ра жу – стру ја, во да,
ро ло-вра та, 14 м2,
укњи же на. 063/449-
798. (262460)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же -
ну га ра жу на Ко те жу
2, на углу код Пи ва -
ре. 063/354-221.
(262494)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну
га ра жу (укњи же ну),
у Ж. Зре ња ни на 18-ц.
060/080-37-57.
(262554)

ПРО ДА ЈЕМ ли ме ну
га ра жу на Ко те жу 1,
Б. Јо ва но вић 102.
063/122-55-22.
(262763)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну
Ра до ву га ра жу, 15
м2, Ко теж 1 (Мак си).
063/122-55-22.
(262764)

ФРИ ЖИ ДЕР, за мр зи -
вач, веш-ма ши на, и
по лов ни де ло ви од
веш-ма ши не. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(262544)

ТВ СЕР ВИС „Плус”,
по прав ка те ле ви зо ра,
бок се ва, да љин ских.
353-463, Ту цо ви ћа
28. (262748)

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
те ле ви зо ре, по вољ но.
064/564-14-14.
(261295)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
лу ле, ме ша чи. 331-
586, 063/805-74-60.
(262152)

СЛО ВЕ НАЧ КА бал -
кон ска вра та са про -
зо ром – ле ва и де сна
вр та 80 х 220, про -
зор 180 х 140.
(262419)

ДВО КРИЛ НА хра сто -
ва вра та са ста клом
140 х 205. Гу ме лет -
ње bridgstone – 4 ко -
ма да. 069/338-41-50.
(262419)

РЕ ГАЛ, ка уч, ото ман,
су до пе ре, за мр зи вач,
се ки ре, уга о на ка да
141х141, ком пју тер
сто. 064/339-69-13.
(262418)

ПРО ДА ЈЕМ ле по
очу ван кре ве тац са
ду ше ком, ко ли ца ду -
бо ка и лет ња, сто ли -
цу за хра ње ње и
овал ни те пих.
064/592-78-11.
(262429)

ПРО ДА ЈЕМ бе лу тех -
ни ку из ста на. Тел.
063/801-60-43. 

ПРО ДА ЈЕМ би бер
цреп, це на 
за ви си од 
ко ли чи не. Тел.
064/472-84-72.
(262435)

ОР МАР, уга о на гар -
ни ту ра, веш-ма ши на,
сто ло ви, сто ли це, ко -
мо де, су до пе ра.
062/361-676.
(262435)

УСТУ ПАМ два гроб на
ме ста на Ка то лич ком
гро бљу. 
064/438-12-35.
(262436)
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ПРА СИ ЋИ, ја гањ ци,
на про да ју, вр шим
услу жно пе че ње на
др ва, ра жањ.
064/997-79-09.
(262757)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, веш-ма ши -
не и оста ли от пад.
063/101-11-47,
064/158-44-10.
(261590)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
ре са то ве, лу сте ре,
но вац, пен ка ла, ста -
ро по кућ ство. 335-
974, 063/705-18-18.
(262448)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај,
сли ке, са то ве, ста ри
но вац, би жу те ри ју,
ста ре играч ке и дру -
го. 335-930, 063/705-
18-18. (262448)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро: гво -
жђе, бе лу тех ни ку за
ре ци кла жу. Злат ко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(262485)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи,
по ло ван на ме штај,
по кућ ство, гво жђе.
062/150-68-54.
(262508)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, ста ро пер -
је, гар ни ту ре, ку хи -
ње, сто ли це, оста ло
по кућ ство. 062/148-
49-94. (262516)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
по ло ван на ме штај.
061/198-81-42.
(262516)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не,
фри жи де ре и оста ло.
061/62707-31.
(262607)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, плин ске
бо це, ста ро гво жђе,
ТА пе ћи, ста ро пер је.
066/900-79-04.
(262684)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве
у Пе ли стер ској.
013/333-921,
064/364-83-18 (СМС)

ЦЕН ТАР ПАН ЧЕ ВА,
про да јем стан/ку ћа,
67 м2, укњи же на,
вла сник. 
061/295-40-40,
063/765-65-63. 

КУ ЋА, но ва Ми са,
код вр ти ћа „Пе тар
Пан”, 210 м2, на 2.3
ара пла ца, укњи же -
на, вла сник, 56.000
евра.  063/826-97-09.
(260582)

ПО ВОЉ НО, ку ћа од
100 м2, стро ги цен тар
Пан че ва, Жи во ји на
Ми ши ћа 6. 064/575-
57-04, 023/857-315,
023/857-069.
(260649)

ХИТ НО про да јем
плац на Ку де љар цу
или ме њам за ку ћу-
стан. 062/976-85-76.
(261741)

МРА МО РАК, ком -
фор на ку ћа, хит но
на про да ју, до го вор.
069/255-87-86.
(2616710)

КУ ЋА, Б. Ра ди че ви ћа
54-а, 6.9 ари, стру ја,
во да, ка на ли за ци ја,
плин, 1/1, укњи же но,
мо гућ ност стам бе не
из град ње. 063/852-
43-19. (261774)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и
но ву ку ћу, Осло бо ђе -
ња 38-а. 320-144,
063/116-77-76.
(261886)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа, 8
ари пла ца, 120 + 65
м2. 062/185-86-73.
(261924)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара
17 х 24 и ра ди о ни ца
на 5 ари. 069/213-
97-37. (261778)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди -
цу у Пе ску. Тел.
063/754-13-26.
(261999)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди -
цу на Зла ти бо ру –
Га је ви. 
064/668-89-00.
(262181)

КУ ЋА, До ло во, 100
м2, плац 30 ари, по -
моћ ни објек ти.
062/103-38-63.
(262112)

ПАН ЧЕ ВО, про да јем
стан/ку ћа, 67 м2,
укњи же на, вла сник.
061/295-40-40,
063/765-65-63.
(262307)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ пла -
це ви на про да ју,
укњи же ни, Стре ли -
ште. 064/119-04-31.
(262310)

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

КУ ЋА, Пан че во, 90
м2, 2 ара и 86 м2 зе -
мљи шта уз обје кат.
Зва ти од 18 до 20 са -
ти. 064/832-13-35.
(262439)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же -
ну ку ћу, Те сла, две
је ди ни це, 170 м2, 3.8
ари, сре ђе на.
063/743-03-71.
(262424)

КУ ЋА на Те сли, 100
м2, плус по моћ не
про сто ри је, на 8 ари,
стам бе но-по слов на
зо на, све укњи же но,
60.000 евра.
064/222-51-33.
(262430)

СТАР ЧЕ ВО, плац 7
ари, чист, при кључ -
ци, по ред асвал та,
вла сник, 1/1.
065/340-13-41.
(262431)

СПРАТ НА ку ћа, До -
њи град, три ста на,
по вољ но. 063/248-
729, 063/126-92-77.
(262467)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Те сли, мо же и за ме -
на уз до пла ту. Тел.
063/849-94-07.
(262472)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи -
ште, 30 ари, до зво -
ље на град ња, Брат -
ства је дин ства, дру ги
про сек. 366-234.
(262471)

ПРО ДА ЈЕМ плац 33
ара са ку ћом, Но во -
се љан ски пут 131.
064/276-08-08.
(262476)

НО ВО СЕ ЉАСНКИ
пут, 96 м2, плац 14
ари, 36.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (262480)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 102 м2,
две стам бе не је ди ни -
це, 38.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(262480)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 400 м2,
ПО + ПР + I, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(262480)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари. Про да -
јем/ме њам. 
064/955-51-85.
(262497)

МИ СА, гра ђе вин ски
пла це ви по 6,76 ари
и 6.77 ари, је дан по -
ред дру гог, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(262480)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, гра -
ђе вин ски плац ком -
плет но ко му нал но
опре мљен, 21 ар, са
за по че том ха лом, до -
го вор. (636), 
„Стре ли ште 
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(262480)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар,
два хек та ра зе мље,
ви кен ди ца и воћ њак,
18.000 евра. „Con-
cept centar”.
063/870-74-56.
(262510)

ПРО ДА ЈЕМ плац 18
ари, Ку де љар ски
на сип. 
Тел. 064/951-75-67.
(262549)
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ПРО ДА ЈЕМ форд си -
је ру, ве ли ки бој лер,
ТВ фи липс, ко фе ре,
пи са ћи сто 060/143-
62-10. (262655)

ХО РИ ЗОН ТАЛ НИ, за -
мр зи вач вер ти кал ни,
фри жи дер, ком би но -
ва ни, веш-ма ши ну.
064/129-73-60,
013/346-790.
(262673)

ПРО ДА ЈЕМ де бе ле
сви ње, ман гу ли це, од
80 до 150 кг и 
пра си ће. 
064/552-59-49.
(262530)

ПРО ДА ЈЕМ ди зел
пум пу за за ли ва ње и
ко тао за ЦГ - 45. 
371-274, 
064/176-88-52.
(262540)

ТР ПЕ ЗА РИЈ СКА гар -
ни ту ра за шест осо ба,
пу но др во, и ви три на.
061/188-29-72.
(262542)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, си -
тр о ен 1.9 Д, ме ша ли -
цу за сточ ну хра ну.
064/357-81-50.
(262545)

ПРО ДА ЈЕМ две веш-
ма ши не го ре ње, бе ко.
063/196-54-62.
(262703)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру,
оста ле ку хињ ске еле -
мен те, ку хи ња 10.000
ди на ра, но ва. 371-
568, 063/773-45-97.
(262704)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за про из вод њу па пир -
них џа ко ва. Куп ци и
обу ка обез бе ђе ни.
064/424-95-10.
(262715)

ПРО ДА ЈЕМ пла сте ник
5,5 х 20, као нов.
062/885-41-07.
(262720)

ПРО ДА ЈЕМ пра сад,
мо гућ ност кла ња и
пе че ња, до ста ва.
063/314-454.
(262755)

ФО ТЕ ЉА на рас кла -
па ње сим по хо пла,
но ва, 7.500 ди на ра.
062/297-005. 

ПРО ДА ЈЕМ те ле ви зор
фи липс, ма ши ну за
ши ве ње ме ритт.
064/276-08-08.
(262476)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за одва ја ње ко шти ца
из во ћа. 064/201-72-
16. (262196)

БИ БЕР цреп, пре о ста -
ло огрев но др во, кра -
ву сте о ну, стај ско ђу -
бре. 063/711-77-54.
(262509)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну, фо те ље, тро -
сед, шпо рет, ор ман,
пла кар, ко мо ду.
061/649-15-54.
(262549)

НОВ тро крил ни  ор -
ман, веш-ма ши на, су -
до-ма ши на, дво сед,
тро сед, кре вет, гар -
ни ту ре, сто чи ћи, ду -
ше ци, ши ва ћа. Тел.
063/861-82-66.
(262582)

КО ТЛО ВИ но ви и по -
лов ни, свих ја чи на,
на чвр сто го ри во, ра -
ди ја то ри ту ча ни, га -
ран ци ја. Тел.
064/137-64-14.
(262643)

ПРО ДА ЈЕМ ште над
кав ка ског ов ча ра, од -
лич ни чу ва ри, мо же
ком пен за ци ја.
064/611-37-09. (262)

НА ПРО ДА ЈУ: фри -
жи дер, веш-ма ши на,
кре ве ти, сто, сто ли це,
шанк ко мо де, ви три -
не, су до пе ра, ку хи ња,
фо те ље, спа ва ћа со ба
из 1892, ра зно.
064/155-38-13. 
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ПРО ДА ЈЕМ ба шту 13
ари, 45 м2, са зи да -
ном ку ћи цом и по -
дру мом. 060/080-37-
57. (262544)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког, плац 3.8 ара.
063/301-360.
(262560)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ива но ву, 29. но вем -
бра бр. 80. 062/415-
309. (262567)

КУ ЋА, цен тар, 166
м2, на 4.5 ари, ЦГ,
67.000.  (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (262572)

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. (262572)

НО ВА МИ СА, плац 7
ари, 112 м2, 29.000,
по вољ но.  (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (262572)

ЈА БУ КА, дво соб на,
64 м2, 4 ара пла ца,
чвр ста град ња,
21.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(262603)

СТАР ЧЕ ВО, 106 м2,
9,2 ара плац, на углу,
22.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(262603)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Ку де љар ском на си пу
и два ста на у Бе о гра -
ду, но во град ња, Бра -
ће Јер ко вић.
061/590-24-70.
(2262-605)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу, у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-
00. (262606)

КУ ЋА, Гор њи град,
две стам бе не је ди ни -
це, на 3 ара, по вољ -
но. 065/513-87-30.
(262608)

ПРО ДА ЈЕМ плац 7.5
ари, гра ђе вин ски,
стру ја, во да, ка на ли -
за ци ја, Ку де љар ски
на сип, Ска дар ска,
од ли чан. 060/332-74-
04, 065/849-09-38. 

ТО ПО ЛА, сре ђе на
ку ћа 58 м2, 22.000.
(296), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(262640)

ДО ЊИ град, дво соб -
на, 60 м2, 4 ара,
35.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(262654)

КОД На род не ба ште,
61 м2, 1.5 ар, ЕГ, до -
бра, 36.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (262654)

ПЛАЦ на про да ју,
Ми са, до зво ље на
град ња. 
064/866-23-36.
(262661)

ПРЕ СПАН СКА, 88
м2, тро соб на на 4.85
ари пла ца, два по -
моћ на објек та,
33.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(262672)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при -
зем на, 130 м2 + ло -
кал, 30 м2 на 7.3 ари
пла ца, 29.000. 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(262672)

ТЕ СЛА, три ета же,
180, ЕГ, 80.000; Ми -
са, три ета же, ЕГ,
70.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (2678)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар -
ца, сре ђе на, 130 м2,
гре ја ње, 2,3 ара,
55.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (262668)

БЛИ ЗИ НА цен тра,
спрат на, две стам бе -
не је ди ни це, 220 м2,
2 ара, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (262668)

ОМО ЉИЦ, 65 м2, 6.5
ари, по моћ ни објек -
ти, 18.000 евра.
064/961-00-70.
(262531)

БА РА КА, 6 х 3, има
стру ју и во ду, про да -
јем. Тел. 069/213-97-
37. (262533)

ХИТ НО про да јем ку -
ћу, ста ра Ми са, 100
м2, 4 ара пла ца,
23.000 евра. Мо же
до го вор. 065/800-77-
70. (262537)

НА ПРО ДА ЈУ два
лан ца зе мље, пре ки
пут, 15.000 евра.
063/841-65-59.
(262539) 

УЖИ ЦЕН ТАР, 130
м2, 5 ари, пре ле па,
без ула га ња, 65.000.
(679), „Трем 01”.
063/836-23-83.
(262685)

УЖИ ЦЕН ТАР, 320
м2, 5 ари, но ва, као
на фил му, 135.000.
(679), „Трем 01”.
063/836-23-83.
(262685)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут,  5 ари, но ва
укњи же на, усе љи ва,
26.000. (679), „Трем
01”. 063/836-23-83.
(262348)

ЊИ ВА на про да ју,
Пан че во. 064/060-
64-20. (262690)

ПРО ДА ЈЕМ два лан -
ца зе мље на Но во се -
љан ском пу ту, пре
скре та ња на  пут за
Ка ча ре во. 064/159-
53-90. (262701)

13.000 ЕВРА, 54 м2,
Гор њи град, улич ни
део ку ће. 063/192-
63-93. (262711)

КУ ЋА 100 м2 + по -
моћ ни обје кат, 4 ара,
31.000 евра. Тел.
063/804-07-85.
(262719)

ПЛАЦ 8 ари са три
ку ће 70 м2 + 100 м2

+ 68 м2, ре но ви ра но,
усе љи во, по се бан
улаз, за сва ку 51.000
евра. Ко за рач ка. Тел.
063/804-07-85.
(262719)

МОН ТА ЖНА ку ћа,
68 м2, но ва, 19.000
евра, Ко за рач ка 10,
3 ара плац. Тел.
063/804-07-85.
(262719)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу -
ту 15,5 ари, по вољ но.
062/885-41-07.
(262720)

КУ ЋА, ста ри ја, Осло -
бо ђе ња 44, про да јем.
062/465-777.
(262741)

КУ ЋА, Стре ли ште,
127 м2, 5.0, ТА,
укњи же на, од мах
усе љи ва, на 2 ара,
30.000, хит но.
060/535-94-49. 

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ви кен ди цу на Де во -
јач ком бу на ру.
060/355-50-20.
(262739)

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.
(262754)

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. 

ПРО ДА ЈЕМ са лаш са
пет ла на ца зе мље, уз
асфалт. Се вер на зо -
на, бли зу Скро ба ре.
066/354-791.
(262762)
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ТЕ СЛА, ку ћа, екс тра
ло ка ци ја, за при ва -
тан би знис и ин ве -
сти то ре. 066/001-
050. (262762)

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу до
19.000 евра, Вој ло ви -
ца, То по ла, Ја бу ка,
Стар че во. 060/600-
29-40. (262753)

ТА МИШ КА ПИ ЈА,
гар со ње ра, II спрат,
34 м2 + оста ва,
32.000 евра, вла сник,
по глед на Та миш.
063/338-332 
(СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА,
нов, тро и по со бан, III
спрат, 72 м2+оста ва,
66.000 евра, вла сник,
по глед на Та миш.
063/338-332 
(СМС)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА,
по вољ но про да јем
тро со бан стан, 73 м2,
на Те сли. Тел.
064/175-63-14 
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ СТАН на
Те сли, по вољ но, Ку -
ћа, ши ри цен тар,
вре ди по гле да ти.
066/937-00-13 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пре леп
стан 61 м2, Ко теж 1,
Ко теж 2. Про да јем
хит но дво со бан стан,
Стре ли ште. 065/231-
59-60  (СМС)

МИ СА, 66 м2 + дво -
ри ште 24.000; 34 м2,
14.400. 063/377-835.
(261326)

ТЕ СЛА: тро со бан,
ЦГ, IV спрат, 80 м2,
те ра се, усе љив, вла -
сник. 013/331-079,
063/770-45-55. (260)

ПРО ДА ЈЕМ нов усе -
љив тро со бан стан,
57 м2, пре ко пу та
„Ави ва”. 065/800-90-
04. (261734)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу, 38
м2. Тел. 062/815-76-
31. (261484)

ТЕ СЛА, тро со бан, 71
м2, IX спрат, ко си
кров, до го вор.
063/822-17-72.
(262135)

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

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
на ду же, пот пун ком -
фор. 066/311-647.
(262431)

КО ТЕЖ 1, Осло бо ђе -
ња, 45 м2, ВПР,
28.000, до го вор. 

ЦЕН ТАР, 47 м2, II
спрат, лифт, пар кинг,
но ва град ња, гас,
укњи жен, вла сник,
усе љив од мах.
063/449-798.
(262460)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан у цен -
тру Пан че ва.
060/505-54-25.
(262474)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Ко теж 2, II
спрат, 65 м2, 35.000
евра, или ме њам за
тро со бан у цен тру.
063/801-56-63. 

КО ТЕЖ 1, 
Осло бо ђе ња, 
45 м2, ВПР, 28.000.
До го вор. (636),
„Стре ли ште 
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(262480)

ЦЕН ТАР, 47 м2, IV,
33.000, хит но, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(262480)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 61 м2,
VI, сре ђен, 38.500,
до го вор. (636),
„Стре ли ште 
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(262480)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 103 м2,
I, 43.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05. (262)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2,
III, ЦГ, 36.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (262480)

ТО ПО ЛА, дво со бан,
58 м2, ПР, ком плет но
сре ђен стан са дво -
ри штем. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05. (262480)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан ре но ви ран стан у
цен тру. 064/490-79-
47. (262500)

МИ СА, стан, згра да,
II спрат, ЦГ, 70 м2,
35.000 евра. (908)
„Koncept centar”,
063/870-74-56. (262)

КА ЧА РЕ ВО, стан у
ку ћи са дво ри штем и
га ра жом, 68 м2, ре -
но ви ра но, 20.000
евра. (908) „Koncept
centar”, 063/870-74-
56. (262515)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан до ули це,
Жар ка Зре ња ни на,
вла сник. 061/382-88-
88. (262513)

ХИТ НО про да јем
стан, до го вор.
064/159-99-45,
064/130-27-34. 

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА



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
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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”



МЛА ДОСТ, 83 м2,
ВПР, га ра жа, укњи -
жен, од ли чан, вла -
сник, 37.000.
063/262-675.
(262647)

НО ВО ГРАД ЊА, Л.
Тол сто ја, тро со бан,
75 м2, I, ЦГ, усе љив,
880 евра/ква драт.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
064/234-36-01.
(262645)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(262645)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и -
по со бан, 38 м2, IV,
сре ђен, усе љив,
23.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(262645)

МИ СА, тро со бан
стан, пр ви спрат, 80
м2, ве ли ка те ра са.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(262581)

ДВО СО БАН, Со да ра,
од 28.000, ТА,
34.000, ЦГ, пр ви
спрат.  (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (262581)

ДВО СО БАН, Ко теж
2, од 30.000 до
35.000.  (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(262581)

ДВО И ПО СО БАН, Со -
да ра, ЦГ, 73 м2, те ра -
са, по вољ но.  (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(262581)

ДВО И ПО СО БАН, Со -
да ра, ЦГ, 73 м2, те ра -
са, по вољ но.  (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(262581)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 49 м2, ВП, ЦГ,
те ра са, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (262572)

ТЕ СЛА, но ви ја град -
ња, че тво ро со бан,
100 м2, I, ЦГ. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (262572)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 44 м2, V,
26.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (262572)

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.
(262572)

ЛЕП стан, мир на ули -
ца, 55 м2, ТА, I спрат,
три те ра се, 29.000
евра. 063/253-593.
(262596)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по -
со бан стан у Ки кинд -
ској 1, Ко теж 2, це на
45.000 евра. Тел.
064/866-22-90.
(262600)

ПРО ДА ЈЕМ че тво ро -
со бан ду плекс стан у
ши рем цен тру Пан -
че ва. Тел. 063/858-
47-53. (262600)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, пр ви спрат,
30.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(262603)

ЦЕН ТАР,  63 м2, дру -
ги спрат, но ви ја
град ња, 37.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(262603)

СО ДА РА, дво со бан,
52 м2, пе ти спрат,
лифт, 32.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 
064/206-55-74.
(262603)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
45 м2, ТА, IV од V,
сре ђен, усе љив,
27.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(262603)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55 м2, пр ви
спрат, ЦГ, 28.000.
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(262603)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, дру ги спрат, ТА
гре ја ње, 36.000, до -
го вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(262603)

КО ТЕЖ 2, дво со бан
стан, 62 м2, ЦГ, VII,
до го вор. 
063/185-26-95.
(262612)

СО ДА РА, од ли чан
тро со бан са ЦГ,
42.500, и без гре ја -
ња, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(262618)

СО ДА РА, дво со бан,
Цг, 31.000, Са мач ки
25 м2, ЦГ, при зе мље,
17.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(262618)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан за сре ђи ва ње, I,
ЦГ, 27.000; јед но со -
бан, 44 м2, ЦГ, при зе -
мље, 25.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(262618)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
II, 36.000, по че так
Вој во ђан ског бу ле ва -
ра, дво со бан, IV, 69
м2, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(262618)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 48
м2, Ка ра ђор ђе ва 13,
40.000 евра.
066/235-752.
(262624)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за ма њи стан, Со да -
ра, тро со бан, 74 м2,
I, ЦГ. Вла сник.
064/616-47-67.
(262626)

ПРО ДА ЈЕ се стан на
Стре ли шту, 52 м2,
гре ја ње, те ле фон.
060/030-11-62.
(262628)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач -
ки, 18 м2, III, спрат,
14.000. (296), 
„Ку по ла”, 
065/328-66-94.
(262640)

МИ СА, јед но и по со -
бан, нов, 40 м2, III
спрат, 20.000. (296),
„Ку по ла”, 
065/328-66-94.
(262640)

СО ДА РА, леп дво со -
бан, II спрат, 60 м2,
35.000. (296), „Ку по -
ла”, 065/328-66-94.
(262640)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ве ћи
јед но со бан, ВП, 43
м2, 26.000. (296),
„Ку по ла”, 065/328-
66-94. (262640)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 43
м2 + те ра са, по друм,
ЦГ. 063/84585-80.
(262658)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61
м2, VII, ЦГ, 29.000,
до го вор. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(262654)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
са лон ски, II, TA, 76
м2, 42.000. (49), „Му -
станг”, 
062/226-901.
(262654)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
20 м2, ТА, III, ПВЦ,
15.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(262654)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
64 м2, II, 35.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(262654)

ТИП СТАН КО, дво со -
бан, II, 48 м2, 21.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(262654)

СО ДА РА, тро со бан,
74 м2, I, ЦГ, 43.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(262654)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
ВП, 77 м2, ЦГ, до бар,
45.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (262654)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2,
32.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (262654)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
50 м2, II, ЕГ, ква ли -
тет но ре но ви ран,
38.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (262654)

КО ТЕЖ 1, тро со бан,
71 м2, 42.500; дво и -
по со бан, 69 м2,
39.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(262672)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 54 м2, 26.000;
тро со бан, 88 м2,
22.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(262672)

МАР ГИ ТА, гар со ње -
ра, 30 м2, 16.000;
дво и по со бан, 42 м2,
22.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(262672)

СА МАЧ КИ хо тел,
гар со ње ра, 17 м2, на -
ме ште на, 12.500.
„Пер фект”, 064/348-
05-68.   (262672)

МИ СА, тро со бан, 98
м2, 45.500; јед но и по -
со бан 38 м2, 16.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68.   (262672)

СО ДА РА, дво со бан,
26.500; дво и по со бан,
57 м2, 32.500. „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.  (262672)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, ТА, 30.000; дво -
со бан, 61 м2, 30.000.
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(262672)

ЦЕН ТАР, 2.0, 74,
33.000; гар со ње ра,
24, 23.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(262678)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 33,
15.000; гар со ње ра,
25, ЦГ, 17.500. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(262678)

ТРО СО БАН, 86 м2, II
спрат, по друм, Ста ри
Та миш, 19.000 евра.
065/881-19-92.
(262663)
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МИ СА, јед но со бан,
37 м2, 20 м2 те ра са,
III, 20.000. (398),
„Кров”, 060(683-10-
64. (262668)

УЖИ цен тар, 70 м2,
нов лукс, са угра ђе -
ном ку хи њом,
65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(262685)

СО ДА РА, 61 м2, ЦГ,
V, сре ђен, по глед на
Та миш, До си те је ва.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(262685)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ,
I, усе љив, укњи жен,
Ра до ва згра да. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (262685)

КО ТЕЖ 1, кру жни
ток, 61 м2, ЦГ, IV,
36.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(262685)

ТЕ СЛА, хит но про да -
јем стан, 67 м2 + те -
ра са 7 м2, при зе мље,
гре ја ње. По вољ но.
062/352-859.
(262686)

ПР О ДА ЈЕМ стан на
Те сли, 53 м2, III, ЦГ,
лифт, вла сник.
063/250-416.
(262867)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду
1650 м2, 10 ари пла -
ца, за ме на. 060/312-
90-00. (262700)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, ЦГ, I
спрат, без по сред ни -
ка, до го вор. 064/003-
74-16. (262709)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан на Те сли, без по -
сред ни ка. 061/162-
15-31. (262718)

СТАН, 40 м2, I спрат,
за јед нич ко дво ри -
ште, 1/1, ре но ви ран,
М. Ку ли ћа 32, 15.000
евра. Тел. 063/804-
07-85. (265514)

ЦЕН ТАР, Та ми шки
кеј, дво со бан, при зе -
мље, 58 м2, ЦГ,
49.000. (353), 
„Пре ми ер”, 
063/800-44-30.
(262681)

СО ДА РА, јед но и по -
со бан, II, 45 м2, ЦГ,
26.000. (353), 
„Пре ми ер”, 
063/800-44-30.
(262681)

ШИ РИ цен тар, јед но -
со бан, ком фо ран, IV,
39 м2, ЦГ, 25.000.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(262681)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.500.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(262681)

СО ДА РА, дво со бан,
VI, 56 м2, ЦГ, 29.000.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(262681)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, III, 34 м2, ЦГ,
20.000. (353), 
„Пре ми ер”, 
063/800-44-30.
(262681)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ дво со бан стан
на но вој Ми си, код
Спорт ског цен тра,
од мах усе љив.
064/348-01-57.
(262740)

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.
(262754)

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.
(262754)

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.
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (262754)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
Ми са, I, 35, пре леп,
20.000. Тип Стан ко,
I, 32, 19.000. „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(262754)

ХИТ НО по тре бан
дво и по со бан или
тро со бан стан, бр за
ре а ли за ци ја. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”. 069/196-96-
05. (262480)

ПО ТРЕБ НЕ не крет -
ни не на свим ло ка ци -
ја ма гра да. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”. 
069/196-96-05.
(262480)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 
064/206-55-74,
013/362-027.
(262603)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла”
по треб не не крет ни -
не. (926), 065/328-
66-94. (262640)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис -
пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(262672)

КУ ПУ ЈЕМ ста но ве за
ре но ви ра ње, бр за ис -
пла та. 064/385-31-
15. (262672)

КУ ПУ ЈЕМ ис кљу чи во
без по сред ни ка од
вла сни ка, дво со бан
стан до тре ћег спра -
та, цен тар, Со да ра,
Те сла, оба ве зан
лифт, ис пла та од мах.
063/637-673.
(262729)

АГЕН ЦИ ЈИ за не крет -
ни не „Мил ка М”, по -
треб не не крет ни не,
све ло ка ци је, бр за
ре а ли за ци ја. „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(262754)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Ми си. Тел. 372-677.
(262243)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
и со бу са ку па ти лом.
063/827-26-20.
(262463)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на -
ме штен стан на Те -
сли. Тел. 063/849-94-
07. (262472)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
стан у ку ћи. Стре ли -
ште. Тел. 060/343-
76-09. (262482)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у Са мач -
ком. 063/830-10-06.
(262481)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на но вој Ми си.
063/839-56-81,
013/370-398.
(262480)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, ви со ки пар -
тер, ЦГ. Тел.
064/208-91-21.
(262490)

ГАР СО ЊЕ РА, стро ги
цен тар, пот пу но на -
ме штен, дру ги спрат,
у згра ди. Тел.
064/306-86-23.
(262503)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра
Ми са., 060/011-96-
66. (262534)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 65 м2, 120 евра,
вој не згра де, на Ке ју,
по лу на ме штен.
062/300-768.
(262577)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, ку ћу,
са ми ца ма или уче ни -
ци ма. 064/986-21-74.
(262580)

ЈЕД НО СО БАН стан
на но вој Ми си, КТВ,
кли ма, те ле фон, ин -
тер нет. 060/033-20-
42. (262569)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ко -
теж 1, јед но со бан,
41,5 м2. Тел.
064/504-88-36.
(262570)

ТРА ЖИМ ку ћу за из -
да ва ње са по моћ ним
објек ти ма и пла цем.
060/600-29-40.
(262573)

ДВО СО БАН на ме -
штен стан брач ном
па ру, Те сла, згра да,
ТА пећ. 062/149-16-
36. (262591)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Ми си.
061/132-54-21.
(262592)

ИЗ ДА ЈЕМ две со бе са
ку па ти лом у цен тру.
063/761-03-56.
(262594)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ре но ви ран стан, Со -
да ра, I спрат, кли ма,
ЦГ, 140 евра.
063/805-20-09.
(262611)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, но ва
Ми са, 40 м2, пра зан,
100 евра. 063/863-
85-04. (262644)

ГАР СО ЊЕ РУ на ме -
ште ну из да јем,  ка -
блов ска, ин тер нет,
кли ма, бли зу цен тра.
060/555-85-62.
(262696)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан на Те -
сли. Тел. 251-25-58,
064/231-25-22.
(262650)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ши ри
цен тар, по слов не на -
ме не, мо гу ћа адап та -
ци ја. 062/347-667.
(262659)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
сам цу или са ми ци.
Тел. 060/761-11-81.
(262880)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у цен тру,
ЦГ, ка блов ска, ин -
тер нет. 063/118-22-
09. (262665)

ИЗ ДА ЈЕМ но во и згра -
ђе не ста но ве, лукс
опре мље не, јед но со -
бан и дво со бан, Све -
тог Са ве 133.,
065/283-53-01.
(262520)

НА МЕ ШТЕ НА гар со -
ње ра,  у за јед нич ком
дво ри шту код „Елек -
тро вој во ди не”, Те -
сла, 80 евра.
064/595-98-01.
(262691)

НА МЕ ШТЕН стан,
но ва Ми са, 36 м2,
ин тер нет, ка блов ска,
гре ја ње. 063/309-
344, 062/295-968.
(262728)

ИЗ ДА ЈЕМ леп јед но -
со бан пра зан стан,
Со да ра, ЦГ, кли ма,
ка блов ска. 063/879-
54-08., (262734)

СО БА, цен тар гра да,
ЦГ, кли ма, по жељ но
уче ни ци, сту ден ти.
069/256-19-31.
(262744)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 40 м2,
пот кро вље, но ва Ми -
са. 064/665-86-24.
(262759)

ИЗ ДА ЈЕМ но ву плу -
сну хлад ња чу, 620
м³, при лаз ка ми о на,
Пан че во. 065/800-
90-04. 

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, Ка ра ђор ђе ва 15,
14.000 евра.
0966/235-752. (2624)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен
ло кал за фри зе ре,
Ца ра Ду ша на 60.
013/304-506,
064/329-37-84.
(262583)

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

ПО ВОЉ НО ло кал,
Зе ле на пи ја ца, глав -
ни про лаз, 21 м2.
(470),  „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(262581)

ЛО КАЛ, раз ра ђен,
Ж. Зре ња ни на 32,
упо треб на до зво ла.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(262581)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 28
м2, улаз у Пе пе ља ре.
063/8937-48-34.
(262587)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
ра ду, бли зу шко ле,
про да јем ко мо ду,
сто ло ве. 063/735-44-
50. (262590)

ИЗ ДА ЈЕМ отво ре ну
сто ма то ло шку ор ди -
на ци ју, бли зу Ау то бу -
ске ста ни це у Пан че -
ву. 061/209-18-00,
063/720-73-76.
(262548)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
јед ној од нај про мет -
ни јих ули ца.
065/543-21-41.
(262650)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал и
кан це ла риј ско-по -
слов ни-стам бе ни
про стор (ду плекс),
Пан че во. 
066/110-870.
(262621)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17
м2, Зе ле на пи ја ца,
нај бо ља ло ка ци ја.
064/140-88-36.
(262622)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал пре -
ко пу та До ма здра -
вља, 20 м2, са упо -
треб ном до зво лом.
Тел. 065/422-05-55.
(262629)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру Пан че ва. Тел.
060/423-10-05.
(262706)

40 КВМ, ло кал, сре -
ђен, из да јем. Ко чи на
1-а, код Зе ле не 
пи ја це. 
Тел. 069/266-98-20.
(262716)

ЛО КАЛ 40 м2, пре ко
пу та пе ро на Ау то бу -
ске ста ни це, Осло бо -
ђе ња, 10/а, по ред
„Млеч ног цар ства”,
из да јем. 062/465-
777. (262741)

ЦЕН ТАР, про да јем
два ло ка ла са ста -
ном, у ку ћи, ЦГ, дво -
ри ште. Тел. 063/751-
07-79 од 20 до 22 са -
та. (262675)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
Стре ли ште, 17 м2, це -
на 80 евра. 065/687-
96-48. (262671)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-20.
(262667)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле
100, 150, 200, 250 м2.
064/143-52-98.
(262700)

ИЗ ДА ЈЕМ про дав ни -
цу пре ко пу та Ау то -
бу ске ста ни це, Осло -
бо ђе ња 2. 063/288-
975. (262698)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је.
063/666-755 
(СМС)

ПО ТРЕ БАН фри зер
за рад у раз ра ђе ном
са ло ну. Тел. 063/725-
01-24, 060/055-25-
11. (262364)

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ
за ле га лан по сао у
Сло вач кој - рад ни ци,
ва ри о ци и во за чи ау -
то бу са. (261911)

СЕР ВИ СУ по тре бан
ау то-ли мар и рад ник
за ду бин ско пра ње и
по ли ра ње, са ис ку -
ством. 
060/333-65-80.
(262449)

УТВИ „Ми лан Пре ма -
су нац” Ка ча ре во по -
треб ни: рад ник у ра -
чу но вод ству, бро ве -
ри сти, стру га ри и
гло да чи. Би о гра фи ју
по сла ти на 
office@utva-mp.com
или кон такт на тел.
013/601-650. 

СА ЛО НУ ко ји ра ди
већ 15 го ди на, у Ули -
ци Жар ка зре ња ни на
22-а, због про ши ре -
ња по сла по тре бан
фри зер са ис ку ством.
Усло ви од лич ни.
065/555-54-44.  

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца, Ка фе „Па ци -
фи ко”. 060/319-05-
77, 061/236-32-87. 

ПО ТРЕ БАН пе кар и
бу рег џи ја. 062/404-
144. (262510)

ПЕ КА РИ по треб на
про да ва чи ца.
062/404-144.
(262510)

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПОСАО

ПОНУДА

ЛОКАЛИ



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 6. јул 2018.

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са ис ку ством за рад у
пре храм бе ној про -
дав ни ци. 060/661-
11-07.  (2262546)

ПО ТРЕ БАН ис ку сан
рад ник Ау то пе ри о -
ни ци „Би бац”.
066/001-050.
(262762)

ПРО ДА ВАЦ у ки о ску
ко ки ца по тре бан.
СМС са лич ним по -
да ци ма сла ти на тел.
062/772-787. (ф)

ПО ТРЕБ НА ис ку сна
ку ва ри ца, без оба ве -
за, за рад и по моћ у
во ђе њу ре сто ра на на
Но вом Бе о гра ду.
При ја ва. Не дељ на
пла та. 066/610-693.
(ф)

ТРА ЖИ се по моћ ни
рад ник за рад у ку -
хи њи, за стал но.
069/822-48-23.
(262601)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ау то-пе ри о -
ни ци. 063/135-28-32.
(262615)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за уто вар/ис то вар
огрев ног др ве та.
063/341-871.
(262616)

ДОО „SILEX”-u по -
треб ни: ви љу шка ри -
ста и рад ни ци у про -
из вод њи. За ин те ре -
со ва ни мо гу до ћи на
раз го вор у Б. Ши по -
ша 9, Пан че во. Тел.
063/109-78-88. 

ПИ ЦЕ РИ ЈИ по пај по -
треб ни пи ца-мај стор
и рад ни це за па ла -
чин ке. 
063/820-87-61. 

ПО ТРЕ БАН во зач за
до ста ву за ре сто ран
у „Авив пар ку”. Тел.
013/377-230,
064/643-41-22.
(262664)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за про да ју и по моћ не
рад ни це у ку хи њи, за
ре сто ран у „Авив
пар ку”. Тел. 013/377-
230, 064/643-41-22. 

ПО ТРЕ БАН во зач Б
ка те го ри је за ди стри -
бу ци ју штам пе. Зва ти
од 9 до 15 са ти.
069/867-72-07.
(262657)

ПО ТРЕ БАН ко но бар,
Би фе Ко теж 2.
063/431-790.
(262693)

ВО ЗАЧ Ц и Е ка те го -
ри је, по тре бан за
пре воз жи та ри ца, са
ис ку ством. Тел.
063/237-977.
(262698)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР -
СКОЈ фир ми хит но
по треб ни во до ин -
стла те ри са ис ку -
ством. 
064/037-40-26.
(262695)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба -
ри. 060/312-90-00.
(262700)

РЕ СТО РА НУ „Ста ра
Вај фер то ва пи ва ра”,
по треб ни ку ва ри и
ко но ба ри. 
063/391-824.
(262723)

КРЧ МИ „Ша ре ни ца”
по треб на ко но ба ри -
ца. Ба ва ни штан ски
пут 309. Тел.
064/349-93-43.
(262725)

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.
(262738)

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.
(262738)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
пре воз хле ба и пе ци -
ва Фир ми „Пре во -
зник”. Пре воз обез -
бе ђен. 
060/864-07-71.
(262756)

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)

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 ЗАН за пе че ње ра -
ки је из да јем. Ду ле.
064/163-58-85.
(262206)

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве, чи сти мо
по дру ме, та ва не, итд.
064/144-37-65.
(262453)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(2661932)

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.
(262136)

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.(262136)

МА СА ЖА: ре лакс,
пар ци јал на, ан ти це у -
лит – екс тра це на. Ја -
бу ка. 064/462-40-10.
(262438)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76.
(262446)

ЧИ СТИМ шут, дво ри -
шта, по дру ме, та ва -
не, ру шим ста ре
објек те, по вољ но.
Злат ко. 
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(262485)

СЕ ЛИД БЕ, по вољ но,
са рад ни ци ма – из -
но сим ста ри не по -
треб ни на ме штај.
Злат ко. 
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(262485)

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.
(262498)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је, 120
ли та ра, са пре во зом
и мон та жом.
063/315-381.
(р/262260)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа и ди ги -
та ли за ци ја ва шег ТВ-
а, ан те на плус и
IPTV. 
064/866-20-70.
(262512)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(252517)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 351-073,
064/157-20-03.
(262536)

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. (262536)

СТО ЛАР СКЕ услу ге,
ку хи ње и пла ка ри по
ме ри, по прав ке, пре -
прав ке. 371-274,
064/176-88-52.
(262540)

КЛИ МЕ: уград ња,
сер вис, до пу на, по -
прав ке, по вољ но.
Тел. 064/520-48-80.
(262553)

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, по -
вољ но, од мах.
013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(262579)

КО СИМ ко ров, тра -
ву, ши шам огра ду,
под се цам др ве ће,
дво ри шта, ви кен ди -
це, воћ ња ци.
061/301-49-58.
(262586)

МО ЛЕ РАЈ, сто ла ри ја,
гипс, об ра де око
про зо ра, пла ћа ње на
ра те. 
063/893-39-94.
(262565)

СПРЕ МА ЛА бих ста -
но ве и ра ди ла би ло
ко ју по моћ у ку ћи.
064/153-32-78.
(262568)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА,
чу ва ла би ста ри је
осо бе и не по крет не,
од 8 до 17. 060/421-
05-91. (262602)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА,
ме њам пе ле не и ди -
ско ве. 060/421-05-
91. (262602)

РУ ШИМ ста ре објек -
те, чи стим по дру ме,
та ва не, дво ри шта и
све оста ло. 061/627-
07-31. (262607)

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. 

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,
060/361-474,
066/361-474. (2621)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста -
ти сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен -
тар. 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(262637)

СПРЕ МАМ ку ће и
ста но ве, ако вам тре -
ба по зо ви те.
064/278-71-20.
(262523)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви.
065/842-84-29. (262)

ОСО БА са ис ку ством
за чу ва ње де це у ве -
чер њим са ти ма.
064/590-22-29.
(262651)

УНО СИМ др ва, угаљ,
ва дим ста ро во ће,
ко пам ка на ле.
062/190-71-60.
(262697)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, гипс, по вољ но,
пен зи о не ри ма по -
пуст. 061/626-54-06. 

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(262699)

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: ру ше ња
ку ћа, кро во ва, бе то -
ни ра ња, ко ше ње тра -
ве, оба ра ње ста ба ла.
064/122-69-78.
(2627059

БЕ ТО НИ РА ЊА ста за,
дво ри шта, раз би ја ње
бе то на, ру ше ња ку -
ћа, од но ше ње не по -
треб них ства ри, итд.
060/035-47-40.
(262705)

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. 
(262722)

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)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци -
је, по прав ке, за ме на,
од мах. 
013/331-657,
064/495-77-59.
(262737)

ДУ БИН СКО пра ње
те пи ха, пре воз бес -
пла тан. 300-820,
064/129-63-79.
(262753)

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



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. 

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто -
вар и од воз свих вр -
ста шу та, раз би ја ње
и се че ње бе то на, ис -
коп ба ге ри ма.
064/648-24-50.
(260420)

НА ЈАМ ви љу шка ра
за уто вар и ис то вар
ро бе. 064/648-24-50.
(260420)

KIZZA – пре воз
шљун ка, пе ска, се -
јан ца и ри зле. Услу ге
ви љу шка ра  и ве ли -
ких ви љу шка ра, но -
си во сти до 10 то на.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)

KIZZA – ру ше ње ста -
рих ку ћа и дру гих
обје ка та, уто вар и
од воз шу та, ис коп
ба ге ри ма по дру ма,
те ме ља, ка на ла, сеп -
тич ких ја ма.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)

KIZZA – се че ње бе -
то на и ас фал та, раз -
би ја ње бе то на, на си -
па ње и са би ја ње те -
ре на ваљ ци ма и ви -
бро пло ча ма.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)

KIZZA – оре зи ва ње и
се ча др ве ћа из ка ми -
о на са кор пом за рад
на ви си ни до 23 ме -
тра, пра ње про зо ра,
чи шће ње олу ка, за -
ме на цре -
па...013/366-888,
063/218-894. (26042)

KIZZA – на јам ма ка -
за стих елек тро плат -
фор ми ви си не до 12
ме та ра. 063/218-894.
(260420)

KIZZA – про да ја ква -
ли тет них бе ха тон
коц ки и при пре ма
те ре на са 
по ста вља њем.
013/366-888,
063/218-894.
(260420)

РА ДИ МО: зи да ње,
бе то ни ра ње, оправ ке
ста рих, но вих кро во -
ва, раз не изо ла ци је.
013/664-491,
063/162-53-89.
(261813)

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)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че во-
да ље, це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(258828)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050.
(262762)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ки пе ром:
шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут.
063/246-368.
(260696)

МОН ТА ЖА и сер вис
кли ма-уре ђа ја, по -
прав ка бе ле тех ни ке.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(262420)

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.
(262420)

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 (262532)

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.(262532)

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.
(262532)

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
(262532)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди -
на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по -
вољ ни је. Иван.
063/107-78-
66.(262532)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и
ства ри ком би јем и
ка ми о ном, про фе си -
о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван.
063/107-78-66.
(262532)

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. (262420)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви,
гипс, фа са де, ла ми -
нат. 064/317-10-05,
063/806-00-64 

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ЦО 2 апа ра та, про -
да ја по лов них, ау то-
елек три ка, по прав ка
ра зних елек тро-уре -
ђа ја. 
063/800-01-96.
(262475)

ТЕ ПИ СИ – ак ци ја,
100 ди на ра/ква драт.
Ау то пе ри о ни ца „Би -
бац”, бес пла тан пре -
воз. 066/001-050.
(262762)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску
ске лу, ме тал не под у -
пи ра че, ме ша ли це за
бе тон. 
064/351-11-73.
(262469)

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)

РУ ШЕ ЊЕ, све вр сте
ис ко па, рав на ње, од -
воз шу та. 069/634-
011. (262751)

****

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.
(262584) 

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,с ве 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.

(262584) 

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.  

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње
не по треб них ства ри
са рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та.
064/047-55-55. 

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 6. јул 2018.

УСЛУГЕ



БА О ШИЋ, Хер цег
Но ви, леп јед но со бан
стан, 100 ме та ра мо -
ре, кли ма ти зо ван.
060/321-60-07.
(260979)

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)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру, ка -
блов ска, wi/fi, ба зен,
СПА, деч ја игра о ни -
ца. 063/719-98-30.
(261570)

ЗЛА ТИ БОР, из да јем
апарт ман, КТВ, ин -
тер нет, цен тар, пар -
кинг. Тел. 063/759-
98-77. (261671)

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. (и)

РИ САН. Со бе са упо -
тре бом ку хи ње и ку -
па ти ла. Те ле фон:
+382/32-371-657 и
00382/69-123-099,
064/078-52-62.

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, леп
сме штај код Сло бе.
064/438-12-35.
(262436)

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 да Сне жник.
066/624-04-00. 

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не
и Вр њач кој ба њи.
065/555-47-40,
061/296-63-99. 

СО КО БА ЊА, но ви
апарт ма ни код пар ка
Бо ри ћи. Ре зер ви ши те
на вре ме. 
064/507-20-84,
064/993-72-07.
(262676)

ИЗ ДА ЈЕМ по вољ но
со бе и апарт ма не на
цр но гор ском при -
мор ју у Бје лој.
00382/316-83-459,
+382/696-69-648.
Ђо ле. 
(2262688)

СО КО БА ЊА, из да јем
апарт ма не, деч ји
пар кић, дво ри ште,
пар кинг, ин тер нет,
ка блов ска. 
064/810-76-77. 
(и)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на мо ру, До бр о та –
Ко тор, сло бод но од
6. до 20. ју ла. Тел.
+381/640-496-272.
(262724)

ПО ВО ЉАН сме штај у
Ри сну, ле жај 6 евра,
упо тре ба ку хи ње.
063/848-04-12. 
Зо ри ца. 

СО КО БА ЊА, из да јем
апарт ман, макс. 4
осо бе, цен тар, це на
по до го во ру.
065/205-458.
(262758)

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.
(262609)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, мо лер ски ра до ви,
де мит фа са де. Адап -
та ци је ком плет елек -
тро и во до вод ски ра -
до ви.
065/228-78-66.
(2626269

МО ЛЕ РАЈ, де мит фа -
са де, гип сар ски, елек -
тро и во до вод ски ра -
до ви. Адап та ци је
„кључ у ру ке”.
063/167-66-93.
(262625)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, ла -
ми нат, сто ла ри ја.
061/283-66-41,
062/156-02-07.
(262712)

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.
(261469)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но, пе сак, шљу -
нак, се ја нац, ри злу,
од во зим шут.
064/354-69-94.
(26275)

УПО ЗНАО бих озбиљ -
ну же ну, имам 55 го -
ди на. Кон такт
065/677-80-05.
(261842)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом го ди шњу кар ту
за осо бу са по себ ним
по тре ба ма, из да ту од
АТП-а на име Оли ве -
ра Ми ло ше вић.
(262465)

АКО си уса мље на,
имаш 40 до 50 го ди -
на, же лиш 
брак – ја ви се.
064/437-63-59.
(262499)

РЕ ЛАКС, те ра пе ут ска
ма са жа.
064/000-55-39. 
Сла ђа. (4771)

ПО КЛА ЊАМ ста бло
ора ха. 313-969,
064/313-86-11.
(262414)

МУ ШКА РАЦ 56 го ди -
на , ма те ри јал но
обез бе ђен, же ли да
упо зна же ну или де -
вој ку до 40 го ди на,
ра ди дру же ња, из ла -
за ка. Зва ти око 21
сат. 013/352-203.
(262554)

УПО ЗНАО бих сло -
бод ну же ну за за јед -
нич ки од мор на мо ру.
064/372-94-71.
(2622638)
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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.

ТУРИЗАМ

РАЗНО

УСЛУГЕ У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град -

њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве

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 бр.3588 К.О. Пан че во за пла ни -

ра ну из град њу ви ше по ро дич ног стам бе ног објек та, са

об у хва том УП-а и де ла ули це Ка ра ђор ђе ва, део

кат.пар. Бр.3565 К.О. Пан че во, из ра ђен од стра не

„АГП СТУ ДИО” Пан че во, Ул. Д.Ту цо ви ћа бр. 26, под

бро јем УП 02-2017, за ин ве сти то ра Жив ко вић Де ја на

из Пан че ва, Ул. Ка ра ђор ђе ва бр. 98/4

Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти и

згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I, бр.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, стам бе но-ко му нал -

не по сло ве и са о бра ћај. 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

013/353-304, кан це ла ри ја 609 и 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 06. 07. 2018.

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, пу -

тем пи сар ни це Град ске упра ве  гра да Пан че ва, Трг

кра ља Пе тра I, бр.2 - 4, Пан че во.  

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 

1.   за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са на од -

ре ђе но вре ме и то:

Јед ног  ДО ЦЕН ТА за ужу на уч ну област  КЛИ НИЧ -

КА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА

Усло ви:

– док тор ме ди цин ских на у ка – област сто ма то ло ги ја,

спе ци ја ли за ци ја из обла сти де чи је и пре вен тив не сто -

ма то ло ги је, као и оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о

ви со ком обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је”

бр. 88/2017) и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.

Са иза бра ним кан ди да том за кљу чу је се уго вор о ра ду

на од ре ђе но вре ме од 5  (пет) го ди на.

2.   за из бор у зва ње  ви ше  са рад ни ка у на ста ви ван

рад ног од но са – кли нич ки аси стент, за школ ску

2018/2019 и то:

за уже на уч не обла сти:

а) КЛИ НИЧ КА МЕ ДИ ЦИ НА

б) КЛИ НИЧ КА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА

На кон курс се мо гу при ја ви ти кан ди да ти ко ји ис пу ња -

ва ју је дан од сле де ћих усло ва:

– за вр шен сто ма то ло шки или ме ди цин ски фа кул тет и

спе ци ја ли за ци ја из од го ва ра ју ће обла сти; 

– да је у рад ном од но су у не кој од на став них ба за Сто -

ма то ло шког фа кул те та

Са иза бра ним ли ци ма, за кљу чу је се уго вор о до пун -

ском ра ду  за  школ ску 2018/2019 го ди ну.

При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но сти

усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 8 (осам) да -

на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на адре су: Сто ма то ло -

шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка Зре ња ни на бр. 179.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на

те ле фон: 013/235-12-92.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну

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

      Но си лац про јек та „БИО БЕ ЛА АН ТА” д. о. о., Јо ва -

на Ћи ри ло ва 15, Бе о град, под нео је зах тев за од лу чи -

ва ње о по тре би  про це не ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну

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. пар це ли

11900/4  К.О. Пан че во  у  Пан че ву.

      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  708  у

пе ри о ду од  05. до 16. ју ла  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.

BER MIL TON P. M. d. o. o. тражи раднике 
за одржавање чистоће у „Авив парку” Панчево.

РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА 

ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

(више извршилаца, оба пола)

Контакт тел. 060/033-56-69

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 

Na osnovu Odluke o osnivanju 

preduzeća direktor preduzeća Auto

centar ZOKI d.o.o. Pančevo, 

Knićaninova br.1/a  

raspisuje KONKURS  za prijem novih 

radnika za sledeća radna mesta:

1.   Referent registracije vozila

Pravo na konkurs imaju lica koja su završila srednju ili

višu školu ekonomskog ili pravnog smera, sa najmanje tri

godine radnog iskustva  

2.   Pravnik za rad na registraciji i izdavanju registra-

cionih nalepnica

Pravo na konkurs imaju lica koja su završila pravni fa-

kultet i imaju zvanje diplomirani pravnik, sa najmanje

tri godine radnog iskustva.  

CV možete poslati putem mejla na 

autocentarzoki@mts.rs ili poštom na adresu

Pančevo, Knićaninova br.1/a

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при ја те љи -

ма и по зна ни ци ма да је 3. ју ла 2018. го ди не, у 85.

го ди ни пре ми ну ла на ша дра га

ВЕ РА ПА РУН
1934–2018.

Кре ма ци ја ће се оба ви ти на Но вом гро бљу у Бе -
о гра ду.

Ожа ло шће ни: де ца ВУК, ДУ ЊА и ВО ЈИ СЛА ВА 
с по ро ди ца ма

(106/262749)

Дра гом бра тан цу

МИ ЋИ 

БУ ЛА ЈИ ЋУ

по след њи по здрав  од

тет ка НА ДЕ и те ча 

ЖИ КЕ с по ро ди цом

(108/4771)

По след њи по здрав дра гом си нов цу

МИ ЋУ БУ ЛА ЈИ ЋУ

Ни кад не пре жа ље ном си нов цу по след њи 

по здрав од стри ца МИ ЛА НА, стри не ВЕ РЕ 

и бра ће АЛЕК САН ДРА и ВЕ ЛИ БО РА из Пу ле
(109/4771)

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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По след њи по здрав мом си ну

ДУ ША НУ ТО ШКО ВИ ЋУ
1996–2018.

Фа ли ћеш ми знам, сва ки ми нут, сва ки дан, у то

бу ди си гу ран, на све ту ни си био сам, пу туј спо -

ко јан.

Не у те шна мај ка ОЛИ ВЕ РА СМИ ЉА НИЋ
(2/262425)

По след њи по здрав во ље ном бра ту и уја ку

ДУ ША НУ ТО ШКО ВИ ЋУ
1996–2018.

За све што те би бе ше све то, 

све што си ср цем сла вио,

не бри ни бра те, ме ни си

у ама нет оста вио.

Се стра МА РИ НА с по ро ди цом
(3/262425)

По след њи по здрав во ље -

ном уну ку

ДУ ША НУ 

ТО ШКО ВИ ЋУ

1996–2018.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Не у те шна ба ка 

ЉУ БИ ЦА СМИ ЉА НИЋ

(4/262425)

ЛЕ ПО СА ВА ЂОР ЂЕВ
Че тр де сет ту жних да на ни си с на ма. У ср цу нам ту га, на

гро бу ти ши на, а у на шем до му ве ли ка пра зни на.

Ожа ло шће не: ћер ке ДРА ГА НА и ЗО РИ ЦА

(8/262411)

ЛЕ ПО СА ВА ЂОР ЂЕВ
За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма.

Се стре ЖИ ВА НА и ДУ ШИ ЦА с по ро ди ца ма

(9/262411)

ДУ ШАН ТО ШКО ВИЋ
Мом ле пом по след њи по здрав од тет ке РА ДЕ, те че

МИ ШЕ, бра та ВЛА ДЕ и се стре ВЕ СНЕ с по ро ди ца ма

(15/262424)

ДУ ШАН ТО ШКО ВИЋ

Ни си се про бу дио, за то ни си ви део игра ле су се -

не... ан ђе ле мој...

По след њи по здрав од тет ка РАЈ КЕ, се стре СА РЕ

и се стре МАР ТИ НЕ из Ита ли је
(16/262455)

ДУ ШАН ТО ШКО ВИЋ
По след њи по здрав во ље ном бра тан цу од ње го вог

стри ца РА ДИ ШЕ

(17/262456)

По след њи по здрав по -

што ва ној ком ши ни ци

ЛЕ ЛИ СТАН

1939–2018.

Ни ка да вас не ће мо за -

бо ра ви ти.

МА РИ ЈА и ДРА ГАН 

КО ВА ЧЕ ВИЋ с де цом

(24/262472)

Искре но са о се ћа мо са ко ле гом др Ду шком по во дом смр -

ти ње го ве мај ке

МИ ЛЕ ВЕ СТАН
КО ЛЕК ТИВ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВО

(27/Ф)

У не ве ри ци и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 28.

ју на 2018. го ди не, из не на да пре ми ну ла на ша дра га

МИ ЛЕ ВА СТАН ЛЕ ЛА
1939–2018.

Са хра на је оба вље на 29. ју на 2018, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг ТО МИ СЛАВ, син ДУ ШКО, ћер ка ВЕ СНА,

сна ја СНЕ ЖА НА, зет ЂОР ЂЕ, уну ци НА ТА ША, АН ЂЕ ЛА 

и МИ ЛОШ, као и оста ла род би на и при ја те љи

(31/262493)

По след њи по здрав

НОВ КИ ЖИВ КО ВИЋ

По ро ди ца ЈА КО ВА ШИЋ

(18/262455)

По след њи по здрав на -

шем ан ђе лу

ДУ ША НУ 

од тет ка МИ ДЕ

с по ро ди цом

(58/262564)

По след њи по здрав дра гом си ну и уну ку

ДУ ША НУ ТО ШКО ВИ ЋУ
1996–2018.

од оца РА ТО МИ РА, де да МИ ХАЈ ЛА, ба ба СТО ЈАН КЕ ,
ВИ О ЛЕ ТЕ и ИЛИ ЈЕ

(61/262571)

По след њи по здрав дра гом бра ту, уја ку и де ди

МИ ЛА НУ СА ВИ ЋУ

од се стре РА ДЕ и се стри ћа ЂУ РЕ с по ро ди цом

(49/262539)

Мом ку му и нај бо љем

при ја те љу

ДУ ША НУ 
ТО ШКО ВИ ЋУ

Ни је тре ба ло ова ко.
Хва ла Ти на сва ком мо -
мен ту ко ји си по де лио с
на ма.

С љу ба вљу, за у век, 
МИ ЛЕ НА

(83/262648)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ ТО ШКО ВИ ЋУ

1996–2018.

Од су пру ге АНЕ и си на ЂОР ЂА

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.
(103/262744)

МАР КО БУ ГА РИН
1996–2018.

Хва ла ти за сре ћу, ра дост и смех.

Хва ла ти за сва ки скри вен грех

Хва ла ти за сре ћу што и су за бри ше

јер та кав се при ја тељ не на ла зи ви ше.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

СТЕ ФАН, БРАН КО, МАР КО, ИГОР, МИ ЛОШ,

ДА НИ ЈЕЛ и ЖИ ВАН
(93/

МАР КО БУ ГА РИН
По след њи по здрав од дру га ра: ПАН ТЕ, ЛА ЗЕ, 

БОЈ КЕ ТА, КИ КИ ЈА, БО РА КА  и ПА НИ ЋА

По чи вај у ми ру.

(98/262732)

По след њи по здрав

КО ЛЕ ТУ

од ЧО ЧЕ ТА

(29/262481)

29. ју на 2018. го ди не, по сле те шке бо ле сти пре -

ми нуо је во ље ни су пруг, отац, де да и пра де да

Са хра њен је 3. ју ла 2018. го ди не у Стар че ву.

МИ ЛАН ПА ВЛИ ЦА
1939–2018.

Наш ве ли ки бо рац и ју нак.  По но сни смо што
смо те има ли и во ле ли. Љу бав и се ћа ња ни ка да
не уми ру.

Тво ји во ље ни: су пру га МИЛ КА, ћер ка 
СЛА ЂА НА с по ро ди цом и син ЈО ВАН 

с по ро ди цом
(947226710)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

МИ ШИ 

ПА ВЛИ ЦИ

1939–2018.

од ро ђе ног бра та 

ДУ ША НА ДУ ЈЕ 

из Бе о гра да

(95/262710)
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

По след њи по здрав ку му, при ја те љу, а пре све га из у зет ном и пле -

ме ни том чо ве ку

ИВИ ЦИ ПУР КО ВИ ЋУ
Дра ги ку ме, хва ла ти на све му. Твој ве дри дух и тво ја де ла, веч но
ће мо пам ти ти и са по но сом по ми ња ти.

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти твој си нак СА ША, БО БАН 
и АН ГЕ ЛИ НА ВА СИ ЉЕ ВИЋ

(90/262679)

По след њи по здрав бра ту

ИВА НУ 

ПУР КО ВИ ЋУ

од бра та МИ О ДРА ГА,

бра тан ца ЖЕЉ КА 

и сна је ОЛИ ВЕ РЕ

(14/262452)

ИВАН

ПУР КО ВИЋ

1953–2018.

По след њи по здрав од

су пру ге АНЕ, си на 

НИ КО ЛЕ, ћер ке 

ГОР ДА НЕ, сна је 

НА ТА ШЕ 

и уну ке НИ НЕ

(19/262459)

По след њи по здрав 

ИВА НУ ПУР КО ВИ ЋУ
Увек у на шим ср ци ма.

СУН ЧИ ЦА, ЈО ЦА и по ро ди ца ЕВ ТОВ

(77/262632)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

НЕ БОЈ ШИ АЛИМ ПИ ЋУ
1964–2018.

За по сле ни „ХИП-ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈА” а. д. ПАН ЧЕ ВО

(20/ф)

По след њи по здрав

НЕ БОЈ ШИ

од по ро ди це СА ВИЋ

(48/262538)

С ту гом у ср цу, али са ве ром у вас кр се ње оба ве -

шта ва мо род би ну, ку мо ве и при ја те ље да се 26.

ју на 2018, у 21.30, упо ко јио наш дра ги

НЕ БОЈ ША АЛИМ ПИЋ НЕ ША
Са хра на је оба вље на 29. ју на 2018, у 15 са ти, на
Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: мај ка ПЕТ КА НА СЕ КА 
АЛИМ ПИЋ, брат АЛЕК САН ДАР с по ро ди цом,

род би на, ку мо ви и при ја те љи
(55/262558)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

НЕ БОЈ ШИ

АЛИМ ПИ ЋУ

Ста на ри згра де у Бо ре

Стан ко ви ћа, улаз 9 и 7,

Пан че во

(71/262604)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

ДА РИН КА ЗИ РА МОВ
1938–2018.

На ша во ље на пре ми ну ла је 28. ју на, али ће за у -

век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син НЕ НАД, сна ја ТА ЊА, 

уну ци ДА РИН КА и АЛЕК САН ДАР 

и мно го број на род би на
(32/262495)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

За хва љу је мо осо бљу Хи рур шког оде ље ња пан че -

вач ке Бол ни це.

За хва љу је мо и со ци јал ној слу жби, ме ди цин ској

слу жби, ку хи њи и оста лом осо бљу Ге рон то ло -

шког цен тра у Пан че ву  за бри гу и не гу на ше Да -

рин ке.

По ро ди ца ЈО ВА НО ВИЋ
(33/262495)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

МИ ЛЕ ТУ 

БА БИ ЋУ

од по ро ди ца 

БЛА ГО ЈЕ ВИЋ и ЛЕ КИЋ

(43/262528)

По след њи по здрав ку му

МИ ЛЕ ТУ 

БА БИ ЋУ

од по ро ди це ЦЕ ТИЋ

(44/262529)

30. ју на 2018, у 86. го ди ни пре ми нуо је наш нај -

дра жи су пруг, отац, де да и пра де да

МИ ЛЕ БА БИЋ
1933–2018.

Жи ве ћеш кроз на ше ми сли, се ћа ња, а и при че.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га БОР КА, син ПЕ РО 

и кћер ке МИЛ КА и МИ ЛА с по ро ди ца ма
(45/262529)

МИ ЛЕ БА БИЋ

Ђе до мој, хва ла ти на све му што си ме на у чио

кроз жи вот. Увек ћу пам ти ти сва ки твој са вет, и

обе ћа вам да ће би ти она ко ка ко си ми ти го во -

рио...

Твој унук ГО РАН
(46/262529)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

МИ ЛЕ ТУ 

БА БИ ЋУ

од ста на ра у Ми ло ша

Обре но ви ћа 61

(59/262565)

По след њи по здрав

МИ ЛО РА ДУ БУ ЛА ЈИ ЋУ

Са хра на ће би ти оба вље на у су бо ту, 7. ју ла, у 15

са ти.

Ожа ло шће ни: су пру га СНЕ ЖА НА, син ЛУ КА,

ћер ка СЕН КА, уну ци и зет МАР КО
(104/262746)

По след њи по здрав

МИ ЛО РАД БУ ЛА ЈИЋ

1955–2018.

Брат ЉУ БО МИР, се стра МИ ЛИ ЈА НА, ЈО ВАН,

МЛА ДЕН, ДРА ГАН и ТА ЊА
(101/262742)

МИ ЛО РАД БУ ЛА ЈИЋ

По след њи по здрав уја ку од ње го ве се стри чи не ТА ЊЕ

СИ МЕ У НО ВИЋ с по ро ди цом

(99/262742)

По след њи по здрав дра гом чи ка ни

МИ ЛО РАД БУ ЛА ЈИЋ

Бра та нац МЛА ДЕН

(100/262742)

МИЛОРАД 

БУ ЛА ЈИЋ

До ви ђе ња.

Зет МАР КО

(102/262742)

По след њи по здрав уја ку

МИ ЋИ КИ

од ДРА ГА НА, ЉИ ЉЕ,

ДА ДЕ и БО ЈА НЕ

(107/262750)

По след њи по здрав 

МИ ЛО РА ДУ 

БУ ЛА ЈИ ЋУ

Ка жу, про ћи ће, ма ње

бо ле ће. А ја жи ве ла бих

сад овај жи вот уна зад,

ви ше те љу би ла, бо ље те

чу ва ла...

Та та, за у век ћеш би ти у

мом ср цу.

Ћер ка СЕН КА

(105/262764)
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7. ју ла 2018. обе ле жи ће мо го ди шњи по мен на -

шој дра гој су пру зи, мај ци, та шти и ба ки

ДА НИ ЦИ ДРА ГИЋ
1950–2017.

Не по сто ји ме ра за бол, ту гу и пра зни ну ко ју осе -
ћа мо от ка ко си оти шла. Љу бав пре ма те би је не -
из мер на и та ко ће за у век оста ти. Не до ста јеш.

Су пруг МАК СИМ, ћер ка ИВА НА, зет ДЕ ЈАН 
и унук СТЕ ФАН

(38/262519)

Дра га 

ДА НА ДРА ГИЋ

Про ђе го ди на, а ми че ка -

мо да до ђеш и ка жеш да

је то са мо ру жан сан.

Се стра БРАН КА, 

МИ ЋА, ЈО ВА НА 

и ЈЕ ЛЕ НА

(39/262519)

Дра га при ја

ДА НИ ЦА 

ДРА ГИЋ

Про шла је ту жна го ди на.

Не до ста јеш нам.

При ја те љи ЈЕ ЛИ ЦА 

и МИ ЛО РАД

(40/262519)

На ша

ДА НИ ЦА 

ДРА ГИЋ
Би ла си хра бра, упо р на,

сме ла, до бра, је дин стве -

на. Пам ти ће мо те та кву.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Брат СЛАВ КО и сна ја

СМИ ЉА

(41/262519)

У уто рак, 10. ју ла 2018. у

11 са ти, да ва ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на Но -

вом гро бљу

АЛЕК САН ДРУ
ПЕ ТРО ВИ ЋУ АЦИ
12. I 2018 – 12. VII 2018.
Вре ме про ла зи, бол и ту -
га за то бом не пре ста ју.

Тво ја су пру га СТОЈ НА

(52/262552)

Не ве ру је мо да је про шла го ди на од твог од ла ска дра га на ша

ДА НО
За у век ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ји: СА ЊА, ВЛА ДА, ВИ ШЊА, СЛА ВА, 
СТРА ХИ ЊА и ЈО ВА НА

(68/262587)

СЕ ЋА ЊЕ

АЦА 

ПЕ ТРО ВИЋ

12. I 2018 – 12. VII 2018.

Још увек те се ра до се ћа мо.

ИВИ ЦА и КА ТИ ЦА 

с де цом

(53/262552)

Јед но го ди шњи по мен

ДА НИ ДРА ГИЋ

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме не на те бе.

Брат РА ДЕ с по ро ди цом

(78/262634)

Про шло је осам го ди на

от ка да ни је с на ма мој

дра ги та та

СЛАВ КО 

ИВА НО ВИЋ
Се ћа мо га се са љу ба вљу

и чу ва мо успо ме ну на

ње га.

Ћер ка БИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(91/262689)

IN MEMORIAM

МИ ЛЕ НА 

ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(97/262731)

По мен во ље ним ро ди те љи ма

МА РИН КО ВИЋ

РАД МИ ЛА                     ДРА ГА
VI 1974 – VI 2018. VII 1988 – VII 2018.

Ћер ка ЉИ ЉА НА с по ро ди цом
(96/262714)

У че твр так 5. ју на на вр ши ће се два де сет пет го ди на отка -
ко је наш отац и таст 

ИЛИ ЈА СТАН ЧЕ ВИЋ          
пре шао на дру гу стра ну Хо ри зон та .
И по сле че тврт ве ка у соп стве ном хо ду пре по зна мо по -
не кад  ње гов ко рак. И бу де нам дра го због то га.

СЛО БО ДАН, НИ КО ЛА, МИР ЈА НА и ЖИ ВО СЛАВ 
(6/

5. ју ла на вр ша ва се три на ест го ди на от ка ко ни је

с на ма

РА ДИ ВО ЈЕ ДАМ ЊА НО ВИЋ РА ДЕ

Вре ме про ла зи, а ту га оста је...

Не до ста јеш....

Тво ји: НА ДА, ТА ЊА, ЛЕ ЛА, ЗО РАН, ФИ ЛИП,

ЕМА и УНА
(64/262578)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДЕ ДАМ ЊА НО ВИЋ
Ле пе успо ме не на те бе за у век чу ва ју тво ја бра ћа 

с по ро ди ца ма

(66/262589)

Јед но го ди шњи по мен на шој мај ци одр жа ће мо 7. ју ла

2018, у 11 са ти

РАД МИ ЛИ БА ЈИЋ
За у век ће би ти у на шим ср ци ма.

Тво је ћер ке: МИ ЛЕ НА, ОЛ ГА и НА ДА с по ро ди ца ма

(51/262547)

На вр ши ло се че тр де сет да на от ка ко нас је на пу стио наш

до бри, че сти ти

НЕ НАД СТО ШИЋ
Чу ва ће мо успо ме ну на ње га.

Род би на и при ја те љи

(54/262555)

ДА НЕ ЂОР ЂИ ЕВ СКИ
16. III 1945 – 5. VII 2003.

Го ди не про ла зе и бри шу су зе, али не и успо ме ну на тво -
ју љу бав, пле ме ни тост и до бро ту.

Тво ји нај ми ли ји

(60/262566)

Пе то го ди шњи по мен на шој

ДЕ САН КИ ЛА ТИ НО ВИЋ
рођ. Ма рин ко вић

2013–2018.
За у век у ср ци ма и ми сли ма ње них: НА ТА ШЕ, БО ЈА НА,

ТО МИ СЛА ВА и БРАН КЕ
(75/262617)

3. ју ла про шло је два де -

сет го ди на од тра гич не

смр ти на шег оца и су -

пру га

ЖЕЉ КА 
ЕР ЦЕ ГО ВИ ЋА

Увек ће га се се ћа ти 
ње го ви: БРАН КО, 

МА РИ ЈА и су пру га 
ВЕ РИ ЦА

(10/262443)

По след њи по здрав на шем

МИ РИ АДА МО ВУ

од дру га ра са фуд ба ла: ДА ВИ ДА, ЂУ РЕ, МИ ШЕ, СТА ВРЕ, 

ГО РА НА, БЕ ЛОГ, КУ МА, ЧКО ЊЕ, ГО РА НА КАЧ КЕ ТА, БО БЕ, 

КНЕ ЗА, БА НЕ ТА, ЧИ КА ДРА ГА НА КА ПИ ТЕ НА, РАТ КА, ИЛИ ЈЕ,

ЂЕ РЕ, СА ШЕ, ПЕР КЕ ТА, НЕ ЂЕ, ПРА СКА ЛА, ВА СЕ и ВЕ МЕ

(82/262646)

2. ју ла 2018. по сле те шке бо ле сти пре ми ну ла је

МИР ЈА НА МА РИН КО ВИЋ
1942–2018.

Са хра на је оба вље на 4. ју ла, у 12 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву.

За у век у на шим ср ци ма.

Син ДРА ГАН, сна ја СЛА ВИ ЦА и уну ци ВЕЉ КО 

и МЛА ДЕН
(42/262527)

По след њи по здрав

ОЛ ГИ 

МАЈ КИЋ

од ње них ком ши ја 

у Вој во ђан ском 

бу ле ва ру 34

(5/262427)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

РАЈ КУ 

ДА БА НО ВИ ЋУ

По ро ди це МУ ГО ША, ПЕН ЧИЋ и ПАЈ КО ВИЋ

(76/262624)

На ве ли ки пра зник, Ви дов дан, пре ми ну ла је у 96. го ди ни

ЉУ БИ ЦА РА ЈИ ШИЋ

По след ње го ди не жи во та жи ве ле је у Ка на ди, где ће би -

ти са хра ње на.

За мај ком и ба ком ту гу ју ћер ке БРА НИ СЛА ВА 

и АЛЕК САН ДРА и уну ци БА НЕ и ДА МИР с по ро ди ца ма

(7/262440)

По след њи по здрав

РУ ЖИ ЦИ 

АР СИЋ

од бра та ЗО РА НА 

СТО ЛЕВ СКОГ

с по ро ди цом

По чи вај у ми ру.

(89/262677)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

9. ју ла 2018. на вр ша ва

се је да на ест го ди на от кад

ни је с на ма

ДРА ГА ЛА ЛИЋ
2007–2018.

Мај ко, с по но сом, љу ба -

вљу и по што ва њем чу ва -

мо успо ме ну на те бе.

Син и ћер ка 

с по ро ди ца ма

(21/262461)

3. ју ла 2018. на вр ша ва ју

се две го ди не от ка ко је

за спао веч ним сном наш

во ље ни

ДУ ШАН 

ВУ КО ЈЕ ВИЋ

1960–2016.

С бес ко нач ном љу ба вљу

и не из мер ним 

по што ва њем: су пру га

ДРА ГИ ЦА и ћер ка 

ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом

(23/262466)

МИ РО СЛАВ

МОЛ НАР

Про шло је пет на ест го ди -

на от ка да ни си са на ма,

али се ћа ње на те бе ни кад

не ће из бле де ти.

Су пру га ЈЕ ЛИ ЦА и 

ћер ка НА ТА ША

(30/262491)

У су бо ту, 7. ју ла 2018. го ди не, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро -

бљу у Пан че ву, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем

дра гом си ну, бра ту и оцу

ДЕ ЈА НУ БА РА ШЕ ВИ ЋУ

С љу ба вљу тво ји: мај ка КА ЈА, се стра СА ЊА,

син ЛУ КА и ћер ка УНА
(12/262447)

На вр ша ва се по ла го ди не

МЛА ДЕН 

ВУ ЈА КЛИ ЈА

Не мо гу да ве ру јем да те

ви ше не ма.

БРАН КА

(50/262543)

11. ју ла 2018. на вр ша ва

се шест ту жних ме се ци

от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

ЛА ДИ СЛАВ 

УЈ ВА РИ

Су пру га МА РИ ЈА, ћер ка

ВЛА ДА НА и брат ЂУ РА

с по ро ди цом

(67/262593)

Дво го ди шњи по мен

СИ НИ ШИ 

МА РИН КО ВИ ЋУ

СА ШИ
1967–2016.

Ту гу је и чу ва успо ме ну

на те бе мај ка ЈЕ ЛИ ЦА,

син АЛЕК САН ДАР и де -

да БА ТА с по ро ди цом

(72/262610)

Ми ла мо ја во ље на

ТЕ И ЦЕ

Оста ла је са мо љу бав и

се ћа ње на срећ ну по ро -

ди цу.

АН КИ ЦА, МАР КО 

и СИ НИ ША

(73/262613)

Ми ла мо ја

ТЕ И ЦЕ

Оста ла је са мо љу бав и

се ћа ње на срећ ну по ро -

ди цу.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

АН КИ ЦА, МАР КО 

и СИ НИ ША

(74/262614)

У пе так, 6. ју ла 2018. го ди не, у 11 са ти, да је мо че тр де се -

то днев ни по мен на шој дра гој и во ље ној

РУ ЖИ ЦИ ЏАМ ТО СКИ

1948–2018.

Би ла је ве ли ка и мај ка, и су пру га и друг.

Хва ла ти за све.

Су пруг ЂОР ЂИ, син НЕ НАД, ћер ка НА ТА ША, 

сна ја НЕ ДА, зет БО ЈАН и уну ци
(84/262652)

7. ју ла 2018. на вр ша ва се два на ест го ди на от ка да ни је с на ма наш

МИ ЛАН ВУ ЈО ВИЋ

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Брат СЛО БО ДАН с по ро ди цом

(92/ф)

У су бо ту, 7. ју ла 2018. до ћи ће мо до по -

след ње ста ни це на ко јој си си шла. Ти хо,

из не на да, гор да, ка ква си увек би ла

КОН СТАН ЦА ПА У НОВ
У на шим ср ци ма и ду ши веч на бол и ту га,

на гро бу ти ши на.  Не ви ди мо ти очи, не

чу је мо глас. Ми зна мо и осе ћа мо да и да -

ље бри неш за нас. По чи вај у ми ру, а ми

ће мо те чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ји: су пруг СТЕ ВАН, кћи ОЉА, уну ка

МИ НА и зет МИ ЛАН

(87/262670)

11. ју ла на вр ша ва се се дам го ди на от ка ко

ни је с на ма

ДУ ШАН РА ШЕ ТА
Во ље ном му жу, оцу и де ди чи ји ће дра ги

лик, из у зе тан дух, по жр тво ва ност и до -

бро та за у век оста ти у ср ци ма ње го вих нај -

ми ли јих.

Су пру га ДРА ГИ ЦА, ћер ка МА РИ ЈА НА,

син  МАР КО, зет ДРА ГАН, сна ја ИВА НА и

уну чад ИСИ ДО РА, ЕМИ ЛИ ЈА, ДА НИ ЛО,

ЛА ЗАР и ДУ ШАН

(37/262506)

Про шло је де сет го ди на од смр ти

КР СТА НА ЦВИ ЈИ ЋА
2008–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: син ДРА ГАН и ћер ка ЗО РИ ЦА

с по ро ди ца ма
(79/262639)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у

су бо ту, 7. ју ла 2018. го ди не да ва ти го ди шњи по -

мен на шој дра гој и ни кад не пре жа ље ној Слај ки

СЛА ЂА НИ ПА ВЛОВ
1969–2017.

Ожа ло шће ни: мај ка СМИ ЉА, брат МИ РО СЛАВ,

су пруг СА ША и де ца ФИ ЛИП и КА ТА РИ НА
(47/262535)

Шест го ди на без мог во ље ног та те и без огром не

љу ба ви мо јих ро ди те ља

ЈО ВИ ЦА                 МА РИ ЈА
ЕР ДЕ ЉАН              ЕР ДЕ ЉАН

4. III 1933 – 6. VII 2012. 16. V 1939 – 20. II 2013.
Вре ме не бри ше ле па се ћа ња на ва шу бри гу и

љу бав, на све див не успо ме не и ваш жи вот не се -
бич но по све ћен ме ни. Не до ста је те нам мно го.

Ћер ка ЗО РИ ЦА и зет ДАР КО
(69/262597)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН

РА ШЕ ТА
Вре ме не до но си за бо -

рав, и да ље си у сва кој

на шој су зи, ре чи и успо -

ме ни.

Тво ји: НИ НА, 

ДЕН ЧИ ЋИ 

и СА ВА НО ВИ ЋИ

(37/2625)
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ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

КР СТИ НА РА ЈА КО ВИЋ

2017–2018.

Је си ли се од мо ри ла му че ни це мо ја.

Ћер ка МИ ЛИ ЦА
(1/262415)

У су бо ту, 7. ју ла 2018, на

Ка то лич ком грoбљу у

Стар че ву, да је мо ше сто -

ме сеч ни по мен

ПА ЈИ

ОРЕ ШКО ВИ ЋУ

По ро ди ца

(25/262443)

ПО МЕН

5. ју ла на вр ша ва се го ди ну да на од смр ти

ДА НИ ЦЕ БА ДА ЛОВ СКИ
1937–2017.

Тво ји: ЕР НА и ЈО ВАН КО ЛАР СКИ са де цом

(26/262484)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је де сет го ди на от ка ко ни је с на -

ма на ша дра га

НЕ ВЕН КА МИ ЈА ТО ВИЋ
1941–2008.

Веч но пам ти мо, за хвал ни за сва ко до бро

ко је је за све нас учи ни ла.

По ро ди ца МИ ЈА ТО ВИЋ

(34/262500)

СЕ ЋА ЊЕ

8. VII 2015 – 8. VII 2018.

БЛА ГО ЈЕ ДИМ КО ВИЋ

Бол, ту га и пат ња за то бом не пре ста ју.

Во ле ће мо те за у век.

Тво ји: су пру га ТРАЈ КА, син ГО РАН и ћер ка

ГОР ДА НА с по ро ди ца ма
(35/262504)

7. ју ла на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко дра га ма -

ма ни си с на ма

ЉУ БИН КА МИ ЛА НО ВИЋ

Хва ла ти за све што си учи ни ла за нас.

Тво је ћер ке ТОМ КА и СЛО БО ДАН КА 

с по ро ди ца ма
(11/26524459

ПО МЕН

КАР БУ НАР

ОЛ ГИ ЦА                         БРАН КА
1958–1982.                                          1939–2010.

Увек у ми сли ма, ни кад не за бо ра вље не и веч но во ље не.

Отац и су пруг МИ ЛАН

(13/262451)

8. ју ла на вр ша ва ју се че ти ри го ди не од смр ти мо га бра та

СЛО БО ДА НА НЕ СТО РОВ СКОГ ЦО БЕ
8. VII 2914 – 2018.

АЦА и ДА ЦА

(22/262464)

5. ју ла 2018. на вр ша ва

се го ди на от ка ко ни је с

на ма на ша во ље на ба ка

ДА НИ ЦА 

БА ДА ЛОВ СКИ

1937–2017.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Пра у нук ИЛИ ЈА, СА ЊА

и унук АЛИМ ПИ ЈЕ 

ТР ПЕ НОВ СКИ

(28/262576)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шле су че ти ри ту жне

го ди не от ка ко ни је с на -

ма наш дра ги

СЛО БО ДАН 

НЕ СТО РОВ СКИ

ЦО БА

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

С љу ба вљу 

и по што ва њем во ле те

тво ји нај ми ли ји

(56/262561)

СЕ ЋА ЊЕ

АЦ КО 

СЕ КУ ЛО СКИ

6. VII 2006 – 6. VII 2018.

Го ди не про ла зе, успо ме -

не и се ћа ња оста ју.

Веч но ће те во ле ти 

тво ји нај ми ли ји

(57/262563)

9. ју ла 2018, у 10.30, на Ка то лич ком гро -

бљу би ће одр жан че тр де се то днев ни по -

мен на шој Лу ли

ЈУ ЛИ ЈА НА КЕН ДЕ РЕ ШКИ
1969–2018.

Те шко је...

Тво ји: син МИ ЛАН, мај ка НА ДА, брат 

ДУ ШАН и бра та ни ца ДУ ША НА

(62/262575)

ОЛ ГИ ЦА КАР БУ НАР
1982–2018.

Оти шла је пут зве зда у окри ље не бе ских ан ђе ла.
За у век у на шим ми сли ма, ср ци ма, при ча ма...

Ујак БО ЖА с по ро ди цом

(63/262576)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко је пре ми нуо

наш

ТО МО ПО ПО ВИЋ
1927–2018.

По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји
(65/262588)

Про шле су три го ди не от кад ни је с на ма

на ша во ље на

ВИ ДО СА ВА ГРУ ЈИЋ
2015–2018.

Про шло је три го ди не от кад ни је с на ма

на ша во ље на.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га не пре ста ју.

По ро ди це ГРУ ЈИЋ и ВУ ЈО ВИЋ

(70/262599)

Не до ста јеш нам мно го

МОМ ЧИ ЛО 

КО СТИЋ

30. VIII 1939 – 1. VII 2015.

ВЕ РА, АН ДРЕЈ, РА ДЕ,

НА ТА ША и МО ЦА

(80/262641)

Не до ста јеш нам

ИЛИ ЈА ДО ШЕН

15. VIII 1940 – 10. VII 2000.

НА ТА ША и МО ЦА

(81/262641)

На ша дра га

ЈУ ЛИ ШКА

Без те бе пра зни на се сву -

да осе ћа.

ЗЛА ТА и КИ РА

(86/262656)

10. ју ла 2018. би ће пет го -

ди на ка ко смо оста ли без

те бе те бе

ЗЛА ТА 

МАР КОВ

Сва ко днев но си с на ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг

БО ЖА, ћер ке ЖИ ВА НА

и ЗО РИ ЦА

с по ро ди ца ма

(85/262653)

Ми ли наш

СА ША 

ПА ВЛО ВИЋ

2011–2018.

Ни смо те се до вољ но на -

гле да ли, ни смо ти ре кли

ко ли ко те во ли мо.

СТА ША, ПЕ ЂА, СУ КИ 

и ЦЕ ЦА с по ро ди цом

(88/262674)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Рас по ло же ни сте за љу бав,
про вод и лу ди ло, али успо ри те
ма ло. Све сво је за ми сли за др жи -
те за се бе да их не ко дру ги не би
украо и ре а ли зо вао пре вас. Ове
сед ми це му чи ће вас по вре ме не
гла во бо ље.

Пу те ви су вам отво ре ни, куд
год да пла ни ра те да иде те. Кад је
но вац у пи та њу, не на да но вам
сти же ве ћа су ма – и то као по -
клон. Има те по др шку по ро ди це
и бли ских при ја те ља у оства ри -
ва њу ва ших пла но ва и же ља.

Ма ло то ле ран ци је вас не ће уби -
ти, а ства ри ће се пре о кре ну ти у
ва шу ко рист. Дав но да то обе ћа -
ње јед ног при ја те ља са да се ис -
пу ња ва и ваш жи вот ни пут се по -
ла ко пре тва ра у пут ка вр ху.

Уско ро ће те до ћи до бит них са -
зна ња и на све ће те дру га чи је
гле да ти, па за то ове не де ље са мо
ми руј те и по сма трај те. Љу бав ни
за нос вас про ла зи, јер осо ба од
ко је сте оче ки ва ли љу бав ипак
ни је она ква ка квом сте је за ми -
шља ли.

При лив нов ца је ове сед ми це
ма ло ве ћи не го обич но, али и
тро шко ви су ви ши, па за то про -
бај те да раз дво ји те бит но од не -
бит ног. Сма њи те ко ли чи ну хра не
и па зи те шта је де те. По вољ но ре -
ше ње не ког спо ра.

До ла зи те до нов ца пре ко по сла,
хо би ја, по зај ми ца, на след ства,
али и пре ко кре ди та. Иде је су вам
сјај не, али по тра жи те струч ну по -
моћ око ула га ња. Љу бав ни жи вот
је у ма лој стаг на ци ји.

Не ула жи те и не тро ши те, по -
себ но не раз ми шљај те о по ди за -
њу кре ди та. Нов ца не ће би ти ко -
ли ко оче ку је те, али би ће га до -
вољ но да за вр ши те је дан озбиљ -
ни ји по сао. Љу бав вам тре нут но
не иде.

Оства ру је те са рад њу са стран -
ци ма, кроз за јед нич ку фир му,
не ки ор тач ки по сао или про сто
као ве ћи нов ча ни по клон да
стар ту је те. Че сто не раз у ме те
парт не ра, али си гур ни сте у ње -
го ва осе ћа ња пре ма ва ма.

При ла го ди те се тре нут ним де -
ша ва њи ма. Про јек ти ко је сте за -
по че ли ове сед ми це до би ја ју са -
свим дру ги ток и ре а ли за ци ја им
се убр за ва. Ис ко ри сти те тре ну -
так да се до мог не те же ље ног по -
ло жа ја.

Не ис ку ша вај те љу де ко је не
по зна је те до вољ но и не ис пи туј -
те гра ни це из др жљи во сти сво јих
са рад ни ка. Ко ли ко год да се бо -
ји те да ће те оста ти без нов ца, до -
би ће те и ви ше не го што оче ку је -
те. Љу бав је ва ша мо ти ва ци ја.

Ове сед ми це до ла зи до ве ли ких
про ме на на по слу, па се спре ми -
те да ра ди те чак и про ду же но.
Све што вам је пра ви ло про бле -
ме, са да је иза вас. Про мен љи -
вог сте рас по ло же ња, а по ма ло
сте и упла ше ни.

Ула зи те у пе ри од ко ји обе ћа ва
бо љи по че так у све му. Ни сте се
про на шли у по слу ко ји ра ди те.
При хва ти те ре ал ност, бу ди те
објек тив ни и не бло ки рај те се бе
ло шим ми сли ма.

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
2. ју на: Је ле ну – Вла да на Мар ко вић и Пре драг Иг ња тов; 12. ју на: Иву –
Ма ри ја Та маш и Ђу ра Ми ле тић; 14. ју на: Ни ко ли ју – Бо ја на Илић, Ни ко ли -
ну – Кри сти на Ка ра чо њи и Мар ко Сте фа но вић; 16. ју на: Николету – Да ни -
ца и Вик тор Балог; 17. ју на: Ма шу – Сте фа на Ни ко лић и Мар ко Здрав ко -
вић, Ме лек – Сел ма Кри е зиу; 18. ју на: Ра ду – Ве сна и Јо ван Ха ла сов, Тиу
– Ти ја на и Зо ран Ше бе ко вић, Ла ну – Алек сан дра и Вла ди мир Ла ле вић; 19.
ју на: Ка та ри на и Ми лош Ђа лић; 20. ју на: Ли ди ју – Ма ри ја и Дра ган Ми ло -
ва нов, Ми ха е лу – Ан дреа и Ми шо Ко вар чек; 21. ју на: Ду њу – Ма ри ја Гли -
гић и Вла ди мир Не дељ ков, Те о до ру – Сне жа на и Вла ди мир Нај дов ски; 22.
ју на: Ми ли цу – Бо ја на и Мар јан Илић; 23. ју на: Ја сми ну – Ми ра и Па вел
Па пу га, Ни ну – Ме ла ни ја и Ни ко ла То а ђер, Ка ли ну – Гор да на и Ми ло рад
Бо жић. 

До би ли си на
4. ју на: Мар ка – Ву ки ца Илић и Ја смин Ме ша но вић; 9. ју на: Та ди ју – Сан -
дра Сте фа но вић; 17. ју на: Уро ша – Ва лен ти на и Ми лан Ћа лић; 18. ју на:
Мар ка – Дра га на Но ва ков и Сал ко Ра мо вић; 20. ју на: Ви да ка – Ан ђе ла Ви -
де ски и Ма ти ја Цве та нов ски; 21. ју на: Вик то ра – Ми ли ца и Мар ко Ве лич -
ко вић, Пе тра – Ди ја на Фи ли по вић и Са ша Јо ви чић; Те о до ра – Ка та ри на
Мај сто ро вић и Игор Ка пе та но вић; 23. ју на: Стра хи њу – Је ле на и Ми лош
Сто ја но вић, Ог ње на – Ма ри ја на и Бор ко Ми тро вић, Ог ње на  – Јо ва на и Ду -
шан Ла зин. 

ВЕН ЧА НИ

23. ју на: Бар ба ра Ве снић и Злат ко Зел чев; 24. ју на: Ста ша Не шо вић и Ар се -
ни је Пе тро вић, Алек сан дра Мр кић и Алек сан дар Фи ли по вић; 28. ју на: Љу -
би ца Кра су ља и Бра ни слав Мр кић, Ми ла на Мај кић и Игор Јо ва нов, На да Ву -
ја нић и Ду шан Ву ја нић, Та ма ра Хор ват и Жив ко Му њи жа; 30. ју на: Је ле на Тр -
на вац и Алек сан дар При јо вић, Ива на Ва сиљ ко вић и Де ни Сто ја нов ски.

УМР ЛИ

21. ју на: Цве тан ка Па сер (1944); 22. ју на: Дра го љуб Ја ње то вић (1950); 23.
ју на: Ми лен ко Уро ше вић (1934), Дра ган Вра не ше вић (1947), Со фи ја Сте -
фа нов ски (1954); 24. ју на: Или ја Дми тро вић (1938), Љу би ца Ар сов ски
(1956); 25. ју на: Је ле на Кон стан ти но вић (1936), Ми лан Са вић (1950), Зве -
зда на Ра ду лов (1956), Бран ко Илић (1947), Ве ра Ђор ђе вић (1938), Вик то -
ри ја Ми лу ти но вић (1929), Ми ро Ада мо вић (1956); 26. ју на: Ан ђе ли ја Је ли -
чић (1935), Бор ка Стан ко вић (1933), Не бој ша Алим пић (1964); 27. ју на:
Нов ка Жив ко вић (1947), Ол га Мај кић (1959), Ри сто Алек сић (1940), Ду шан
То шко вић (1996); 28. ју на: Љу би ца Ма ра вић (1943), Ми ле ва Стан (1939),
Да рин ка Зи ра мов (1938), Ја но Тор њаш (1942).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ми ни-укр ште ни ца: ствар, зло, пре ста нак, Лист, ћа са,

ак ти ви тет, ВОА, Ами ра. Ма гич ни штит 7 х 9: дис пе че ри, ис па ри вач,

спа си ти се, де ри ва тив, очи та ва ти, Це-ви та мин, кра си ти се. Су до ку:

578932614, 294761583, 631584792, 815643279, 746295831,

923178465, 189456327, 352817946, 467329158. Ис пу њаљ ка: ми стри -

је, ле ми ли ца, на пре дак, дру гар ка, Ав гу стин, ићин ди ја.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9
Сло го ви: ВA, ВA, ВAЧ, ВИ, ДE, ДИС, ИС, КРA, MИН, O, ПA, ПE, РИ,
РИ, РИ, СE, СE, СИ, СИ, СПA, TA, ТA, TИ, TИ, TИ, TИВ, ЦE, ЧE, ЧИ.
ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. слу жбе ни ци ко ји из цен тра рас по ре ђу -

ју и над зи ру рад не ког си сте ма (стр.), 2. апа рат ко ји ма те ри ју у теч ном

ста њу пре тва ра у га со вит об лик, eвапоратор, 3. из ба ви ти се, 4. из ве де -

на реч, из ве де ни ца (грам.), 5. отво ре но из го ва ра ти, ка за ти у ли це, 6.
нај ва жни ји ви та мин за до бро здра вље, 7. улеп ша ва ти се.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВО ДО РАВ НО: 1. пред мет – не во ља, ло ше, рђа во, 2. пре кид, пре ста ја ње,

3. ма ђар ски ком по зи тор (Франц) – ду бо ка пор це лан ска зде ла, 4. рад у

од ре ђе ној обла сти, ак тив ност (лат.), 5. вој на оба ве штај на аген ци ја

(скр.) – име бо сан ске пе ва чи це Ме ду ња нин.

УС ПРАВ НО: 1. при ми тив но реч но пло ви ло, 2. оде ћа од фи не рас те гљи ве

тка ни не, 3. рим ска бо ги ња ва тре и ог њи шта (мит.), 4. град у Ита ли ји у Пи је -

мон ту, 5. мор ски гре бен – ау то-озна ка Ва ље ва, 6. на ше му шко име, 7. од ли -

ко ва ти се зна њем, 8. ко хе рен тан све тло сни сноп, 9. вр ста ри бар ске мре же.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

Сло го ви: AВ, ГАР, ГУ, ДАК, ДИ, ДРУ,

И, JA, JE, КA, ЛE, ЛИ, ИI, MИ, НA,

ПРE, РИ, СTE, СTИН, ЋИН, ЦA.

Пр во упи ши те ше сто слов не ре чи од

осен че них по ља до кра ја ли ка, a по -

том oсмословне ре чи кроз цео лик,

oбухватајући сло ва прет ход но упи са -

не ре чи.

ВО ДО РАВ НО: 1. ис пре ки да не пру ге

на ко жи труд ни ца (мед.) – зи дар ске

алат ке за мал те ри са ње, 2. име TВ

вoдитељке Га цин – на пра ва за ле мље -

ње, 3. крв ни срод ник у пра вој ли ни ји,

асце дент – про грес, раз ви так, 4.

Maђарица – дру га ри ца (фaм.), 5.

дoдатак за при пре му ра зних је ла – ва -

ри јан та му шког име на Ав густ, 6. мно го људ на др жа ва у Ази ји – ве чер ња

мо ли тва код исла ми ста.

У осен че ним по љи ма, чи та но ус прав но по два сло ва, до би ће те име

и пре зи ме на ше по зна те глу ми це (нa сли ци), кoja сe про сла ви ла

уло гом у фил му „Пре ко број на”.

СУДОКУ

5 2 6

9 1 5 8

6 3 4

8 6 2 9

2 5

9 3 8 5

4 2 7

5 2 8 4

7 3 8



Ток једне од најлепших свет-
ских шаховских партија икад
одиграних демонстриран је по-
четком јуна, на великој табли
у прелепом Врту трећег доба,
смештеном у дворишту панче-
вачког Геронтолошког центра.

Реч је о бриљантном тријум-
фу црним фигурама нашег не-

давно преминулог суграђани-
на Павла Паје Орлова над
шпанским велемајстором Изе-
том, са еминентног турнира у
Андори 1984. године. По ква-
литету овај меч спада у врхун-
ске и у најбољем светлу пре-
зентује древну мисаону игру
на шездесет четири црно-бела
поља, па је као такав и званич-
но уврштен у ред одабраних.

Наиме, та победа недавно
преминулог панчевачког ша-
хисте није промакла ни групи
руских аутора када су крајем
прошлог века правили књигу

свих најлепших партија (укуп-
но 1.640) одиграних у периоду
од сто двадесет година, тачни-
је између 1876. и 1995. годи-
не. Посебан куриозитет у вези
с тим делом је то што му је
предговор написао вишестру-
ки шампион света – Гари Ка-
спаров.

Подсећања ради, Паја Орлов
је био први од данас укупно пе-
торице интернационалних ша-
ховских мајстора из нашег гра-
да, а ову титулу завредео је још
пре четрдесет година. За време
своје успешне каријере побеђи-
вао је на многим такмичењима
у земљи и иностранству.

по ду жим на сту пом го сту ју ћег
са ста ва под на зи вом „Ghioce-
lul”, на кон че га се на би ну у
но во се љан ској ха ли спор то ва
по пе ла „Дој на” из Се ле у ша.

По том је и до ма ћа пу бли ка
до шла на сво је, јер је на сту пи -
ла фан фа ра „Ти не ре ту”, ко јом
је и овог пу та ди ри го вао њи хов
во ђа и једнa од „ду ша” овог фе -
сти ва ла – Са ша Ман дреш. Но -
во се ља ни су, по ред спле та ру -
мун ских пе са ма и јед ног мар -
ша, иза шли из кли шеа и од сви -
ра ли ин стру мен тал ну вер зи ју
ну ме ре „Же ни нам се Ву ко та”.

На кон ор ке стра „Ми хај Еми -
не ску” из Стра же пред ста вио
се и са став из ру мун ске оп шти -
не Ани на, ко ји ма хом чи не ау -
тох то ни по ду нав ски Нем ци.
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Хаски
Овај ле по тан про на ђен је у Ја бу ци
пре де се так да на, а о ње му се бри ну -
ло не ко ли ко су гра ђа на на кон што га
је прет ход но нео д го вор ни вла сник
на пу стио и из ба цио на ули цу.

Ха ски се при вре ме но на ла зи у град -
ском при хва ти ли шту, ве о ма је ми -
ран и дру же љу бив, а би ће вак ци ни -
сан, обе ле жен и сте ри ли сан пре удо -
мља ва ња, та ко да но ви вла сник са мо тре ба да му обез бе ди
при го дан сме штај.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 352-148.

Питбул
Кра јем ју на овај пас је про -
на ђен усред на се ља Со да ра
ка ко без над зо ра ше та и њу -
шка по кра ју. На сре ћу, убр -
зо га је слу жба „Зо о хи ги је -
не” ухва ти ла и сме сти ла у
град ско при хва ти ли ште.

Пит бул је до бар и ни је агре -
си ван, иа ко је ве о ма ак ти ван
и нео п ход но му је мно го вре -
ме на и па жње. Мо гу га удо ми ти са мо ли ца ко ја су спо соб на
да му пру же аде кват ну не гу и сме штај, а пре то га би ће вак -
ци ни сан, обе ле жен и сте ри ли сан.

Кон такт-те ле фон је 352-148.

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.

Сва је при ли ка да ће крај ју на
би ти вре ме ка да се у пан че -
вач ким се ли ма сла ве ве ро ват -
но нај по пу лар ни ји ин стру мен -
ти на овим про сто ри ма. На и -
ме, већ дру гу го ди ну за ре дом,
не де љу да на на кон ива но вач -
ког фе сти ва ла хар мо ни ке упри -
ли че на је и „Ба нат ска тру ба”.

Нај ва жни ја вест с је да на е -
стог ску па ли ме них ор ке ста ра
у Но вом Се лу је сте то да је овог
пу та по ста вљен сво је вр стан ре -
корд – на сту пи ло је три на ест
са ста ва из ре ги о на.

То, из све га ви ђе ног, ни је био
ни ма ло бак су зан број за уче -
сни ке и ни кад број ни ју пу бли -
ку, јер су сви јед на ко ужи ва ли
у по зи тив ним ви бра ци ја ма ко -
је про из во де ду вач ки ин стру -
мен ти.

Је да на е ста „Ба нат ска тру ба” по -
че ла је, као и све до са да шње,
де фи ле ом свих ор ке ста ра глав -
ним но во се љан ским ули ца ма.
А њих је у су бо ту, 30. ју на, би -
ло чак три на ест, од че га три
пан че вач ка и исто то ли ко ру -
мун ских са ста ва.

И та да је по но во од зва ња ло
це ло се ло као по сле ди ца „зе -
мљо тре са” на ста лог здру же ном
ак ци јом пре ко сто му зи ча ра
ко ји су ве што ба ра та ли сво јим
ду вач ким (и по не ким до бо шар -
ским) ин стру мен ти ма.

На кон та ко гро мо гла сне на -
ја ве сви они сли ли су се у ло -
кал ну спорт ску ха лу, у ко јој је,
не ду го за тим, усле ди ло и све -
ча но отва ра ње ово го ди шњег фе -
сти ва ла. Том при ли ком пу бли -
ци је до бро до шли цу по же лео
пред сед ник ор га ни за ци о ног од -
бо ра ове ма ни фе ста ци је Пре -
драг Шка љак, а по том су се при -

ОДР ЖА НА ЈЕ ДА НА Е СТА „БА НАТ СКА ТРУ БА”

НИ КАД ВИ ШЕ ЛИ МЕ НИХ ОР КЕ СТА РА У НО ВОМ СЕ ЛУ
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сут ни ма обра ти ли и Сла ве Бо -
ја џи ев ски, дру ги чо век но во се -
љан ске скуп шти не, као и Мар -
ћел Дра га, се кре тар На ци о нал -
ног са ве та ру мун ске на ци о нал -
не ма њи не. Он је, го во ре ћи на
свом ма тер њем је зи ку, и зва -
нич но отво рио ма ни фе ста ци ју.

Ина че, овај фе сти вал у нај -
ве ћој ме ри не гу је му зич ку ба -
шти ну на ро да на шег ис точ ног
су се да, па је огром на ве ћи на
из во ђа ча у сво јим на сту пи ма
углав ном ин тер пре ти ра ла ру -
мун ске на род не пе сме; би ло је
ту и мар ше ва и тек по не ка ме -
ло ди ја из не ког дру гог ме ло са.

Са мо пред ста вља ње три на -
ест ор ке ста ра по че ло је упра во

ба да”, „От пи са ни” и „Ужич ко
ко ло”.

Вре ди спо ме ну ти да су на
овом фе сти ва лу сви ра ле и до -
ло вач ке фан фа ре – „Глен фор

До кра ја про гра ма ре ђа ли су
се и ор ке стри из Гре бен ца, Ја -
блан ке, Ку шти ља и Ри ти ше ва,
а на ро чи ту па жњу при ву као је
ор ке стар Бо шка Кр џав ца из
Но вог Са да, ко ји је при лич но
под гре јао ат мос фе ру атрак тив -
ним ну ме ра ма као што су „Лам -

ам ба са дор” и „Јон Кре ан ге”,
пред во ђе не Са вом Ба ња шем и
До ре лом Ми хај ло вим. Овај дру -
ги са став је и за тво рио ово го -
ди шњу „Ба нат ску тру бу”.

Но то ни је био крај, јер је до -
га ђај на ста вљен „тре ћим по лу -
вре ме ном” у школ ском хо лу...

СЕЋАЊЕ НА МАЈСТОРСТВО ПАНЧЕВАЧКОГ ШАХИСТЕ

Пајина бесмртна партија

ПО НО ВО БЕЗ „КУЛ ТУ РЕ”?!

Већ дру гу го ди ну за ре дом дру га но во се љан ска фан фа ра

„Кул ту ра” ни је уче ство ва ла на „Ба нат ској тру би”. То је ви ше

не го ин три гант но, бу ду ћи да је и из тог са ста ва пре два де -

се так го ди на про ис те као „Ти не ре ту”, ко ји и ор га ни зу је овај

фе сти вал.

Би ло ка ко би ло, зва нич ног од го во ра на ову за го нет ку не -

ма, а раз лог за од су ство „Кул ту ре” не зна ни пред сед ник ор -

га ни за ци о ног од бо ра ма ни фе ста ци је – Пре драг Шка љак.

– Ни је ми по знат раз лог не у че ство ва ња фан фа ре „Кул ту -

ра”. С тим у ве зи мо рам да на по ме нем да је ове го ди не пр -

ви пут упу ћен јав ни по зив свим ан сам бли ма пре ко ли ста

„Ли бер та теа”, та ко да је са свим си гур но да су на ши су гра -

ђа ни оба ве ште ни о овом до га ђа ју. Сма трам да би за фе сти -

вал мно го зна чи ло уче шће „Кул ту ре”, на ро чи то за то што је

реч о нај ста ри јем ак тив ном удру же њу из на шег се ла, осно -

ва ном 1937. го ди не. Због све га то га је увек до бро до шла –

ис та као је Шка љак.

Демонстрација меча у Геронтолошком



Та миш ули ва у Ду нав, над ко -
јим не пре кид но бде два сви -
ма зна на све ти о ни ка.

Ме ђу тим, пре ма ре чи ма не -
ких од њих, већ из ве сно вре ме
та мо го то во да им су во зем ним
пу тем при ступ ни је мо гућ, јер
су про ла зи бло ки ра ни.

Је дан од пе ца ро ша ко ји се
сма тра ју ве о ма оште ће ним због
та квог ста ња је сте и Ми о драг
Га ври ло вић из Удру же ња спорт -
ских ри бо ло ва ца „Бан дар”.

– Ра ди се о то ме да смо ми
Пан чев ци, за љу бље ни ци у ре -
ке, ду же вре ме ус кра ће ни за
при лаз ле вој оба ли Ду на ва, као
и де сној та ми шкој, на ме сту
по зна том као „ки фла”. Ка да је
бра на на пра вље на, мо гло се
про ћи ис под ње, јер је по сто јао
од бој ник, ко ји нам је то омо гу -
ћа вао. То ни је мо гу ће от ка ко
по сто ји шљун ка ра, па ви ше не -
ма про ла за ис под бра не, из у -

зев за ка ми о не, док спорт ски
ри бо лов ци, љу би те љи при ро де
и сва ко ко по же ли да иза ђе до
све ти о ни ка, не ма шан се да то
ура де – на во ди Га ври ло вић.

Он до да је да се не кад та мо
на ла зи ла и пре ле па пла жа, ду -
гач ка око јед ног ки ло ме тра, а
са да је прак тич но за тр па на ра -
зним ре кви зи ти ма.

– По треб но је са мо ма ло је
уре ди ти, про ћи три ме ри ма и
би ла би то пра ва по сла сти ца.
С дру ге стра не, на та ми шком
де лу „ки фле” не кад је би ло пе -
ца ро ша ко ли ко ти ду ша иште,
док ни је кре ну ло са уто ва ром
и ис то ва ром не ких бал ва на, па
са да та мо не ма ни ког. А ви ше
не ма мо су во зем ни при лаз до
све ти о ни ка ни с дру ге стра не.
Док је мо гло, и ту су љу ди че -
сто пра ви ли пик ни ке и ужи ва -
ли у при ро ди, а ка да су ми би -
ли го сти из Сло ве ни је, ни смо

мо гли да их одво ји мо од те
ди во те. Про блем пра ви и ве -
ли ки број па са. Све у све му,
је ди ни на чин да се до ко па мо
ле ве оба ле Ду на ва, прак тич но
је чам ци ма. Ре ше ње је да се
по ста ви је дан од бој ник са мо
то ли ко да мо же пут нич ки ау -
то мо бил по ла ко да про ђе, као
и знак за за бра ну про ла за те -
рет ним во зи ли ма – ка же овај
ду го го ди шњи спорт ски ри бо -
ло вац.

Га ври ло вић до да је да Та -
миш ни је ни бли зу ис ко ри -
шћен, на ро чи то од ста рог мо -
ста до Пре о бра жен ске цр кве.
Пре ма ње го вим ре чи ма, тај
по тез би тре ба ло са мо ма ло
про кр чи ти и има ли би смо пре -
див но ше та ли ште и згод на ме -
ста за ри бо лов.

– На про ход ном де лу та ми -
шке оба ле, то јест на ке ју, не ма
пе ца ња, јер од ста рог мо ста до
„Бро до ре мон та” го то во да не -
ма ри бе. То твр дим за то што
сам с дру гим пе ца ро ши ма про -
ве рио тај по тез со на ром. Јед -
но став но, огром ну ве ћи ну ио -
ле круп ни је ри бе раз ју ре чам -
ци, ко ји не пре кид но ту да ју ре
пу ним га сом. То ни ка ко не би
сме ли да чи не, ма кар до из ла -
ска из бра не. На жа лост, ни ко
то не кон тро ли ше – упо зо ра ва
овај члан удру же ња „Бан дар”.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 6. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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за релаксацију, а свима се пре-
поручује шетња до највишег
врха (849 метара), што ни за
кога не би требало да буде пре-
терани напор. Одатле пуца фа-
сцинантан поглед на прелепе
пропланке и зеленило, којег је
овде у изобиљу.

Овај крај има и историјски
значај, јер се током Првог свет-
ског рата, крајем 1914. године,
баш ту одиграла чувена Колу-
барска битка. Тада је одважни
генерал Живојин Мишић из-
вео контраофанзиву на неупо-
редиво бројнију и опремљени-
ју аустроугарску војску, а у сла-
ву тих ратника и, нарочито, ле-
гендарних хиљаду триста ка-
плара ту је подигнут споменик.

Рајац је познат као туристич-
ко излетиште, а због своје кон-
фигурације веома је атракти-
ван и за параглајдинг. Током
целе године отворен је плани-
нарски дом, као и још неки уго-
ститељски објекти, па нема бо-
јазни да ће бити проблема када
је реч о окрепљењу или сме-
штају. На овом локалитету ор-
ганизују се и разне манифеста-
ције, а најпознатија је „Косид-
ба на Рајцу”, која се увек одвија
прве недеље након Петровдана
(ове године 15. јула), када овде
све просто врви од живота.

Лековита природа
Ипак, најлепше за тај део Су-
вобора јесу природне лепоте,
па не треба да чуди што је он
званично признат као предео
изузетних одлика. Визуелни
утисак је неоспоран, као и чи-
стоћа ваздуха, уз неизбежну ин-
халацију плућа ливадско-шум-
ским мирисима. С тим у вези,
обавезно треба обићи најзна-
чајније локалитете, као што су
„гувниште”, Видића баре, „вуч-
је тркалиште”, „падине”, „дол”,
„велика провалија”...

Природне вредности овог под-
ручја представљају истаништа за-
штићених биљних врста. А њих је
заиста много, пре свих једич, ка-
љужница, хајдучка опута, боров-

ОКОЛНЕ ПЛАНИНЕ – ЈЕДНА ОД ПРИМАМЉИВИХ ЛЕТЊИХ ОПЦИЈА

НЕОДОЉИВЕ РАЈСКЕ ЛЕПОТЕ РАЈЦА

ница, шафран, мразовац, Рајхен-
бахова перуника, патуљаста бо-
квица, орхидеја, жута перуника и,
нарочито, линцура.

код лечења хемороида. Мајчи-
на душица је добра за побољ-
шање рада дисајних органа,
против великог кашља и за бо-
љи рад црева, а плућњак може
послужити за умекшавање, као
и за искашљавање, подстица-
ње мокрења и знојења, зауста-
вљање крварења, за исцељење
рана...

Све наведено уобличује Ра-
јац у јединствену област. С тим
у вези, похвално је то што је
Завод за заштиту природе Ср-
бије последњих година за по-
требе ревизије тог природног
добра, његовог могућег про-
ширења граница и увођења у
виши ниво категоризације за-
штите у подручје регионалног
или националног значаја, спро-
вео већи број теренских истра-
живања.

Нажалост, оно што је било
видљиво до самог врха Рајца,
јесу парцеле под кромпиром и
осталим ратарским усевима,
што доводи до деградације ка-
рактеристичних ливадских еко-
система који су (били) главна
одлика овог локалитета.

Треба све учинити да то та-
ко и остане...

Пре свих то је хајдучка тра-
ва, која има широку употребу
– од лечења бронхијалне аст-
ме и упале желуца до побољ-

ПРО БЛЕ МИ С ПРИ ЛА ЗОМ ОБА ЛА МА РЕ КА

Ка ко до све ти о ни ка и „ки фле”?!
Ве ли ки број пан че вач ких за -
љу бље ни ка у при ро ду, што би
се ре кло, нај ви ше се „ку не” у

две нај ве ће ов да шње ре ке. И
то, пре све га, у ме сто њи хо -
вог спо ја, то јест у део где се

Потреб но: два кило гра ма
реч не рибе, две гла ви це црве -
ног лука, два јаје та, со, бибер,
зачин, две каши ке соји ног
бра шна, пра шак за пеци во и
уље за прже ње.

При пре ма: Очи сти те рибу,
па је ску вај те. Одвој те вели ке
кости и саме љи те рибу на
маши ни за месо. Учи ни те то
три пута због сит них кости ју.
При послед њем мле ве њу

додај те у месо сец ка ни црни
и бели лук.

Када завр ши те мле ве ње,
додај те зачи не, бра шно, јаја
и пра шак за пеци во, добро
изме шај те, а потом од тако
доби је не масе пра ви те кугли -
це. Рас та њи те их тако да
буду дебљи не око два прста,
па их пржи те у већој коли -
чи ни вре лог уља.

Шниц ле слу жи те уз сала -
ту од кром пи ра. При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ШНИЦЛЕ ОД РЕЧНЕ РИБЕ

Током најтоплијег годишњег
доба, нарочито када жива у тер-
мометру озбиљно поскочи, у
многим главама тиња недво-
смислена жеља да се сваки трен
слободног времена искористи
за релаксацију у природи.

Нема дилеме да већина про-
сто вапи да се окваси у некој
од околних „вода”, то јест ре-
ци, базену, језеру... Но има и
оних (само) наизглед малоброј-
них који освежење траже на
нешто вишим надморским ви-
синама.

Нажалост, у околини нема-
мо превише избора када је реч
о таквом виду опуштања, не
рачунајући, ипак, сувише уда-
љене Фрушку гору и Вршачки
брег.

Па, када је већ тако, ни пла-
нине преко Саве и Дунава ни-
су предалеко, као што је, ре-
цимо, рајски предиван предео
познат као Рајац.

На лепоте планине Сувобор,
пре свега једног од њених вр-
хова – Рајца, надморске виси-
не од 600 до 849 метара, не-
давно су желели да укажу и
поједини Панчевци. Реч је о
стручњацима овдашњих инсти-
тута, који су, поред неоспор-
них визуелних одлика помену-

тих шумадијских предела, има-
ли намеру да истакну и многе
биолошке карактеристике, пре
свега разноликост флоре ка-
квом све мање крајева у Евро-
пи може да се подичи.

Из тог разлога они су недав-
но тамо одржали скуп с наме-
ром да назначе те одлике и на
посредан начин представе ту
област као место на којем се
може ваљано утрошити врели
летњи дани.

Од Колубарске битке
до „Косидбе”
Сам Рајац налази се на тери-
торији Љига, припада ваљев-
ском планинском венцу, а од
Панчева је удаљен стотинак ки-
лометара, или око два сата во-
жње просечном брзином.

То су установили и неки дру-
ги наши суграђани, па поред по-
јединачних долазака приватним
возилима све више деце из на-
шег града организовано проводи
време у том рајском крајолику.
Тако је недавно тамо боравила
једна група малишана узраста
нижих разреда из Основне шко-
ле „Мирослав Мика Антић”, а на
Рајац редовно долазе и панче-
вачки планинари и извиђачи.

Реч је о крајње питомом пре-
делу с беспрекорним условима

шања циркулације крви. Ту је
и јагорчевина, корисна за убла-
жавање кашља и за искашља-
вање, па кантарион, који након
обраде може послужити као се-
датив и средство за мазање опе-
котина, за зарашћивање рана и

Посебна прича је лекови-
то биље, којег овде има на-
претек. Издваја се неколи-
ко врста, а све оне се саку-
пљају за сушење и правље-
ње по здравље делотворних
чајева.

ИС ПРАВ КА

У про шлом бро ју об ја вљен је текст под на сло вом „Би ће са -

свим до вољ но фа за на”, у ко јем је као пре зи ме са го вор ни ка

Ми ло ра да Ђу ри це, не хо тич ном гре шком но ви на ра, на ве де -

но Лу кић.

Због то га му се овом при ли ком из ви ња ва мо.

„Косидба” главна атракција

Сећање на капларе

Неискоришћена лева обала Тамиша иза моста

Довде само воденим путем!



те ве те ран Мар јан Лу кић, као
и Да ри ја Ђор ђе вић, ко ја се над -
ме та ла у гру пи три а тлон ки од
осам на ест до три де сет го ди на.
Сре бр на од лич ја су за ра ди ли:
ве те ран ка Ва ња Кур то вић, ју -
ни ор Вла ди мир Ко ка нов, на да
Лу ка Гли го рић и мла да на да
Во јин Да ви до вић. За па жен
успех оства ри ли су и по чет ни -
ца Ана Ко стић, као и мла да
на да Алек са Ке жић, ко ји су
осво ји ли брон за на од лич ја.

Ре зул та ти ко је су чла но ви
Три а тлон клу ба Та миш оства -
ри ли у Срем ској Ми тро ви ци
са мо су још је дан по ка за тељ
због че га они за у зи ма ју сам врх
овог спор та у на шој зе мљи.

СПОРТ
Петак, 6. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Наш мла ди су гра ђа нин, пет на -
е сто го ди шњи фуд ба лер бе о град -
ског Ра да Стра хи ња Сто ја но вић
сво јим уме ћем у ба ра та њу по -
пу лар ном „бу ба ма ром” одав но
је скре нуо па жњу на се бе. Та ко
су се око тог мла ди ћа „бо ри ли”
и Цр ве на зве зда, Пар ти зан, Чу -
ка рич ки, Зе мун и мно ги дру ги
клу бо ви, али он је од лу чио да
оста не на Ба њи ци, где са сво -
јим вр шња ци ма вред но ра ди
под ру ко вод ством тре не ра Дра -
га на Гло гов ца. Ове го ди не је
тре ба ло да оде и у лет њи камп
Атле ти ка из Ма дри да, али је та
„опе ра ци ја” ипак про лон ги ра -
на до на ред ног ле та.

Стра хи ња по ти че из спорт ске
по ро ди це, јер су се и ње гов де да
Би бе, као и стриц Ср ђан и та та
Бо бан ба ви ли фуд ба лом. Нај -
ва жни јом спо ред ном ства ри на
све ту по чео је да се ба ви још
као пе то го ди шњак, у ФК-у Аре -
на, где су му пр ви „учи те љи”
би ли Жељ ко Ву лин и Де јан Жар -
ков. Фуд бал ски пут га је по том
од вео у ФК „Ми ка Ан тић”, где
је тре ни рао под над зо ром Ми -
ле та Га чи ћа, а јед ну се зо ну про -
вео је и у Ди на му. И баш та да,
на јед ној при ја тељ ској утак ми -
ци про тив ОФК Бе о гра да, опа -
зио га је чи ка Ву ле, ле ген да бе -
о град ских „ро ман ти ча ра”, и пре -
по ру чио га свом клу бу.

Та ко је Стра хи ња, у сво јој
два на е стој го ди ни, обу као пла -
во-бе ли дрес ти ма с Ка ра бур -
ме, али је на ста вио вред но да
ве жба са сво јим вр шња ци ма и

тре не ром Гру јом. Из да на у дан
по ста јао је све бо љи, па су убр -
зо усле ди ли по зи ви и за се лек -
ци ју Бе о гра да, али и за ре пре -
зен та ци ју Ср би је. Ове го ди не
по стао је члан ФК-а Рад...

Иа ко се не раз ли ку је од сво -
јих дру го ва из школ ских клу -
па, Стра хи ња во ди пот пу но дру -
га чи ји жи вот од њих. Ка да је
се зо на у пу ном је ку, сва ког да -
на уста је у шест са ти, од ла зи у
Бе о град на тре нинг, а по сле то -
га на ред до ла зе шко ла, па до -
ма ћи за да ци... Мно го је од ри -
ца ња већ са да, у овом уз ра сту.

Тре нин ге не про пу шта, а ка ко
сам ка же, нај ви ше во ли да ра -
ди на тех ни ци и уса вр ша ва њу
фуд бал ских мај сто ри ја.

Стра хи ња на дре су но си број
10, игра на ме сту пред њег ве -
зног игра ча и глав ни је у свом
ти му за пре ки де, из во ђе ње сло -
бод них уда ра ца, кор не ра или
пе на ла... Во ли да упо шља ва са -
и гра че, да има до бре аси стен -
ци је, али по себ но се ра ду је ка -
да из „сло бод ња ка” за тре се мре -
жу ри ва ла. Не ма идо ла, али
во ли да гле да Вар ди ја из Ле -
сте ра. Ка да су еки пе у пи та њу,

око га ву че нај че шће ка Ли -
вер пу лу.

Не дав но је с Ра дом уче ство -
вао на ве ли ком тур ни ру у Ита -
ли ји, где су се над ме та ли и Ђе -
но ва, па ки не ски Гван џу, те
Аре зо, Пар ма и мно ги дру ги
клу бо ви. Пред во ђе ни Стра хи -
њом Сто ја но ви ћем, мла ди фуд -
ба ле ри с Ба њи це осво ји ли су
дру го ме сто.

– Са мо же лим да за хва лим
сви ма у ОШ „Ми ро слав Ан -
тић”, а по себ но ди рек тор ки
Дра га ни Кр стић, раз ред ној Гор -
да ни Ми јић и учи те љи ци Ве -
сни Лу чић, јер су увек има ли
раз у ме ва ња за мо је ба вље ње
фуд ба лом – ре као је Стра хи -
ња, ко ји је упра во упи сао сред -
њу ПТТ шко лу у Бе о гра ду, а
ка ко би имао што ви ше вре ме -
на за тре нин ге, по ста ће и ста -
нов ник школ ског ин тер на та.

Стра хи ња Сто ја но вић је одав -
но за цр тао свој циљ. Же ли да
успе у фуд ба лу, па иа ко је пут
до вр ха ве о ма те жак, он се не
оп те ре ћу је мно го. Још увек се
игра фуд ба ла, у сва ки меч ула -
зи опу ште но, али на рав но са
же љом да ње гов тим по бе ди.
И, што је нај ва жни је, с ве ли -
ком же љом че ка сва ки сле де -
ћи тре нинг...

Срећ но, мај сто ре!

Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Одлична Ања 
Да ви до вић

Че ти ри нај сјај ни ја 
од лич ја

Срем ска Ми тро ви ца је про шлог
ви кен да би ла до ма ћин и ор га -
ни за тор Пр вен ства Ср би је у су -
пер спринт три а тло ну, а ТК Та -
миш из на шег гра да имао је
још је дан вр ло успе шан на ступ.

Пан че вач ки клуб се на том
над ме та њу пред ста вио са чак
23 так ми ча ра, ко ји су у свој
град по не ли је да на ест тро фе -
ја. Тр ка је има ла ме ђу на род ни
ка рак тер, јер су се над ме та ли
и три а тлон ци из Ру му ни је, Хр -
ват ске, Ма ке до ни је и Цр не Го -
ре, што је са мо по ја ча ло већ
до вољ но ја ку кон ку рен ци ју, та -
ко да овај број осво је них ме да -
ља чла но ва ТК-а Та миш још
ви ше по ка зу је ка кав су успех
на пра ви ли.

Су пер спринт три а тлон је ди -
сци пли на три а тло на у ко јој се
пли ва 300 ме та ра, во зи би цикл
осам ки ло ме та ра и тр чи се
2.000 ме та ра. Из у зет но је по -
пу лар на у све ту, а од Олим -

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У СУ ПЕР СПРИНТ ТРИ А ТЛО НУ

ТА МИШУ ЈЕ ДА НА ЕСТ МЕ ДА ЉА 

пиј ских ига ра 2020. го ди не у
То ки ју би ће део олим пиј ских
так ми че ња у шта фет ном три -
а тло ну.

Нај у спе шни ја так ми чар ка
ТК-а Та миш и овог пу та би ла
је сјај на Ања Да ви до вић, ко ја
је три јум фо ва ла у над ме та њу
ју ни ор ки, док је у ап со лут ној
кон ку рен ци ји за же не осво ји -
ла сре бр ну ме да љу.

Нај сјај ни ја од лич ја за слу жи -
ли су и по чет ник Сте фан Бир ка,

АК ТУ ЕЛ НО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ПЕ ШИЋ ШАМ ПИ ОН ВОЈ ВО ДИ НЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

На је зе ру Па лић про шлог ви -
кен да је одр жа на 56. ин те р -
на ци о нал на ре га та под на зи -
вом „Вој во ди на опен”, на ко -
јој су се у 344 по са де так ми -
чи ли ве сла чи и ве сла чи це из

Ср би је, Хр ват ске, Ма ђар ске
и Ма ке до ни је.

Ве слач ки клуб Та миш је
пред ста вљао ње гов нај бо љи
так ми чар Ми лош Ста но је вић.
Пр вог да на над ме та ња Ми -
лош је ве слао у ски фу за те -
шке ве сла че. И по ред вр ло
ло ших вре мен ских усло ва –
уз јак ве тар и ве ли ке та ла се,
ко ји ни су не у о би ча је на по ја -
ва за Па лић, Ми лош Ста но -
је вић је си гур ним за ве сла јем
у кон ку рен ци ји од два на ест
ри ва ла осво јио сре бро у фи -
нал ној тр ци.

Дру гог да на по пу лар ни
Стан че је ве слао у дубл-ску лу
с ко ле гом из ре пре зен та ци је
Ср би је Алек сан дром Фи ли -
по ви ћем (ВК Сме де ре во). По -
сле ру тин ски од ра ђе них ква -
ли фи ка ци ја Ми лош и Алек -
сан дар су по ка за ли сво је ква -
ли те те и у фи на лу, где су са
две ду жи не чам ца ис пред ре -
пре зен та тив них по са да Ма ђар -

ске про шли кроз циљ и осво -
ји ли зла то.

– По на ло гу се лек то ра Ср -
би је Не бој ше Или ћа, ве слао
сам у кон ку рен ци ји те шких
ски фо ва ка ко бих имао ја чу

кон ку рен ци ју за оства ре ње
што бо љег вре мен ског ре зул -
та та у чам цу. Иде ја се лек то -
ра је да по сле ове ре га те с ко -
ле га ма из ре пре зен та ци је
Алек сан дром Фи ли по ви ћем,
Мар ти ном Мач ко ви ћем (ВК
Па лић) и Вик то ром Пи ва чем
(ВК Гра фи чар) сед нем у те -
шки че тве рац ко ји би се при -
пре мао за Европ ско пр вен -
ство у ав гу сту. Обе тр ке на
Па ли ћу пред ста вља ле су до -
бру про ве ру тре нут не фор ме
и бр зи не чам ца, а две осво је -
не ме да ље до бру мо ти ва ци ју
за да љи рад и при пре ме за
ве ли ка так ми че ња – ре као је
Ми лош Ста но је вић по сле на -
сту па на ин тер на ци о нал ној
ре га ти „Вој во ди на опен 2018”.

Пред ве сла чи ма Та ми ша је
још мно го иза зо ва ове се зо -
не, а ако је су ди ти по тре нут -
ној фор ми, не ма сум ње да
мо гу оче ки ва ти још јед ну
успе шну го ди ну.

ОДЛИЧНА ПРОВЕРА ФОРМЕ

Ка ја ка ши с Та ми ша оства ру -
ју до бре ре зул та те и у но вој
так ми чар ској се зо ни. Чла но -
ви ККК-а Пан че во уче ство -
ва ли су на ре га ти „За бреж је
2018”, ко ја је одр жа на у су -
бо ту, 30. ју на, на Са ви.

Тре нер пан че вач ког клу ба
Зо ран Жив ко вић по вео је на

то над ме та ње де сет так ми ча -
ра, ко ји су по но во по сти гли
за па же не ре зул та те.

Ка дет Ни ко ла Ке ље вић
осво јио је брон за ну ме да љу у
тр ци на 200 м, док је се ни ор
Иван Кр стић за слу жио сре -
бр но од лич је у сприн ту. Се -
ни ор ски че тве рац у са ста ву

Да ни ло Жив ко вић, Алек са и
Ни ко ла Лев на јић и Иван Кр -
стић за ра дио је нај вред ни ји
тро феј, а пи о нир Лу ка Стан -
чев ски је дру ги сти гао на циљ
у над ме та њу јед но се да.

Так ми ча ри у ми ни-ка ја ку
дво се ду Мар ко Жив ко вић и
Вла ди мир Бо ја нић у тр ци на

500 м дру ги су сти гли на циљ,
док је ми ни-ка јак че тве рац,
ко ји су чи ни ли: Мар ко и Ми -
лош Жив ко вић, Вла ди мир Бо -
ја нић и Ми лош Јо ва но вић,
та ко ђе за ра дио сре бро и та ко
на нај леп ши на чин за о кру -
жио од ли чан су бот њи на ступ
так ми ча ра ККК-а Пан че во.

ТРОФЕЈИ ИЗ ЗА БРЕЖ ЈА

Члан Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813” Де јан Пе -
шић три јум фо вао је у га ђа -
њу из ма ло ка ли бар ске пу шке
у кон ку рен ци ји се ни о ра, у
ди сци пли ни тро став, на Пр -
вен ству Вој во ди не одр жа ном
у не де љу, 1. ју ла, у Но вом

Са ду. До још јед ног тро фе ја
сти гао је с ре зул та том од
1.141 кру га.

Ово так ми че ње је би ло ве о -
ма до бра при пре ма за ис ку ше -
ња ко ја Де ја ну пред сто је већ
на ред ног ви кен да. Та ко ђе у Но -
вом Са ду, он ће се над ме та ти у
фи на лу Ку па Ср би је у тро ста -
ву, у га ђа њу из ма ло ка ли бар -
ске пу шке, али и у ди сци пли -
ни микс (ме шо ви ти па ро ви),
ка да ће за јед но са Ива ном Ма -
рић из бе о град ског „По ли цај -
ца” по ку ша ти да оства ри што
бо љи ре зул тат пу ца ју ћи из ва -
зду шне пу шке.

Тех нич ки де ле гат на овом
так ми че њу би ће Си ни ша Вељ -
ко вић, ал фа и оме га Стре љач -
ке дру жи не „Пан че во 1813”.

МЛА ДИ ФУД БА ЛЕР СТРА ХИ ЊА СТО ЈА НО ВИЋ

„ДЕ СЕТ КА” ЗА ДЕ СЕТ
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Ми лош 
Сте фа но вић,
сред њо шко лац:
– Пла ни рам да сни -
мам с филм ском
сек ци јом, јер уско ро
иде мо у Филм ску
ко ло ни ју у Де ли -
блат ској пе шча ри.
На кон то га ћу по се -
ти ти ба ку у Вла ди -
чи ном Ха ну.

Мак сим Кру мес,
сред њо шко лац:
– За сад се од ма рам,
али ћу ићи на ред не
не де ље у Филм ску ко -
ло ни ју. По се ти ћу и тет -
ку у Швај цар ској.

Со фи ја
Сто и ло вић,
сред њо школ ка:
– Тре нут но пи ше мо
сце на рио за филм
ко ји ће мо сни ма ти у
Филм ској ко ло ни ји.
Гле да ћу да по се тим
не ке кам по ве, по што
то ра дим сва ког ле -
та. Про во ди ћу ви ше
вре ме на у дру же њу.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Ско ро да...
Из др жи ду же у раз ме ни, ска че ви ше.

    Ба ра та ре чи ма бо ље.

    Ми сли бр же.

    Чи та тво је ми сли.

    Пу ни ти ср це.

    Гла ва ти је већ пре пу ње на њом.

    Ско ро да је иде ал на осо ба.

    Ма, је сте.

Хе ро ји
Да гол у по след њем ми ну ту утак ми це за по бе ду.

    Од бра ни од лу чу ју ћи пе нал.

    Или, мно го ва жни је: ско чи у ре ку и из ву че да вље ни ка.

    При тр чи гру пи ху ли га на ко ји ту ку бес по моћ ног чо ве ка, па и

сам на стра да.

    Не ми сли на се бе и опа сност по се бе, већ де ли соп стве но уну -

тра шње бо гат ство, пле ни хра бро шћу, по ста је не за бо ра ван, ле -

ген да.

    И пас Лео је је дан од хе ро ја.

Не по сто је
Ван зе маљ ци по сто је.

    Јед на ко као и жи вот по сле смр ти.

    :-)

    Ни ко ти ни је ра ван.

    Не ма те осо бе ко ја ће те по ме ри ти, из ба ци ти из ба лан са.

    Не по сто је ре чи ко је мо гу да опи шу ста ње љу бав ног за но са.

    Као ни би ци кли-ва зе.

    Прет ход не кон ста та ци је су, на рав но, не тач не.

Почела је 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

Још лепше него на разгледници – рајски Малдиви.

Ивана Радосављевић

Козарачка 78, Панчево

Ивана, Милена, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Моравски конаци – право место за опуштање!

Милена Трајковски

Шандора Петефија 97, Панчево


