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Уза луд ни по зи ви 
за ин те ре со ва ни ма да 
по ста ну но ви вла сни ци 
на пу ште них че тво ро но жа ца

Не по ма же ни то што су
они чи по ва ни, вак ци ни са ни
и сте ри ли са ни

Све док бу де би ло оних ко ји узи ма ју
псе, др же их не ко вре ме у ку ћи или
ста ну, а он да их, ка да им до са ди бри -
га о њи ма, из ба це на по ље, трај но ре -
ше ње за ве ли ки број ових на пу ште -
них жи во ти ња на ули ца ма Пан че ва и
окол них се ла би ће не мо гу ћа ми си ја.

И по ред то га што „Зо о хи ги је на”, као
и пан че вач ка удру же ња љу би те ља жи -
во ти ња „Љу бим ци” и „Еко ли бри јум”
да ни ма об ја вљу ју фо то гра фи је па са за
удо мља ва ње и апе лу ју на гра ђа не ко ји
су за ин те ре со ва ни за то да им се ја -
вља ју, ови апе ли не ма ју ве ли ки од јек.
Број па са ко ји су на шли но ве вла сни ке
по што су их прет ход ни од ба ци ли, и
да ље је ма њи од оче ки ва ног.

Зо ра Ко лар ски, пред сед ни ца Дру -
штва за за шти ту жи во ти ња и при ро -
де „Еко ли бри јум”, из ја ви ла је да су

ак ти ви сти те ор га ни за ци је то ком
про шле го ди не удо ми ли све га два -
на е стак па са и ти ме их скло ни ли са
ули ца.

Ма ло за ин те ре со ва них 
за удо мља ва ње
– Нај ма ње ду пло ви ше их је у на шим
до мо ви ма, у при вре ме ном или пла -
ће ном бо рав ку. Око осам де сет од сто
па са ко ји су са да на ули ца ма има ло
је вла сни ка у јед ном тре нут ку. По сто -
ји мо гућ ност да они уз на шу по моћ
про на ђу но ве га зде, али пут до то га је
на по ран и дуг, јер је ма ла за ин те ре со -
ва ност за удо мља ва ње – ре кла је Зо ра
Ко лар ски.

Пре ма ње ним ре чи ма, љу ди ко ји
раз ми шља ју о удо мља ва њу нај че шће
узи ма ју ште над, ми сле ћи да ће се та -
кви пси лак ше на ви ћи на по ро ди цу.
Ме ђу тим, она је до да ла да је то по -
гре шно ми шље ње, за то што се и од -
ра сли че тво ро но шци бр зо адап ти ра ју
на но ве усло ве и но вог га зду и уз вра -
ћа ју љу ба вљу.

Зо ра Ко лар ски је до да ла да је
пред ност удо мља ва ња од ра слих па са
пре ко удру же ња „Еко ли бри јум” у то ме

што их ак ти ви сти те ор га ни за ци је
по сле укла ња ња са ули ца во де на ле -
че ње, сте ри ли шу, чи пу ју и вак ци ни -
шу и ре дов но чи сте од уну тра шњих и
спо ља шњих па ра зи та.

И по ред то га, де ша ва се да удо ми -
те љи по сле не ког вре ме на схва те да
је чу ва ње пса пре ве ли ка оба ве за ко ју
не мо гу да ис пу ња ва ју, као и то да се
„Еко ли бри ју му” за пре у зи ма ње па са
ја вља ју љу ди ко ји за то не ма ју усло ве.
У та квим слу ча је ви ма се жи во ти ње
ко је су пре да те но вим вла сни ци ма
вра ћа ју на зад.

Зо ра Ко лар ски је скре ну ла па жњу
гра ђа ни ма ко ји су за ин те ре со ва ни за
удо мља ва ње да је у ка фи ћу „Кру зер”
по ста вље на стал на из ло жба фо то гра -
фи ја па са ко ји че ка ју но ве вла сни ке.
Пре ма ње ним ре чи ма, слич на из ло -
жба би ће уско ро отво ре на у ка фи ћу
„Слад”.

Пси се до во де из дру гих гра до ва
Да по зи ви на удо мља ва ње па са има ју
ма ло ефек та, сла же се и Ани ца Ко са -
ра, шеф слу жбе „Зо о хи ги је на”. Пре -
ма ње ним ре чи ма, та слу жба уз по -
моћ удру же ња „Љу бим ци” и „Еко ли -

бри јум” го ди шње удо ми од сто пе де -
сет до сто се дам де сет па са.

Она је до да ла да је по ра жа ва ју ће то
што по ло ви ну од тог бро ја чи не бив -
ши вла снич ки пси и што су мно ги,
ка да им рад ни ци „Зо о хи ги је не” ја ве
да су про на шли њи хо вог љу бим ца на
ули ци, пот пу но не за ин те ре со ва ни!?

Ани ца Ко са ра је скре ну ла па жњу и
на то да се у по след ње вре ме све че шће
де ша ва да за по сле ни у „Зо о хи ги је ни”
на ули ца ма у Пан че ву и окол ним се ли -
ма про на ла зе псе ко је су до ве зли вла -
сни ци из дру гих ме ста и оста ви ли.

Као ре зул тат то га, при хва ти ли ште
за псе је, пре ма ње ним ре чи ма, увек
пу но, а њи хов број је ве ћи од пред ви -
ђе ног. Она је до да ла да је про блем и
у то ме што ме ђу вла сни ци ма па са
има мно го оних ко ји их не чи пу ју,
ше та ју их без по во ца и не чи сте за
њи ма. Уме сто да их над ле жни у гра -
ду због то га ка жња ва ју, они им то ле -
ри шу та кво по на ша ње.

– По сле пет го ди на, ко ли ко „Хи ги -
је на” спро во ди про грам сма ње ња
бро ја па са на ули ца ма, до шли смо у
па ра док сал ну си ту а ци ју. Уз сав труд
и но вац ко ји град ска власт из два ја за
рад „Зо о хи ги је не”, још увек смо на
по чет ку – на гла си ла је Ани ца Ко са ра.

Она је из ја ви ла и да је не дав но у
Град ској упра ви одр жан са ста нак
над ле жних слу жби и удру же ња за за -
шти ту жи во ти ња на ко ме је од лу че но
да рад ни ци „Хи ги је не” убу ду ће хва та -
ју са мо агре сив не псе, жен ке у фа зи
те ра ња и че тво ро но шце за чи је укла -
ња ње до би ју на лог од ин спек ци је.

То ће тра ја ти све док не бу ду от -
кло ње ни не до ста ци у при хва ти ли шту
за псе ко је је при ме ти ла Ре пу блич ка
ве те ри нар ска ин спек ци ја. Да би ти
про бле ми би ли пре ва зи ђе ни, на са -
стан ку је за кљу че но да Град ска упра -
ва, „Зо о хи ги је на” и чла но ви Ти ма за
ре ша ва ње про бле ма на пу ште них па -
са тре ба да са чи не ак ци о ни план за
ре но ви ра ње при хва ти ли шта ка ко би
се из бе гла опа сност да оно бу де за -
тво ре но.

М. Глигорић

БИ ЗНИС СА ЗАХ ТЕ ВИ МА

ЗА ОД ШТЕ ТУ

Ани ца Ко са ра је из ја ви ла и да је

у на шем гра ду из го ди не у го ди ну

све ви ше оних ко ји по ку ша ва ју да

до ђу до нов ца под но ше њем зах -

те ва за ис пла ту нов ча них од ште -

та по сле ује да па са. Пре пет

го ди на под не то је 30 та квих зах -

те ва, а про шле го ди не 187. Ме ђу

њи ма има мно го оних ко ји под но -

се ла жне зах те ве са мо да би до -

шли до нов ца, због че га има

осно ва за сум њу да је реч о ухо -

да ном би зни су.

СНАГА



али, ето, све му до ђе крај. Или по че -
так кра ја...

При том ће глав ни „ин фор мер” у
Ср би ји др жа ви мо ра ти да цал не не -
што пре ко сто хи ља да на име суд -
ских тро шко ва. Прем да, ако се зна
ко ли ко се чо век „на ра дио” ми ну лих
го ди на, ве ро ват но је тај из нос за ње -
га пра ва сит ни ца.

Не го да се вра ти мо на по че так
при че. Ре че но је – част и углед, с јед -
не, и на ре че ни Д. Ј., с дру ге стра не.
Ка кав по ра жа ва ју ћи по ку шај спа ја -
ња не спо ји вог. Или, гра ма тич ки ре -
че но – ок си мо рон. Пра ви при мер је -
зич ке фор ме у ко јој су уве за на два
кон тра дик тор на пој ма.

Још ако се зна да се на грч ком је -
зи ку овај из раз мо же раш чла ни ти на
oxis (оштар) и moron (туп), он да сва -
ка асо ци ја ци ја ви ше стру ко до би ја на
зна ча ју.

А да ли је ова пра во суд на од лу ка
са мо пре се дан и из у зе так ко ји по -
твр ђу је пра ви ло, или је то ипак мо -
жда је дан од рет ких на го ве шта ја да
ра зни оштро ту пи мо ро ни ви ше не ће
мо ћи без ика кве бо ја зни да бес кру -
пу ло зно ха ра ју на шим ио на ко де ва -
сти ра ним ме диј ским етром и дру -
штвом уоп ште? Ј. Ф.

та мо док је то још ли чи ло на не -
што) и са да шња ве де та – по не ки ма
ов да шње је ди не не за ви сне, а за
дру ге омра же не и ар хи не при ја тељ -
ске – те ле ви зи је Н1, ба ви се, по ред
оста лог, ли ко ви ма и де ли ма псе у -
до но ви на ра. И као нај бо љу ме та фо -
ру и ме диј ског кри ми нал ца ока рак -
те ри сао је ни ког дру гог не го си ро -
тог Ди Џе ја. ’Де га на ђе...

За оне ко ји ни су чи та ли тај ин тер -
вју, Ћо сић још из но си ка ко је 2003.
го ди не на ре че ни Ву чи ће вић, не по -
сред но пред уби ство Зо ра на Ђин ђи -
ћа, те ле фон ски пре го ва рао с во ђом
зе мун ског кла на Ду ша ном Спа со је -
ви ћем Шип та ром о та ри фи за све
што об ја ви на ште ту та да шњег пре -
ми је ра. На тој пре ко жич ној тран ге-
фран ге пи ја ци ли ци ти ра но је од хи -
ља ду евра на го ре. Но ви нар те ле ви зи -
је Н1 ис ти че и ка ко су сви ти раз го -
во ри сни ма ни то ком ис тра ге о зе -
мун ском кла ну.

Ка сни је је Ди Џеј ме њао га зде, ра -
дио и за Ми шко ви ћа; не ду го за тим
био је и оштро про тив ње га, али увек
ве о ма туп ка да је реч о кри ти ци вла -
сти. Да па че, у то ме му не ма рав ног.
Као ни у ни по да шта ва њу сва ког ме -
ди ја ко ји ра ди ио ле про фе си о нал но.
И, до сад му је сва шта про ла зи ло,

Ок си мо ро ни
И до го ди ло се! У зе мљи Ср би ји...
Од ба че на је ту жба јед ног Дра га на Ј.
Ву чи ће ви ћа. Овај као уред ник та ко -
ре ћи ли ста „Ин фор мер” ни је ус пео
да убе ди Ви ши суд у Бе о гра ду да су
му на ру ше ни част и углед у ин тер -
вјуу ко ји је још 2012. го ди не но ви нар
Ју го слав Ћо сић дао „Бли цу”.

У на ве де ном тек сту не ка да шња
пер ја ни ца ком па ни је Б92 (био је

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Послеподневна дремка...

На мирном месту, негде у граду

Снимио Владимир Ђурђевић

• Напредак је очигледан. И у нашем тапкању у месту постоје 
озбиљни помаци.

• Само ограничени умови имају ту ширину да све схвате!

• Моја жена опере судове и веш на руке очас посла. 
Она је чудо технике.

• Он у браку није сам. Има љубавницу.

• Пролетери свих земаља – без краља не ваља.

• Изјава једне старлете: „Тешко је бити девојка многих
фудбалера!”

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НЕМАМО РАЗЛОГА ДА СТРАХУЈЕМО ЗА НАШУ БУДУЋНОСТ. 

МИ СЕ ТУ НИШТА НЕ ПИТАМО.

Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

При ја ви!
Ана Ма ној ло вић, но ви нар ка РТС-а, ура ди ла је за ма га зин „Око” сја јан
филм – „Жр тва има жен ско ли це”, ко ји  го во ри о на си љу над же на ма.
Има ла сам при ли ку да с њом по раз го ва рам, па смо се до та кле и пи та ња
ме диј ског из ве шта ва ња на ову те му и обе за кљу чи ле да но ви на ри у жур -
би, из не зна ња или те же ћи сен за ци о на ли зму че сто, чак и не све сно, ма -
ни пу ли шу чи ње ни ца ма, па та ко и јав но шћу.

Сва ки ме диј ски са др жај тре ба и да ин фор ми ше, еду ку је и да бу де у јав -
ном ин те ре су. Пи та ње јав ног ин те ре са је нај сло же ни је, јер зах те ва ду бо -
ко про ми шља ње уред ни ка и ње го ву упу ће ност и у на ци о нал не ин те ре се.

Ана ли зи ра ју ћи тек сто ве са овом те мом, об ја вље не у нај ти ра жни јим
днев ним но ви на ма у Ср би ји, при ме ти ле смо да су на сло ви по ра жа ва ју -
ћи: „Убио же ну јер је...”, „Пу цао у де вој ку јер је...”. У број ним тек сто ви -
ма но ви на ри ма је из вор ве сти и је ди ни са го вор ник не ки ком ши ја или ро -
ђак, не ма пред став ни ка по ли ци је и ту жи ла штва и го то во увек су те ком -
ши је из не на ђе не јер је „уби ца био ми ран, тих, по ву чен и увек се ја вљао
на ули ци”. Да ље, код ове вр сте из ве шта ва ња не тре ба да ва жи пра ви ло
дру ге стра не, те уоп ште ни је ва жно да ли је на сил ник њу лу до во лео или
чак го рео од љу бо мо ре.

Уред ни ци и те ка ко зна ју да се та квим из ве шта ва њем по ру чу је да је
уби ца имао не ки раз лог и на тај на чин пред став ни ци сед ме си ле прав да -
ју зло чин.

Да се вра ти мо на филм. На по чет ку, ро ђа ци мла де же не ко ју је муж
убио та ко ђе твр де да у њи хо вом бра ку ни је би ло про бле ма. Да је но ви -
нар ка ов де ста ла с пи та њи ма, сли ка у јав но сти би ла би по пут мно гих  –
не зна мо шта му се де си ло. Ана на ста вља да пи та, јер зна да се по ро дич -
на уби ства ни кад не де ша ва ју тек та ко, да сва ком уби ству же не прет хо ди
ви ше го ди шње пси хич ко и че сто и фи зич ко мал тре ти ра ње... Чла но ви по -
ро ди це та ко по чи њу пред ка ме ра ма (и пред со бом) да от кри ва ју те ужа -
сне де та ље, и то од го ва ра ју ћи на ње на на из глед обич на пи та ња, по пут: да
ли је уби је на има ла при ја те љи це или да ли су је ика да ви ђа ли са му ван
ку ће...

Нај у пе ча тљи ви ји је сам крај фил ма и раз го вор са уби цом, ко ји је у за -
тво ру. На пи та ње да ли са да, на кон то ли ко го ди на, сма тра да је мо гло да
бу де све дру га чи је, он на ста вља да го во ри о уби је ној же ни, да прав да зло -
чин... Но ви нар ка та да окре ће пи та ње: да ли је он мо гао да бу де дру га чи -
ји, да по сту пи дру га чи је и не уби је мај ку сво је де це, а он од го ва ра исто:
мо гао је да је же на би ла дру га чи ја! Али не и он! На са мом кра ју гле да лац
ви ди и да ље уби цу ко ји се бе не сма тра кри вим. Код ње га не ма ка ја ња...

Он као та кав за ко ји ме сец из ла зи на сло бо ду.
По но вом за ко ну сви смо ду жни да при ја ви мо на си ље!
А но ви на ри и уред ни ци... па, уме сто да се ба ве соч ним де та љи ма уби -

ста ва, прав да њем на сил ни ка и ју ре њем ком ши ја, тре ба са мо да по ста вља -
ју пи та ња ин сти ту ци ја ма и да ин фор ми шу и еду ку ју на род у скла ду с јав -
ним ин те ре сом.

* * *
Иа ко су сви ви со ки функ ци о не ри уче ство ва ли у кам па њи и би ли за улич -
ним штан до ви ма, а стран ка на кра ју осво ји ли ап со лут ну власт на тим бе -
зна чај ним из бо ри ма на Ко те жу, сви они су, чу је мо, раз ре ше ни, по од лу -
ци вр ха СНС-а. Оче ки ва но.

А тек је оче ки ва но би ло то што су по сле април ских пред сед нич ких из -
бо ра би ли раз о ча ра ни, го то во ту жни, иа ко је, зна мо, ли дер њи хо ве стран -
ке по стао пред сед ник др жа ве, осво јив ши и у Пан че ву нај ви ше гла со ва. И
шта све то мо же да го во ри? Да су не где по гре ши ли и по ка зни мо ра ли да
се бр же, ја че и бо ље до ка жу, или је ли дер стран ке пер фек ци о ни ста? Шта
год да је, ни је им по мо гло. Пред сто је им, из гле да, но ви из бо ри и уну тар -
стра нач ка бор ба за стра нач ку власт. 

На пред ња ци у Пан че ву има ју број но члан ство и, као не ка да код де мо -
кра та, ка да је стран ка у рас пу ште ном ста ту су, то мо же и да од мог не. Та -
кви пре ко број ни до при но се са мо још ду бљој по де ли уну тар већ по сто је -
ћих кла но ва. На рав но, има ту и оних ко ји са да ви де не ку при ли ку или
оних ко ји ће се му дро др жа ти по стра ни.

Бу ду ћи пред сед ник Град ског од бо ра СНС-а мо ра ће пр во да по ку ша да их
све при ми ри и да уто ли апе ти те. На кон но вог стра нач ког ру ко вод ства ла ко
ће, исти на, кроз скуп штин ску ве ћи ну мо ћи да ме ња и град ске функ ци о не ре.

А град? Па, ово ван ред но ста ње у нај ве ћој пар ти ји не ће се од ра зи ти на
функ ци о ни са ње гра да. Ту ће све би ти пот пу но исто као и до са да. Чи ста
пер фек ци ја. 

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Марина Димитрић
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НА РЕД НОГ ПЕТ КА У КЊИ ЖА РИ „ИСИ ДО РА СЕ КУ ЛИЋ”

Ве ли ки по пу сти 

Љу би те љи му зи ке и за нат ског
пи ва има ће при ли ку да то ком
ви кен да по се те ма ни фе ста ци -
ју „Да ни Вај фер та”, ко ја ће би -
ти одр жа на у не по сред ној бли -
зи ни ста ре Вај фер то ве пи ва ре,
9. и 10. ју на.

Ма ни фе ста ци ја се одр жа ва
у част Ђор ђа Вај фер та, ин ду -
стри јал ца, пр вог гу вер не ра
На род не бан ке Ср би је, кти то -
ра, по што ва о ца умет но сти, ко -
лек ци о на ра, до бро тво ра и ве -
ли ког ху ма ни сте.

Пр вог да на ма ни фе ста ци је,
од 18.10, би ће одр жан мо то-
-скуп „MC Coyote”, у окви ру
ко јег ће, од 19 са ти, на сту пи ти
бенд „Ре зер вни план”. За 20.30
на ја вље но је све ча но отва ра ње,
а већ у 21 сат по че ће му зич ки
део про гра ма свир ком бен да
„Три пут”. Као по сла сти ца за

крај ве че ри, од 22.15 на сту пи -
ће гру па „Ван Гог”.

Дру ги дан би ће по све ћен
ства ра ла штву, па ће по се ти о -
ци од 15 са ти мо ћи да ви де из -
ло жбу ру ко тво ри на и умет ни -
на, као и ра до ве по ла зни ка
Зим ске шко ле ка ри ка ту ре Ни -
ко ле Дра га ша. У 18 са ти би ће
одр жа на ре ви ја ба нат ских но -
шњи, а од 19 са ти ПСЦПД и
ње гов деч ји хор из во ди ће све -
тов ну му зи ку. Од 19.30 на сту -
пи ће КУД „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП”, ко ји ће пред ста -
ви ти град ске и се о ске игре и
пе сме из Ба на та. На кон то га, у
21 сат, по се ти о ци ће мо ћи да
чу ју там бу ра шки ор ке стар
„Вој во ђан ски сан”, а ме рак ће
се на ста ви ти зву ци ма по зна -
тих пе са ма јед ног од оми ље -
них вој во ђан ских са ста ва –
„Га ра вог со ка ка”.

На ово го ди шњим „Да ни ма
Вај фер та” пред ста ви ће се се -
дам на ест ма њих пи ва ра, ко је
ће по ну ди ти 55 раз ли чи тих
пи ва је дин стве ног, бо га тог и
пу ног уку са.

М. М. В.

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 9. јун 2017.

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

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

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ КЛА СИЧ НЕ КА МЕР НЕ МУ ЗИ КЕ

„КЛА СИК ФЕСТ” – ТРИ ДА НА, 
ЧЕ ТИ РИ КОН ЦЕР ТА

Дом омла ди не Пан че во због
ве ли ког ин те ре со ва ња и овог
ле та ор га ни зу је Лет њу шко лу
ка ри ка ту ре, ко ју ће во ди ти
ка ри ка ту ри ста и илу стра тор
Ни ко ла Дра гаш. Про грам је
на ме њен де ци од шест до
пет на ест го ди на и одр жа ва ће
се на отво ре ном, у кру гу
Град ског пар ка, сва ке су бо те
од 9 до 11 са ти. Ра ди о ни це су
бес плат не, а пр во оку пља ње
за ка за но је за 1. јул.

За при ја вљи ва ње де це
отво рен је имејл на сај ту До -
ма омла ди не – karikatura-
@domomladinepancevo.rs, а
те ле фон је 013/311-315.

Из ло жба ра до ва по ла зни ка
Зим ске шко ле ка ри ка ту ре,
ко ја ће би ти пред ста вље на у
окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни
Вај фер та”, би ће отво ре на у су -
бо ту, 10. ју на, у 15.10, у про -
сто ри ја ма Ту ри стич ке ор га -
ни за ци је Пан че ва. M. M. В.

ОТВО РЕ НА ПРИ ЈА ВА 
ЗА БУ ДУ ЋЕ ПО ЛА ЗНИ КЕ

Лет ња шко ла ка ри ка ту ре 
Ни ко ле Дра га ша

Уве ри ли смо се ра ни јих го ди -
на да је „Ноћ књи ге” јед на од
шо пинг аван ту ра ко ју на ши
су гра ђа ни мно го во ле и је два
че ка ју. Сто га се оче ку је да ће у
књи жа ри „Иси до ра Се ку лић”
у „Авив пар ку” би ти ред до
вра та и сле де ћег пет ка, 16. ју -
на, од 17 са ти до по но ћи. У
том пе ри о ду у свим „Ла гу ни -
ним” клу бо ви ма чи та ла ца и

књи жа ра ма „Дел фи” би ће одр -
жа на ше сна е ста ре ги о нал на
„Ноћ књи ге”, под по кро ви тељ -
ством „Еу ро бан ке Ср би ја”.

То ће би ти још јед на при ли ка
да се по нај по вољ ни јим це на ма
ку пе нај но ви ји свет ски хи то ви,
књи ге до ма ћих ау то ра, књи ге за
де цу и дру ги на сло ви. Ка да је
реч о по пу сти ма на „Ла гу ни на”
из да ња ко ји ће ва жи ти по след -

њег рад ног да на на ред не не де -
ље, они су сле де ћи: за ку по ви ну
јед не књи ге 25 од сто, за две 30
од сто, за три 35 од сто, а за че ти -
ри и ви ше књи га 40 од сто. Це не
стра них из да ња и на сло ва дру -
гих из да ва ча би ће 20% ни же.
Ва жи ће и по пуст од 10% за ра -
зно вр стан гифт-асор ти ман.
Исти по пу сти мо ћи ће да се
оства ре и на сај ту www.delfi.rs.

„Ноћ књи ге” би ће одр жа на у
27 гра до ва у Ср би ји и ре ги о ну,
на 54 ло ка ци је. Ова ма ни фе -
ста ци ја при ре ђу је се од 2009.
го ди не, два пу та го ди шње – у
ју ну и де цем бру. За са мо не ко -
ли ко са ти, ко ли ко она тра је,
„Ла гу ни не” клу бо ве чи та ла ца
и књи жа ре „Дел фи” по се ти
не ко ли ко де се ти на хи ља да чи -
та ла ца и ку па ца. Д. К.

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

По пуст на про те тич ке
услу ге

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

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

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

Искористите ову
прилику и закажите
преглед путем телефо-

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

Д. К.

ДАНИ ВАЈФЕРТА

Долазе „Ван Гог” 
и „Га ра ви со как” 

Спорт ске игре мла дих (СИМ)
пр ви пут су одр жа не 1996. го -
ди не, с глав ним ци љем да
омо гу ће основ ци ма и сред њо -
школ ци ма уче шће у ор га ни зо -
ва ним спорт ским так ми че њи -
ма и дру гим бес плат ним ак -
тив но сти ма то ком ле та. Иде ја
је ра сла из го ди не у го ди ну, па
је ово так ми че ње по ста ло нај -
ве ћи ама тер ски спорт ски до -
га ђај у овом де лу Евро пе.

Де ци и мла ди ма ши ром
Ср би је пру жа се мо гућ ност да
пот пу но бес плат но уче ству ју
на так ми че њи ма у де вет
спор то ва. Нај у спе шни јим по -
је дин ци ма и еки па ма оси гу -
ра но је бес плат но лет ње пу то -
ва ње на ме ђу на род но фи на ле
у Спли ту. Про грам ма ни фе -

ста ци је ду го роч но је ве зан уз
про мо тив но-еду ка тив ну ак -
ци ју „Жи ви мо жи вот без дро -
ге, јер дро га од у зи ма жи вот”.

Спорт ски ка ра ван СИМ-а
ових да на оби ла зи Ср би ју, а
12. ју на ова спорт ска ма ни -
фе ста ци ја сти же и у наш
град. Нај ве ће је ин те ре со ва -
ње за игру „из ме ђу две ва -
тре”, у ко јој мо гу уче ство ва -
ти де ца од пр вог до че твр тог
раз ре да основ не шко ле. Та -
ко ђе, ор га ни за то ри оче ку ју
ве ли ки број уче сни ка у ша -
ху, сто ном те ни су, од бој ци,
од бој ци на пе ску, те ни су,
ма лом фуд ба лу, ру ко ме ту и
улич ној ко шар ци.

Пра во уче шћа има ју де ца од
шест до че тр на ест го ди на, а при -
ја вљи ва ње се мо же оба ви ти пре -
ко лин ка htpp://www.igremla-
dih.co.rs/bs/takmicenje/prijava
или код тре не ра у клу бо ви -
ма, или на телефоне 064/ 612-
6444 (Ненад Марин) и 064/ 82-
80-940 (Иван Крговић). По че -
так ма ни фе ста ци је и па ље ње
ба кље на СЦ-у „Мла дост” за -
ка за ни су за 9 са ти. А. Ж.

У ПО НЕ ДЕ ЉАК, 12. ЈУ НА

Спортске игре младих
стижу у Панчево

Уживање за 
љубитеље 
добре музике и пива

Од 9. до 11. ју на би ће одр жан
сед ми фе сти вал кла сич не и ка -
мер не му зи ке „Кла сик фест”.

Реч је о пр вом фе сти ва лу
кла сич не ка мер не му зи ке у
Вој во ди ни и Ср би ји, чи ји је
циљ афир ма ци ја ка мер не му -
зи ке, про фе си о нал но из во ђе ње
му зи ке ви со ке умет нич ке вред -
но сти и еду ка ци ја мла дих.

Фе сти вал ће би ти отво рен
кон цер том под на зи вом „За -
бо ра вље на де ла ста рих мај -
сто ра”, ко ји ће би ти одр жан у
Цр кви Све тог Кар ла Бо ро меј -
ског у пе так, 9. ју на, од 20 са -
ти. Умет нич ки ди рек тор фе -
сти ва ла Ог њен По по вић ре као
је да ће по се ти о ци фе сти ва ла,
као и сва ке го ди не, има ти
при ли ку да чу ју не што но во и
да ће на овом кон цер ту би ти
нај ма ње јед на ком по зи ци ја
пре ми јер но из ве де на у на шој
зе мљи. Дру гог да на фе сти ва -
ла, у Све то сав ском до му, од
20 са ти, на сту пи ће кла вир ски
дуо ко ји чи не се стре Ли ди ја и
Са ња Би зјак.

– Се стре Би зјак за и ста
има ју за па же ну ка ри је ру у
Фран цу ској. Сни ма ју за вр ло
до бре из да вач ке ку ће и на -
сту па ју са еми нент ним ор ке -
стри ма. Не кад на сту па ју за
јед ним кла ви ром, че тво ро -
руч но, а не кад и на два кла -
ви ра. Због фи нан си ја смо од -
у ста ли од иде је да сви ра ју на
два кла ви ра, та ко да ће на
„Кла сик фе сту” на сту пи ти на
јед ном, че тво ро руч но. Ми -

слим да ће то би ти пра ва по -
сла сти ца за слу ша о це – ре -
као је Ог њен По по вић.

На кон про шло го ди шњег
успе шног ма ти неа „Кла си ка
уз пи во”, и ове го ди не у ба шти
ста ре Вај фер то ве пи ва ре, у не -
де љу, 11. ју на, од 11 са ти, љу -
би те љи до бре му зи ке и пи ва
мо ћи ће у пот пу но сти да се
пре пу сте ужи ва њу.

– Тај спој – не де ља ују тро,
пи во и кла си ка – ми слим да је
пун по го дак. Ко во ли пи во, не -
ка до ђе на тај кон церт, ко во ли
кла си ку, до бре тру ба че, хор ну,
тром бон, не ка до ђе на тај кон -
церт – ре као је По по вић.

У ве чер њим ча со ви ма у ба -
шти На род ног му зе ја би ће
при ре ђен кон церт „Му зи ка из
филм ских хи то ва”, ко ји ће из -
ве сти ан самбл Бал кан ске му -
зич ке ака де ми је. На про гра му
ће би ти те ме из по зна тих фил -
мо ва, а аран жма ни за овај
кон церт пи са ни су по себ но за
„Кла сик фест”.

– Зна мо сви да је му зи ка
јед на од нај бит ни јих ства ри
кад је филм у пи та њу и мно ге
ну ме ре из фил мо ва по ста ну
хи то ви. По тру дио сам се да
ода бе рем не ке од ме ни оми -
ље них ну ме ра за овај кон церт.
На сту пи ће ан самбл од три де -

се так му зи ча ра. Би ће ту Ни но
Ро та, ко ји је пи сао му зи ку за
филм „Кум”, му зи ку из се ри ја -
ла „Ра то ви зве зда” и још мно -
го то га – ре као је умет нич ки
ди рек тор фе сти ва ла.

Му зич ки уред ник Кул тур -
ног цен тра Пан че во Сло бо дан
Та на си је вић ис та као је да се
про грам и ове го ди не ре а ли зу -
је под по кро ви тељ ством Ми -
ни стар ства кул ту ре и ин фор -
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и
Гра да Пан че ва. Љу би те ље кла -
сич не му зи ке об ра до ва ће и то
да је улаз на све про гра ме сло -
бо дан.

M. Марић Величковић

С конференције за новинаре: М. Хусар Токин, О. Поповић, С. Танасијевић

После дружења у Кикинди и
на Фрушкој гори ред је до-
шао и на Чардак. У суботу,
10. јуна, некадашњи учесни-
ци радних акција састаће са
на популарном излетишту на
ободима Делиблатске пешча-
ре, где ће евоцирати успоме-
не на прошла времена.

Долазак су најавили акци-
јаши из Црне Горе, Словени-

је, БиХ и Србије, сви они ко-
ји су некад заједнички ради-
ли на подизању СФР Југо-
славије.

Заједнички доручак почи-
ње у 8 сати, а потом следи
низ акција, као што су до-
бровољно давање крви, сад-
ња четинара, али и незаоби-
лазно дружење.

А. Ж.

ОВОГ ВИКЕНДА НА ЧАРДАКУ

Састанак акцијаша



Град ска ор га ни за ци ја По кре та
Две ри, ко ја је на про те клим из -

бо ри ма на Ко те жу по др жа ла
ли сту ГГ „Ко теж про тив дик та -
ту ре”, са оп шти ла је да је та ли -
ста осво ји ла 30 од сто гла со ва
Пан че ва ца и да то сма тра успе -
хом. Не над Гро зда нић из Две -
ри из ја вио је 6. ју на да пред -
став ни ци ма Гру пе гра ђа на
„Ко теж про тив дик та ту ре” ни је

би ло до зво ље но да има ју сво је
по сма тра че, па та ко ни су има -
ли ни увид у из бор ни ре зул тат.

– Од шест би рач ких ме ста на
три ни смо мо гли да ви ди мо за -
пи сник. Упо тре бе спре ја и лам -
пе ни је би ло ни на јед ном би -
рач ком ме сту, та ко да ни је би ло
ни кон тро ле би ра ча. Због то га

су гра ђа ни под не ли око 30 при -
ја ва Град ској из бор ној ко ми си ји.
У из бор ној но ћи, на кон за тва ра -
ња би рач ких ме ста, Град ска из -
бор на ко ми си ја ни је до зво ли ла
овла шће ним пред став ни ци ма
ГГ „Ко теж про тив дик та ту ре” да
уче ству ју у пре бро ја ва њу ли сти -
ћа, уз обра зло же ње да је ка сно и

да они хо ће да иду ку ћи. На ло -
жи ли су и обез бе ђе њу да нас не
пу сти у згра ду. Због све га на ве -
де ног из бо ри за Ме сну за јед ни -
цу Ко теж по ка зу ју да дик та ту ра
по сто ји и ми ће мо на ста ви ти
сво ју бор бу про тив ње – из ја вио
је Не над Гро зда нић у име По -
кре та Две ри.

Он је на кра ју за хва лио кан -
ди да ти ма Ве сни Бран ко вић и
Не ма њи Ми хај ло ви ћу, ко ји су
ис пред Две ри би ли на ли сти
„Ко теж про тив дик та ту ре”.

– За хва љу је мо и свим гра -
ђа ни ма Пан че ва ко ји су по -
др жа ли ову ли сту – ре као је
Гро зда нић.

Де мо крат ска стран ка, ко ја је
на по но вље ним из бо ри ма за
Скуп шти ну Ме сне за јед ни це
Ко теж по др жа ла ли сту Гру пе
гра ђа на „Ко теж про тив дик та -
ту ре”, тра жи да се из бо ри по -
но ве због број них не ре гу лар -
но сти, а прав ду је по тра жи ла и
на Управ ном су ду. Твр де да је
пре кр ше но ви ше од лу ка и за -
ко на, да ни на јед ном би рач -
ком ме сту ни је би ло УВ лам пи
и спре јо ва, као и да пред став -
ни ци ма гру пе гра ђа на ни је би -
ло омо гу ће но да кон тро ли шу
из бо ре ни ти да има ју увид у
пре бро ја ва ње гла со ва. Пред -
сед ник Град ског од бо ра ДС-а
Ду шан Сто јић из ја вио је да су,
по ред свих не пра вил но сти,
кан ди да ти с те ли сте до би ли
око 30 од сто гла со ва.

– Не пра вил но су би ла обе -
ле же на би рач ка ме ста, ис пред
ко јих су ста ја ли чак пред став -
ни ци вла сти, ни су ис та кли за -
пи сник на кон из бо ра, пр ви
пут би рач ки од бо ри ни су ко -
ри сти ли УВ лам пе и спре јо ве.

Пр ви пут у Пан че ву у по след -
њих се дам на ест го ди на пре кр -
шен је је дан од кључ них ме ха -
ни за ма спре ча ва ња ви ше стру -
ког гла са ња јед ног би ра ча. То
по ка зу је ко ли ки је сте пен не -
то ле ран ци је у гра ду пре ма љу -
ди ма раз ли чи тих по ли тич ких
ми шље ња. Ни за вре ме вла да -
ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа
ни је би ло ово га што се да нас
де ша ва, а то са мо по ка зу је ко -

ли ки је страх вла да ју ће ко а ли -
ци је од то га да дру го ми сле ћи
љу ди за у зму ма кар ма ли део
фе у да и по ку ша ју да по ме ре
овај град с нул те тач ке. Кључ -
но пи та ње је за што ови из бо ри
ни су одр жа ни за јед но с пред -
сед нич ким из бо ри ма – из ја -
вио је Сто јић.

Ни ко ла Ћур чин је ре као да
им се сва ко днев но ја вља ју ре -
вол ти ра ни гра ђа ни, као и да се

Де мо крат ска стран ка обра ти -
ла Управ ном су ду.

– Од лу ка о ме сним за јед ни -
ца ма до не та је 2011. го ди не и
ту пи ше да се из бо ри за ме сне
за јед ни це спро во де на исти
на чин као и из бо ри за од бор -
ни ке. А по што за кон ка же да
се из бо ри за од бор ни ке спро -
во де исто као и за на род не по -
сла ни ке, он да је ја сно да су УВ
лам пе и спре јо ви оба ве зни.
Из бо ри за ме сне за јед ни це су
ло кал ни из бо ри и не ви дим
раз лог за што се на ме сним из -
бо ри ма не ко ри сти све ово
про пи са но. Ни ка да се ова ко
не што ни је де си ло у Пан че ву –
ре као је Ћур чин и пи тао због
че га Град ска из бор на ко ми си ја
ни је на ба ви ла УВ лам пе ка да
се оне мо гу на ћи и на пи ја ца -
ма по це ни од не ко ли ко сто ти -
на ди на ра.

Де мо кра те су на кра ју за хва -
ли ле сво јим чла но ви ма и сим па -
ти зе ри ма ко ји су иза шли на из -
бо ре и гла са ли за „хра бре кан ди -
да те са ове ли сте”.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

На пред ња ци убе дљи ви

Ма ла из ла зност

Ве ли ки број при го во ра

Свих пет на ест кан ди да та с ли -
сте Срп ске на пред не стран ке
по бе ди ло је 4. ју на на из бо ри -
ма за чла но ве Скуп шти не Ме -
сне за јед ни це Ко теж. Ово су
не зва нич ни ре зул та ти Град ске
из бор не ко ми си је.

– С об зи ром на то да је на
сва ком од шест би рач ких ме -
ста из бор ни ли стић дру га чи је
из гле дао јер се гла са ло на име
и пре зи ме, мо же мо да ка же мо
да су сви кан ди да ти СНС-а
убе дљи во по бе ди ли, али ни смо
још сра чу на ли про цен те за
сва ког од укуп но 35 кан ди да та
– из ја ви ла је Бран ки ца Ја ко -
вље вић, пред сед ни ца ГИК-а.

Не зва нич но смо са зна ли и
да су на пред ња ци осво ји ли
око 65 од сто гла со ва, ли ста
„Ко теж про тив дик та ту ре” око
25 и со ци ја ли сти око 10 од сто.
Тре ба ре ћи да је из ла зност би -
ра ча на овим из бо ри ма би ла
ве о ма ма ла. Ско ро 80 од сто
гра ђа на Ко те жа 1 и Ко те жа 2
ни је би ло за ин те ре со ва но за
одр жа ва ње из бо ра у њи хо вој
ме сној за јед ни ци, те ни је иза -
шло на гла са ње. Укуп но је на
свих шест би рач ких ме ста гла -
са ло 23,75 од сто би ра ча. Нај -
ве ћа из ла зност би ла је из бор -
ном ме сту 35 (Ге рон то ло шки)
– 27,24 од сто, а нај ма ња на би -
рач ком ме сту 36 (ОШ „Сте ви -
ца Јо ва но вић”) – 17,98 од сто.

– На из бо ре су иза шла 2.523
би ра ча, што је 23,75 од сто
укуп ног бро ја упи са них би ра -
ча на Ко те жу – из ја ви ла је
пред сед ни ца ГИК-а.

Да ље, на из бор ном ме сту 37
(шко ла „Па ја Мар га но вић”)
из ла зност је би ла 24,76 од сто,
на ме сту број 38 (МЗ Ко теж)
24,55 од сто, на би рач ком ме -
сту 39 (Дом омла ди не) гла са -
ло је све га 19,68 од сто гра ђа -

на, а на из бор ном ме сту 40
(Ге рон то ло шки) 25,12 од сто.

Пред сед ни ца Град ске из -
бор не ко ми си је Бран ки ца Ја -
ко вље вић по твр ди ла је да је
том те лу сти гао и ве ли ки број
при го во ра од Гру пе гра ђа на
„Ко теж про тив дик та ту ре” у
ко ји ма се пре те жно жа ле на
ре гу лар ност.

ИЗ БО РИ ЗА МЕ СНУ ЗА ЈЕД НИ ЦУ КО ТЕЖ

СВИХ ПЕТ НА ЕСТ МЕ СТА СНС-у

Страну припремила

Марина
Димитрић

ми си ја има рок од 48 са ти да
од го во ри на ове при го во ре и
зах те ве, а оно што смо до са да
раз мо три ли, од ба ци ли смо,
јер је реч о нео сно ва ним при -
го во ри ма – ре кла је Ја ко вље -
ви ће ва.

На на ше пи та ње да ли су на
из бор ним ме сти ма чла но ви
би рач ких од бо ра би ли ду жни
да има ју УВ лам пе и спре јо ве,
она је од го во ри ла:

– Не. По за ко ну мо же, али и
не мо ра. Под се ћам вас да су
ово би ли из бо ри за Скуп шти ну
Ме сне за јед ни це, не ло кал ни
или ре пу блич ки, та ко да ми
ни смо ни до би ли УВ лам пе и
спре јо ве. 

На по но вље ним из бо ри ма у
Ме сној за јед ни ци Ко теж уче -
ство ва ли су кан ди да ти с три
ли сте; по ред СНС-а и СПС-а,
пр ви пут се пан че вач ка опо зи -
ци ја ује ди ни ла по др жав ши
ли сту Гру пе гра ђа на „Ко теж
про тив дик та ту ре”. Прет ход но
је на вла сти у тој град ској ме -
сној за јед ни ци та ко ђе би ла
Срп ска на пред на стран ка.

– До са да је ко ми си ји сти -
гло 22 при го во ра и се дам зах -
те ва. При го во ри се углав ном
од но се на то што на би рач ким
ме сти ма ни је би ло УВ лам пи
и спре јо ва, као и на из о ста нак
об ја вљи ва ња спи ска кан ди да -
та на би рач ком ме сту. Ка да је
реч о зах те ви ма, у њи ма тра же
увид у из бор ни ма те ри јал. Ко -

БРОЈ НЕ НЕ РЕ ГУ ЛАР НО СТИ

Де мо кра те тра же по на вља ње из бо ра на Ко те жу
Град ски од бор Де мо крат -
ске стран ке Ср би је из ра -
жа ва за бри ну тост због на -
чи на на ко ји су ор га ни зо -
ва ни из бо ри за Скуп шти ну
Ме сне за јед ни це Ко теж.

„То ком из бор ног да на на
би рач ким ме сти ма ни су
ко ри шће ни спреј и УВ
лам па, што сма тра мо за
огро ман про пуст, не ула зе -
ћи у то да ли је на ме ран
или не на ме ран, а са мим
тим сма тра мо да је чи тав

из бор ни про цес до ве ден у
пи та ње. Ни смо оче ки ва ли
да ће основ не нор ме при -
ли ком де мо крат ских из бо -
ра би ти гру бо на ру ше не и
пре кр ше не”, на во ди се у
са оп ште њу ове стран ке.

Де е се сов ци ће, до да ју, с
по себ ном па жњом пра ти ти
од го во ре Град ске из бор не
ко ми си је на њи хо ве жал бе,
а уко ли ко бу ду при мо ра ни,
прав ду ће за тра жи ти и код
Управ ног су да.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА СР БИ ЈЕ

Про пуст 
на дан из бо ра

Ка ко не зва нич но са зна је мо,
Град ски од бор Срп ске на -
пред не стран ке у Пан че ву
рас пу штен је 6. ју на.

Стран ку ће до из бо ра но -
вог ру ко вод ства пред во ди ти
трој но по ве ре ни штво, у ко -
јем су на род ни по сла ник
Жељ ко Су шец, бив ши пред -
сед ник Град ског од бо ра
СНС-а, ди рек тор ка ЈКП-а

„Гре ја ње” Сан дра Бо жић,
бив ша пред сед ни ца Уни је
же на СНС-а, и адво кат Са ша
Лев на јић, бив ши за ме ник
гра до на чел ни ка.

По твр ду ову ин фор ма ци је
ни смо ус пе ли да до би је мо
од Ин фор ма тив не слу жбе
СНС-а у Бе о гра ду, ни ти су
нам се пан че вач ки на пред -
ња ци ја вља ли на те ле фон.

РАС ПУ ШТЕН ГРАД СКИ ОД БОР СНС-а

Стран ка 
у по ве ре ни штву

ГГ: ПРЕ КР ШЕ НЕ ОД ЛУ КЕ И ПРА ВИЛ НИ ЦИ

Гру па гра ђа на „Ко теж про тив дик та ту ре” са оп шти ла је да су

пре кр ше ни члан 21 Од лу ке о ме сним за јед ни ца ма гра да Пан -

че ва („Слу жбе ни лист” бр. 36, од 26. де цем бра 2011) и Пра -

ви ло о ра ду би рач ких од бо ра Ре пу блич ке из бор не ко ми си је од

8. мар та 2016. го ди не, јер ни су ко ри шће ни спреј за обе ле жа -

ва ње гла са ча и УВ лам па за кон тро лу гла са ња, ко јих ни је би -

ло ни на јед ном од шест би рач ких ме ста. Та ко ђе, на би рач ким

ме сти ма ни је ис так нут спи сак кан ди да та за ко је се гла са.

„Због све га на ве де ног сма тра мо да су угро же ни ка ко ре -

гу лар ност из бо ра, та ко и би рач ко пра во гра ђа на. Гра ђа ни

нам се са ми ја вља ју и вољ ни су да сво јим пот пи сом га ран -

ту ју ве ро до стој ност при го во ра ко је до ста вља мо. Сви за јед -

но у бор би про тив дик та ту ре”, на во ди се у са оп ште њу ове

гру пе гра ђа на.

Град ски од бор удру же ња
„Кра ље ви на Ср би ја” у Пан -
че ву на сво јој ре дов ној из -
бор ној скуп шти ни, одр жа -
ној 20. ма ја, иза брао је но ве
ор га не. Пред сед ник Град -
ског од бо ра је Ми лан Сто -
ја ков, се кре тар је Сне жа на
Угре но вић, а пред сед ник
„Кра ље ве омла ди не” је
Ђор ђе Вик тор Вла јић. Иза -
бра ни су и но ви чла но ви

Из вр шног од бо ра и Са ве та
за кул ту ру.

Удру же ње „Кра ље ви на Ср -
би ја”, као са мо стал но удру -
же ње, ре ги стро ва но је у на -
шем гра ду 2001. го ди не, да
би се 2012. при кљу чи ло исто -
и ме ном удру же њу ко је де лу је
на те ри то ри ји Ср би је и под
по кро ви тељ ством је Њ. к. в.
пре сто ло на след ни ка Алек -
сан дра II Ка ра ђор ђе ви ћа.

УДРУ ЖЕ ЊЕ „КРА ЉЕ ВИ НА СР БИ ЈА”

Но во ру ко вод ство

ПО КРЕТ ДВЕ РИ

ГИК ни је до зво лио пре бро ја ва ње ли сти ћа

Нови председник Србије
Александар Вучић је своју
прву посету од када је сту-
пио на ту дужност, имао у
Панчеву, када је 1. јуна оби-
шао касарну „Стевица Јова-
новић” (опширније о тој по-
сети на страни 12). Најавио

је да ће иницирати широк
друштвени дијалог у вези с
кључним питањима наше
земље јер, како је рекао, ако
се поставе стратешки циље-
ви, онда може да се нађе и

пут. Он је рекао да ће, поред
Косова, бити отворен дија-
лог и о промени Устава.

Он је подвукао да жели да
у дијалогу учествују све по-
литичке странке и њихови
представници, све верске за-
једнице, цивилно друштво,
да се чује њихов глас о томе
где виде Србију.

Новинаре је интересовало
и ко ће бити нови премијер.
Председник је изјавио да ће
о томе прво разговарати с
представницима изборних
листа.

На питање да прокомен-
тарише имена кандидата
који се у медијима наводе
као његови потенцијални
наследници на месту пред-
седника владе, Вучић је ре-
као да „не чита новине”.

Председник Србије Алек-
сандар Вучић осудио је сва-
ку врсту напада на новинаре
и извинио се свим новина-
рима који су на скуповима у
Београду 31. маја били вре-
ђани или нападнути.

ПРЕДСЕДНИК ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

Иницираћу шири 
друштвени дијалог
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Ста ње у ком се на ла зи жи вот на сре -
ди на у по след њих не ко ли ко де це ни -
ја на гло бал ном ни воу по ста ло је ви -
ше не го алар мант но. Ин ду стриј ска
ре во лу ци ја до не ла је љу ди ма мо гућ -
ност да се раз ви ја ју у лич ном и про -
фе си о нал ном сми слу, али је с дру ге
стра не на не ла ве ли ку ште ту при ро -
ди. Чо век је, у скла ду с по тре ба ма,
по чео да цр пи нео б но вљи ве ре сур се,
да про из во ди ви ше не го што је по -
треб но и раз ми шља са мо о про фи ту,
а узроч но-по сле дич но и да за га ђу је
жи вот ну сре ди ну, не схва та ју ћи да су
не ке гре шке не по пра вљи ве.

По во дом Свет ског да на за шти те
жи вот не сре ди не, ко ји се обе ле жа ва
сва ког 5. ју на ши ром пла не те, с ци -
љем да се скре не па жња јав но сти на
број не еко ло шке про бле ме и по тре бу
очу ва ња жи вот не сре ди не, пи та ли
смо на ше су гра ђа не шта они ра де у
сва ко днев ном жи во ту да очу ва ју и
уна пре де жи вот ну сре ди ну, од но сно
на ко ји на чин кон крет но бри ну о њој.

МИ ЛА ДИН ЧЕР НИ ЦИН, 
ма шин ски ин же њер у пен зи ји:

– Ја то но сим у се би. Као млад сам
био пла ни нар, а по сле сам и у про фе -
си ју ко јом сам се ба вио унео, по ред
не че га што се зва ла стру ка, и ту љу бав
пре ма при ро ди. Та ко сам вас пи тао и
сво ју де цу и уну ке. Они су про шли ту

шко лу да се упо зна ју с при ро дом. Че -
сто од ла зи мо у на шу ви кен ди цу, та мо
има ју при ли ку да ви де ка ко при ро да
ле по из гле да и ја се на дам да сам у тој
ми си ји, да за во ле при ро ду,  при лич но
ус пео. Они во де ра чу на да не ба ца ју
сву да от пат ке и слич но.

ИВАН ПЕ ТРО ВИЋ, рад ник:
– Нор мал но да бри нем о жи вот ној

сре ди ни. По сто ји кан та за сме ће, ни -
ка да не ба цам от пат ке са стра не и
тру дим се да не за га ђу јем око ли ну.
Кад имам вре ме на, од ла зим у при ро -
ду, во лим да ше там по ред во де. Ми -
слим да је ја ко ва жно да се не за га ђу -
је, да све око нас бу де чи сто, да се не
осе ћа смрад сме ћа и фа бри ка и да се
не ис пу шта ју штет ни га со ви. 

ИВА НА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ, 
дипл. ин же њер ар хи тек ту ре: 

– Ни кад не оста вљам от пат ке за
со бом. Увек их ба цам на ме сту ко је је
од ре ђе но за од ла га ње от па да. Ако
ниг де не ма кор пе, ску пим то у ке су и
ка да на и ђем на кор пу, ба цим. Ми -
слим да свим гра до ви ма у Ср би ји не -
до ста ју кон теј не ри за ре ци кла жу. То
је оно што се ти че по је ди на ца.

ЖИ ВИ ЦА КО ВА ЧЕ ВИЋ, рад ник:
– Чи ста жи вот на сре ди на је ва жна

за жи вот чо ве ка, за оп ста нак људ ске

вр сте. Па зим да не ба цам ђу бре за
со бом. По ку ша ва мо да ра ди мо оно
на шта ми мо же мо да ути че мо, да са -
чу ва мо што ви ше. Та ко ђе, сва ки чо -
век тре ба да ути че на мла ђе ге не ра -
ци је по зи тив но, да сви стек не мо кул -
ту ру жи вље ња, оби та ва ња, јер се на -
чин на ко ји се ста ри ји по на ша ју,
пре но си и на мла ђе.

МА РИ ЈА ВАР ГА, меј кап ар тист:
– Во дим ра чу на о зе ле ни лу око ку -

ће. Не за га ђу је мо во ду. Ве о ма је ва -
жно бри ну ти о жи вот ној сре ди ни,
јер смо пот пу но уни шти ли ову пла -
не ту, па у бу дућ но сти не ће би ти жи -
во та на њој ако се бу де мо по на ша ли
та ко нео д го вор но. И др жа ва и љу ди
ге не рал но сла бо бри ну о жи вот ној
сре ди ни. Еду ка ци ја је на ја ко ни -
ском ни воу.

СМИ ЉА НА ЂУ РИЋ, пен зи о нер:
– Ја лич но во дим ра чу на о се би.

Ка ко ми ути че мо на жи вот ну сре ди -
ну, та ко она ути че на нас. По ку ша -
вам се бе да за шти тим. Бри га о жи -
вот ној сре ди ни је део кул ту ре и вас -
пи та ња. Ра ци о нал но ко ри стим све
ре сур се ко ли ко је то мо гу ће, јер жи -
ви мо у овим лу дим вре ме ни ма.

Анкетирала 

Мирјана Марић Величковић

Ж. КОВАЧЕВИЋИ. ГВОЗДЕНОВИЋ М. ВАРГА С. ЂУРИЋ

НАША АНКЕТА

НА КО ЈИ НА ЧИН ЧУ ВА ТЕ ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ?

Ствар кул ту ре и вас пи та ња

И. ПЕТРОВИЋМ. ЧЕРНИЦИН

ХРОНИКА

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Ис пу ње не за ко ном 
пре у зе те оба ве зе

„Нео бич но ми је дра го што у на шем
гра ду је дан при ва тан лист има слу ха
за по тре бе ма њин ских за јед ни ца”,
ка же Бор че Ве лич ков ски, пред сед -
ник На ци о нал ног са ве та ма ке дон ске
на ци о нал не за јед ни це

У прет ход ном бро ју на ших но ви на, у
тек сту под на сло вом „За хва ли ли се
на не при стој ним по ну да ма”, из не ли
смо ре ак ци ју пред сед ни ка Ма ти це
сло вач ке Ја на Брт ке на чи ње ни цу да
Град Пан че во и По кра ји на сма тра ју
да је ин фор ми са ње на је зи ци ма на -
ци о нал них за јед ни ца у мул ти на ци о -
нал ним сре ди на ма ра сип ни штво.

Он је, из ме ђу оста лог, ре као да му
је „жао што Град Пан че во не ма слу ха
за по тре бе на ци о нал них за јед ни ца
ко је жи ве на ње го вој те ри то ри ји, а у
исто вре ме фи нан сиј ски по др жа ва
ме ди је ко ји не ма ју се ди ште у Пан че -
ву”. До дао је да је, на жа лост, „иста
или слич на си ту а ци ја и у дру гим оп -
шти на ма и гра до ви ма, а ни је дру га -
чи ја ни у По кра ји ни”.

Ми шље ња, на рав но, ни су иста и
та ко тре ба да бу де. Ове не де ље нам је
би ла на ме ра да об ја ви мо ста во ве зва -
нич ни ка ко ји за сту па ју ма ке дон ску,
ру мун ску и ма ђар ску на ци о нал ну за -
јед ни цу, али чел ни ци по след ње по ме -
ну те ни су нам до за кљу че ња овог
бро ја од го во ри ли на имејл. 

Бор че Ве лич ков ски, пред сед ник
На ци о нал ног са ве та ма ке дон ске на -
ци о нал не за јед ни це у Ре пу бли ци Ср -
би ји, об ја шња ва да се са ве ти као др -
жав не ин сти ту ци је ба ве обра зо ва њем,
кул ту ром, слу жбе ном упо тре бом ма -
тер њег је зи ка и ин фор ми са њем на је -
зи ци ма на ци о нал них ма њи на.

– Ин фор ми са ње су на род ни ка на ма -
тер њем је зи ку је сте јед на од на ших нај -
ва жни јих пре о ку па ци ја. Ме ђу др жав ни
спо ра зу ми и уго во ри, као што је онај
из ме ђу Ре пу бли ке Ма ке до ни је и на ше
зе мље, има ју у том сми слу и оба ве зу ју -
ћи ка рак тер. Нео бич но ми је дра го што
у на шем гра ду је дан при ва тан лист има
слу ха за по тре бе ма њин ских за јед ни ца.
„Пан че вац” не за до во ља ва са мо фор му,

до да ци ко ји су из ла зи ли пред ста вља ју
су шти ну. Пре из ве сног вре ме на сам на
са стан ку ре пу блич ког на ци о нал ног са -
ве та, ко јем је пред се да вао та да пре ми -
јер Ву чић, а био је при су тан и он да шњи
др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству кул -
ту ре и ин фор ми са ња Са ша Мир ко вић,
го во рио о про бле му ин фор ми са ња на
ма њин ским је зи ци ма и под ву као ваш
лист као све тао при мер. Не дав но сам
то по но вио и Ни ну Бра јо ви ћу, ак ту ел -
ном др жав ном се кре та ру – ка же Ве -
лич ков ски.

Он до да је да је за сва ку по хва лу то
што је „Пан че вац” из да вао под ли стак
на чак че ти ри је зи ка, те да је већ из нео
иде ју да ам ба са де ове че ти ри др жа ве
по др же „овај из у зет но до бар и зна ча јан
про је кат”. Ве лич ков ски под вла чи:

– Сва ки пут ка да је од нас, са свих
ин стан ци вла сти, тра же но ми шље ње
о ва шем про јек ту, ми смо га ар гу мен -
то ва но по др жа ли. По ред оста лог и
за то што је ваш лист нај ти ра жни ји
ло кал ни не дељ ник у Ср би ји. Од ма -
ке дон ског на ци о нал ног са ве та има те
ап со лут ну по др шку. Ја сно ми је да је
не мо гу ће на пра ви ти озбиљ не, ква ли -
тет не до дат ке за та ко ма лу су му ко ја
вам је по ну ђе на за су фи нан си ра ње
про јек та. Ви ше је зич ки до да ци зах те -
ва ју но ви на ре, пре во ди о це, лек то ре...

Ко ор ди на тор де парт ма на за ин -
фор ми са ње На ци о нал ног са ве та ру -
мун ске на ци о нал не за јед ни це Ни ку
Чо ба ну ка же да је оно што је „Пан че -
вац” ра дио би ло до бро, али да ни је
би ло ни шта но во.

– Ме ни као не ко ме ко пра ти све
што се де ша ва у ру мун ској за јед ни -
ци, ни је би ло нео п ход но да чи там до -
дат ке у ва шем ли сту, али они ма ко ји
не го во ре ру мун ски и не чи та ју „Ли -
бер та теу”, ве ро ват но је до бро до шао
ваш под ли стак. Прет по ста вљам да је
ме ђу чла но ви ма град ске ко ми си је
пре о вла да ло ми шље ње да је до да так
на ру мун ском су ви шан, не по тре бан.
Мо жда је нео п ход на пот пу но дру га -
чи ја кон цеп ци ја под ли ска. За ла жем
се за пра во ши рег кру га чи та ла ца да
има ју мо гућ ност да се ин фор ми шу
на свом ма тер њем је зи ку. Али у по -
след њих три де сет го ди на ов де се све
ру ши – по ен ти ра Чо ба ну.

Да под се ти мо, до да ци на је зи ци ма
че ти ри нај број ни је на ци о нал не за -
јед ни це у Пан че ву, без об зи ра на не -
при стој не по ну де Гра да и По кра ји не,
из ла зи ће и ове го ди не у „Пан чев цу”,
а фи нан си ра ће их вла сник ли ста и, у
ма њој ме ри, су фи нан си ра ће Ре пу -
бли ка Ср би ја.

С. Трај ко вић

„Па мет на клу па”, ко ја са др жи два
USB при кључ ка за пу ње ње мо бил них
уре ђа ја и соп стве ну LED ра све ту, а
ко ри сти ис кљу чи во со лар но пу ње ње,
по ста вље на је по во дом Свет ског да на
жи вот не сре ди не, 5. ју на, на пла тоу
ис пред Град ске упра ве. Том до га ђа ју
су при су ство ва ли гра до на чел ник Са -
ша Па влов и чла ни ца Град ског ве ћа
за ду же на за област за шти те жи вот не
сре ди не Ка та ри на Ба њаи.

Пан че во је че твр ти град – по сле
Бе о гра да, Но вог Са да и Ни ша – ко ји
има „па мет ну клу пу”. На овај на чин
на ста вља се ин тен зи ви ра ње ак тив но -
сти с ци љем за шти те жи вот не сре ди -
не. Овим по во дом гра до на чел ник
Са ша Па влов ре као је:

– Наш циљ је ре брен ди ра ње Пан че -
ва на на ци о нал ној и европ ској ма пи.
Да би оно би ло мак си мал но ефи ка сно
и у кван ти та тив ном и у ква ли та тив -
ном сми слу, ак тив но сти што Град ре а -
ли зу је при мар но су усме ре не на про -
јек те ко ји афир ми шу пре све га енер -
гет ску ефи ка сност и кли мат ску пи -
сме ност. Же ли мо да еду ку је мо и ани -
ми ра мо пре свих мла де. На рав но, ту
су и ве ли ки про јек ти у сфе ри енер гет -

ске ефи ка сно сти и за шти те жи вот не
сре ди не, а ова кви про јек ти, ко ји на
прак ти чан и у про сто ру ви дљив на чин
про мо ви шу еко ло шки осве шће но по -
на ша ње, има ју ве ли ки еду ка тив ни
зна чај. За до вољ ство ми је да наш град
па мет но пла ни ра и ра ди у скла ду са
стра те шким ци ље ви ма ЕУ и са Стра -
те ги јом на ци о нал не без бед но сти, где
је очу ва ње жи вот не сре ди не јед на од
основ них на ци о нал них вред но сти.

Ка та ри на Ба њаи је ка за ла да се
про мо тив на иде ја „па мет не клу пе”
до па ла сви ма, јер „исто вре ме но ани -
ми ра мо и еду ку је мо мла де, а и афир -
ми ше мо еко ло шки при хва тљи ве ал -
тер на тив не из во ре енер ги је”.

– Пе тро со лар клу па је мо де ран и
енер гет ски не за ви сан про из вод, ко ји
се на па ја енер ги јом пре ко со лар ног
па не ла. У уну тра шњо сти се на ла зи
вај-фај ру тер – до да ла је она.

„Па мет ну клу пу” је ре а ли зо вао Се -
кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди -
не на пред лог Ка та ри не Ба њаи, про -
из во ђач и мон та жер је фир ма „Пе тро-
монт” из Но вог Са да, а ло ги сти ку нео -
п ход ну за ко нек ци ју мо бил них уре ђа -
ја обез бе дио је МТС.\ С. Т.

Че ти ри тач ке днев ног ре да има ли
су пред со бом град ски већ ни ци 2.
ју на. Нај о бим ни ји ма те ри јал до ста -
вљен је за пр ву те му: ин фор ма ци ју
о сте пе ну ускла ђе но сти пла ни ра них
и ре а ли зо ва них ак тив но сти из про -
гра ма по сло ва ња јав них пред у зе ћа
за пр ва три ме се ца ове го ди не. Ра ди
се о оба ве зи про ис те клој из За ко на
о јав ним пред у зе ћи ма.

Град Пан че во је осни вач 16 пред -
у зе ћа; по ред осам град ских, по сто ји
јед на ко то ли ко се о ских јав них фир -
ми. Пр во по слов но тро ме сеч је, су -
де ћи по обра зло же њи ма ко ја су се
на шла пред град ским оци ма и но ви -
на ри ма, про шло је ре ла тив но успе -
шно. ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја”
има не то гу би так од пет на ест ми ли -
о на ди на ра, али је био ли кви дан и
из ми ри вао је сво је оба ве зе. Јав но
ко му нал но пред у зе ће „Хи ги је на”
оства ри ло је не то до бит од 1,3 ми -
ли о на, а ЈКП „Зе ле ни ло” од 313.000
ди на ра. АТП је, пи ше, у плу су
2.149.000 ди на ра, а ЈКП „Мла дост”
у ми ну су од 2.180.000 ди на ра.

Ди рек ци ја је у плу су де вет на ест и
по, а ГСА 9,7 ми ли о на ди на ра, док
је ЈКП „Гре ја ње” у гу бит ку без ма ло
90 ми ли о на ди на ра. Сви из но си тог
ти па су у пред у зе ћи ма по на се ље -
ним ме сти ма, ра зу мљи во, знат но
ни жи.

Град ско ве ће утвр ди ло је пред лог
од лу ке о пре но су пра ва ко ри шће ња
на не по крет но сти ма у јав ној сво ји -

ни гра да на ПУ „Деч ја ра дост” (15
обје ка та) и упу ти ло га Скуп шти ни
гра да на раз ма тра ње и до но ше ње.
За тим, до нет је за кљу чак о при хва -
та њу пред ло га уго во ра о по слов но-
тех нич кој са рад њи у из во ђе њу ра -
до ва на из ме шта њу по сто је ћег ма -
ги страл ног га со во да на де лу пре ла -
ска пре ко атар ског пу та Ба нат ско
Но во Се ло – До ло во.

Сед ни ца је за вр ше на по што је ЈП
Град ска стам бе на аген ци ја овла -
шће на да под не се зах тев у ве зи са
стам бе ном из град њом за трај но ре -
ша ва ње стам бе них по тре ба из бе -
гли ца.

С. Т.

ЦР ТИ ЦЕ О КОН КУР СУ ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ МЕ ДИЈ СКИХ ПРО ЈЕ КА ТА (2)

НЕ МО ГУ ЋЕ: ЈЕФ ТИ НО, А КВА ЛИ ТЕТ НО

ИС ПРЕД ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Има мо где па мет но
да сед не мо



Све ску пља ин ду стриј ска
про из вод ња ми не рал них ђу -
бри ва, као и по ја ва и ши ре -
ње не ких ал тер на тив них си -
сте ма га је ња би ља ка по но во
усме ра ва ју па жњу на уч не и
струч не јав но сти на стај њак.
Про це њу је се да ће ово за по -
ста вље но сред ство за ис хра -
ну би ља ка у бу дућ но сти
има ти по се бан зна чај у одр -
жи вим си сте ми ма биљ не
про из вод ње.

Сма тра се да је стај њак
јед но од пр вих сред ста ва за
ис хра ну би ља ка ко је је чо -
век ко ри стио. Иа ко су ње го -
ва уло га и зна чај оце њи ва -
ни пр вен стве но кроз по ве -
ћа ње при но са, ис ку ства сте -
че на на кон „зе ле не ре во лу -
ци је” ука зу ју на ње гов не -

мер љив зна чај као опле ме -
њи ва ча зе мљи шта. У са вре -
ме ној по љо при вред ној про -
из вод њи, на ро чи то на зе -
мљи шти ма на ко ји ма је ду -
ги низ го ди на ре ду ко ван
пло до ред или је за сту пље на
мо но кул ту ра, уо чен је пад
при но са упр кос ин тен зив -
ној при ме ни ми не рал них
ђу бри ва и пе сти ци да. Пад
при но са се по ве зу је с па дом
са др жа ја ор ган ске ма те ри је
у зе мљи шту, ње го ве ми кро -
би о ло шке ак тив но сти и би -
о ди вер зи те та.

Стај њак са др жи све нео -
п ход не хран љи ве ма те ри је,
ма кро е ле мен те и ми кро е -
ле мен те, по треб не за ис -
хра ну би ља ка, па се у том
сми слу сма тра за пот пу но
ђу бри во. Са др жај хра ни ва
за ви си од на чи на при ку пља -
ња и чу ва ња стај ња ка, ко ри -
шће не про стир ке, вр сте,

здрав стве ног ста ња, по ла и
ста ро сти до ма ћих жи во ти -
ња, као и од на чи на њи хо ве
ис хра не. Код раз ли чи тих
вр ста до ма ћих жи во ти ња
уо ча ва ју се бит не раз ли ке у
струк ту ри и хе миј ском са -
ста ву екс кре ме на та; пре
све га због раз ли чи тог про -
бав ног си сте ма и на чи на
ис хра не, при мет не су раз -
ли ке у са др жа ју во де и ор -
ган ске ма те ри је.

По ве ћа на по тре ба за ре -
кул ти ва ци јом и по прав ком
оси ро ма ше них и де гра ди -
ра них зе мљи шта да је зна чај
стај ња ку као опле ме њи ва чу
зе мљи шта. Тре нут но се не
рас по ла же та ко до ступ ним
ма те ри ја лом ко ји сво јим
ком плек сним де ло ва њем

исто вре ме но ути че на по -
прав ку фи зич ких, хе миј -
ских и би о ло шких свој ста ва
зе мљи шта. Уно ше њем стај -
ња ка у зе мљи ште уно се се и
ко ри сни ми кро ор га ни зми,
а исто вре ме но се и ак ти ви -
ра њи хов рад. Раз град њом
се уне та ор ган ска ма те ри ја
де ли мич но ми не ра ли зу је,
али се из про ду ка та раз -
град ње син те ти зу ју и но ва
ор ган ска је ди ње ња – ху му -
сне ма те ри је.

Да би се стај њак, али и
биљ ни и жи во тињ ски оста -
ци опле ме ни ли, јед на од ме -
ра ко ји ма се умно го ме мо гу
по бољ ша ти њи хо ве хра нид -
бе не, фи зич ко-ме ха нич ке и
вод но-ва зду шне осо би не, је -
сте ком по сти ра ње.

Ви ше о овој би о а гро тех -
нич кој ме ри чи тај те у на -
ред ном бро ју не дељ ни ка
„Пан че вац”.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Тре ба да се уве ду 
но ви гим на зиј ски
сме ро ви, па ће мо
има ти је дан ко ји 
ће би ти окре нут 
са вре ме ним 
тех но ло ги ја ма 
од но сно ра чу нар ским
ве шти на ма.

ДРУШТВО

Стај њак – ђу бри во и 
опле ме њи вач зе мљи шта

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

За кон о осно ва ма 
си сте ма обра зо ва ња
и вас пи та ња би ће
при ла го ђен 
са да шњем тре нут ку

Про блем с Про ви јант
ма га ци ном

Ми ни стар про све те Мла ден
Шар че вић по се тио је 2. ју на
Гим на зи ју „Урош Пре дић” и
ОШ „Ми ро слав Ми ка Ан тић”.
С об зи ром на то да се на са -
стан ци ма са зва нич ни ци ма
гра да, на чел ни ком Школ ске
упра ве Зре ња нин и ди рек то -
ри ма шко ла за др жао при лич -
но ду го, као и на то да се по зи -
тив ни кон крет ни ре зул та ти
раз го во ра мо гу већ на слу ти ти,
ова по се та ни је би ла ни мар ке -
тин шког, ни кур то а зног ти па.

На рад ном ску пу у Гим на зи -
ји би ло је не ко ли ко те ма. Пре -
ма ре чи ма Шар че ви ће вих до -
ма ћи на, он је на са ста нак до -
шао спре ман: знао је све нај ва -
жни је чи ње ни це о на шој нај -
ста ри јој про свет ној уста но ви.

Вла ди мир Ма рић, ди рек тор
Гим на зи је, при ча:

МИ НИ СТАР ПРО СВЕ ТЕ ПО СЕ ТИО НА ШЕ ШКО ЛЕ

УСКО РО КОН КРЕТ НА ПО МОЋ ГИМ НА ЗИ ЈИ

ко је по ве зу ју уста но ве истог
ни воа, а вер ти кал не су оне што
ко нек ту ју вр ти ће, основ не и
сред ње шко ле. Ре ци мо, шко ле
с ма лим бро јем ђа ка убу ду ће
ће фор мал но би ти при кљу чи -
ва не ве ћим шко ла ма, па ће на
не ки на чин по сто ја ти ис ту ре на
оде ље ња ве ћих си сте ма. Ти ме
ће се, из ме ђу оста лог, сма њи ти
ко ли чи на ад ми ни стра ци је.

На ја вље на је и про ме на пра -
ста рих гим на зиј ских про гра ма.

– Ми ни стар и ја смо се сло -
жи ли да нам је по треб на мно -
го ве ћа ела стич ност, па та ко
кре ће мо у ре а ли за ци ју иде је о
при ла го дљи ви јим и, на дам се,
ма ње обим ним про гра ми ма;
ђа ци са да пре ви ше уче. Тре ба
да се уве ду но ви гим на зиј ски
сме ро ви, па ће мо има ти је дан
ко ји ће би ти окре нут са вре ме -
ним тех но ло ги ја ма од но сно
ра чу нар ским ве шти на ма –
об ја шња ва Ма рић.

На чел ник Школ ске упра ве
Зре ња нин Ми лан Бо ја нић ре -
као је да сјај ни ђа ци пан че вач -
ке гим на зи је по сти жу фе но -
ме нал не ре зул та те на так ми -
че њи ма: ове го ди не су осво ји -
ли пре ко три де сет др жав них

на гра да, а све оста ле гим на зи -
је на те ри то ри ји упра ве за јед -
но – од Ки кин де на се ве ру до
Вр шца на ис то ку – има ју их
ма ње од на ше.

При ли ком оби ла ска шко ле
ми ни стар је же лео да ви ди фи -
скул тур ну са лу у ко јој је, ка ко је
ре као, „ча со ве др жао је дан од
на ших нај ве ћих пи са ца – Ми -
лош Цр њан ски”. Гле да ју ћи
усло ве, до дао је да са ла „не при -
па да са да шњем ци ви ли за циј -
ском тре нут ку, ни ти оно ме што
Гим на зи ја ге не рал но пру жа”.

– По себ но смо раз го ва ра ли
о Про ви јант ма га ци ну, ко ји
пред ста вља за пад ну ме ђу шко -
ле. Био је ту и гра до на чел ник
Па влов, па је при ча ју ћи с њим
по ку шао да уђе у срж про бле -
ма: ра ди се о јед ном од нај ста -
ри јих обје ка та у гра ду, ко ји је
под за шти том др жа ве, а у ве о -
ма је ло шем ста њу. Шар че вић
ми је ка зао да се шко ла сло -
бод но ја ви ми ни стар ству и да
је оно спрем но да нам по мог -
не. Ка да го во ри мо о про ши ре -
њу шко ле, сма трам да су пр -
вен стве ни про блем па пи ри
од но сно до зво ле, јер пи та ње је
и на ко ју стра ну ши ри ти про -

стор згра де Гим на зи је. А то је
нео п ход но, по што су нам по -
треб ни ка би не ти и бо љи усло -
ви за на ших хи ља ду уче ни ка и
про фе со ра – ве ли ди рек тор.

Шар че вић је об и шао и ОШ
„Ми ро слав Ми ка Ан тић”. Том
при ли ком је упо знат с тим да је
адап ти ран та ван ски про стор,
ко ји је пре тво рен у три учи о ни -
це, за шта је Град Пан че во
обез бе дио сред ства. Био је у
школ ској би бли о те ци с пре ко
13.000 на сло ва и при су ство вао
је ча су ге о гра фи је. Чуо је мно -
го то га о из у зет ним ре зул та ти -
ма на свим ни во и ма так ми че -
ња, као и да је „Ми ки на” шко ла
већ де сет го ди на јед на од две
нај бо ље пла си ра не на за вр -
шном ис пи ту.

Че сти тао је уче ни ца ма ко је
су пр ва ки ње др жа ве у жен -
ском фуд ба лу и био им пре си -
о ни ран бро јем спорт ских при -
зна ња и пе ха ра ко је су ђа ци и
на став ни ци осво ји ли. Ре као је
да је основ на шко ла на Стре -
ли шту за при мер и да би се на
њу тре ба ло угле да ти.

Ми ни стар Шар че вић је истог
да на био и у Са ку ла ма и Опо ву.

С. Трај ко вић

Ко би рекао да је прошло два-
десет година? – реченица је
која се најчешће понављала у
клубу „Купе” 3. јуна, на про-
слави две деценије од завр-
шетка средње школе. Окупили
су се некадашњи ђаци Гимна-
зије „Урош Предић”, генера-
ција рођена 1978. године, под-
сетили се гимназијских дана
(1994–1997), распитивали се о
томе шта је затим уследило у
животима школских другари-
ца другова и гледали какви су
данас, као већ одрасли и
остварени људи.

Скуп генерације почео је у
Гимназији, чије учионице, као
и сам простор испред школе,
данас изгледају другачије него
средином деведесетих про-
шлог века.

У школским учионицама
свих осам одељења сачекале
су разредне старешине: Мир-
јана Самарџић (IV1), Ксени-
ја Беч (дочекала IV2 уместо
Јелене Аће, која је била
оправдано одсутна), Сава Во-
деничар (IV3), Влатка Пет-
ков (IV4), Смиљка Јарковач-
ки (дочекала IV5 уместо Све-
тлане Лековић), Борислав
Познатов (IV6), Јанко Мар-
ковић (IV7) и Бранка Дејић
(IV8). Ту су биле и професорке

Биљана Барна и Драгана Про-
шевска.

Преко 140 гимназијалаца у
„Купеу” забављао је бенд „Co o la -
res”, а део репертоара биле су и
деведесете и подсећање на хи-
тове и групе њихове младости:

ЕКВ, Дино Дворник, „Хаустор”,
Здравко Чолић... Било је ића и
пића, а дружење школских дру-
гара настављено је у „Бабису” до
раних јутарњих сати.

Организаторка скупа била
је Сања Маљковић, данас про-

фесорка баш у Гимназији
„Урош Предић”, а колико је
све то добро организовала, по-
казала је и жеља 126. генера-
ције гимназијалаца да до сле-
дећег окупљања не прође мно-
го времена. М. Д. 

Председник Привредне ко-
море Војводине (ПКВ) Бо-
шко Вучуревић и председник
удружења „Кластер за енер-
гетску ефикасност” др Зол-
тан Заварго потписали су
Споразум о сарадњи 7. јуна у
просторијама ПКВ. Стране
су се усагласиле да ће радити
на промовисању енергетске
ефикасности и коришћењу
обновљивих извора енергије.

– ПКВ у потпуности пре-
познаје значај енергетске

ефикасности за привреду, јер
она може знатно допринети
смањењу трошкова привред-
них друштава и њиховом бо-
љем финансијском стању –
рекао је Вучуревић.

Заварго је казао да удруже-
ње на чијем је челу сматра
ПКВ природним партнером,
веома важним у реализацији
његових циљева, те да ће успе-
шност те сарадње бити од ко-
ристи како за привреду, тако и
за друштво у целини. С. Т.

У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ

Кластер за енергетску 
ефикасност

СТО ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ГЕНЕРАЦИЈА ГИМНАЗИЈАЛАЦА

На прослави двадесет година матуре

– Ми ни стар је био упо знат с
на шим основ ним вр ли на ма и
ма на ма. На са стан ку је го во -
рио о про ме на ма ко је мо же мо
оче ки ва ти, ка ко у нај ско ри је
вре ме, та ко и у бу дућ но сти. За -
кон о осно ва ма си сте ма обра -
зо ва ња и вас пи та ња би ће при -
ла го ђен са да шњем тре нут ку.
Го во рио је и о про ме ни мре жа
шко ла; хо ри зон тал не су оне



По кра јин ски се кре та ри јат за
ур ба ни зам и за шти ту жи вот -
не сре ди не, 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 и По кра јин ски се -
кре та ри јат за енер ге ти ку,
гра ђе ви нар ство и са о бра ћај
про гла си ли су ово го ди шње
нај у спе шни је вас пит но-обра -
зов не ин сти ту ци је у окви ру
зна чај ног еко ло шког по кра -
јин ског про гра ма „За чи сти је
и зе ле ни је шко ле у Вој во ди -
ни” за 2016/2017. го ди ну.

У школ ској 2016/2017. го -
ди ни за уче шће у овом про -
јек ту при ја ви ле су се 84 вас -
пит но-обра зов не ин сти ту ци -
је, а 60 вас пит но-обра зов них
уста но ва успе шно је ре а ли -
зо ва ло пла ни ра не ак тив но -
сти. По оце ни ко ми си је, на -
гра ђе но је 19 нај у спе шни јих
пред школ ских уста но ва,
основ них и сред њих шко ла и
шко ла за уче ни ке са смет ња -
ма у раз во ју, а ме ђу ово го ди -
шњим ла у ре а ти ма је и Пред -
школ ска уста но ва „Деч ја ра -
дост”.

Про је кат се ре а ли зу је
уз фи нан сиј ску 
по др шку 
Ми ни стар ства 
жи вот не сре ди не,
коп на и мо ра 
Ре пу бли ке Ита ли је

У окви ру УНЕП/ГЕФ про јек та
„Уна пре ђе ње ме ђу сек тор ског
упра вља ња зе мљи штем кроз
сма ње ње при ти са ка на зе мљи -
ште и пла ни ра ње ко ри шће ња
зе мљи шта” од 23 до 25. ма ја
ре а ли зо ва на су те рен ска узор -
ко ва ња зе мљи шта и под зем них
во да на утвр ђе ним кон та ми ни -
ра ним ло ка ци ја ма: у окви ру
ин ду стриј ског по стро је ња „Пе -
тро хе ми је”, у кру гу Фа бри ке
син те тич ког ка у чу ка у Еле ми -
ру, ком па ни је „Ра ди ја тор-лив -
ни ца” у Зре ња ни ну и у ин ду -
стри ји гра ђе вин ског ма те ри ја -
ла „То за Мар ко вић” у Ки кин -

ди. Реч је о еко ло шком про гра -
му чи ји је циљ да се пру жи
струч на по моћ Аген ци ји за за -
шти ту жи вот не сре ди не у раз -
во ју ино ва тив них тех ни ка пра -
ће ња за га ђе но сти зе мљи шта и
ус по ста вља ња пла на де таљ них
ис тра жи ва ња кон та ми ни ра них
ло ка ци ја у Ср би ји.

Про је кат се ре а ли зу је уз фи -
нан сиј ску по др шку Ми ни стар -

ства жи вот не сре ди не, коп на и
мо ра Ре пу бли ке Ита ли је, а им -
пле мен ти ра га Про грам Ује ди -
ње них на ци ја за жи вот ну сре -
ди ну (УНЕП). Ме ђу ре сор ну
рад ну гру пу чи не пред став ни -
ци Ми ни стар ства по љо при вре -
де и за шти те жи вот не сре ди не
Ре пу бли ке Ср би је, Аген ци је за
за шти ту жи вот не сре ди не,
Град ског за во да за јав но здра -

вље Бе о град, Ин сти ту та за ра -
тар ство и по вр тар ство Но ви
Сад и Ге о ло шког за во да Ср би је.

Пла ни ра но је да се те рен ска
узор ко ва ња и хе миј ске ана ли -
зе узо ра ка зе мљи шта и под -
зем них во да за вр ше до кра ја
2017, ка да ће би ти пред ста -
вље ни сви ре зул та ти ис пи ти -
ва ња ода бра них кон та ми ни ра -
них ло ка ли те та у Ср би ји.

Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би -
је усво ји ла је 29. ма ја Па ри -
ски спо ра зум, гло бал ни еко -
ло шки до ку мент по све ћен
бор би про тив кли мат ских
про ме на. Ср би ја је ти ме по -
ста ла зе мља пот пи сни ца, ко -
ја је и ра ти фи ко ва ла спо ра -
зум из Па ри за и тим чи ном
се оба ве за ла да ће у на ред -
ном пе ри о ду до при не ти сма -
ње њу еми си ја га со ва са
ефек том ста кле не ба ште на
гло бал ном ни воу.

Ра ти фи ка ци ја спо ра зу ма
из Па ри за по твр ђу је опре де -
ље ност на ше др жа ве да уче -
ству је у ме ђу на род ним про -
це си ма као рав но прав ни
парт нер, али и по ве ћа ва мо -
гућ но сти на ших гра ђа на да
ис ко ри сте сред ства ме ђу на -
род них фон до ва за по сти за -
ње ци ље ва и раз вој пра ћен
сма ње њем еми си ја га со ва са
ефек том ста кле не ба ште.

Да под се ти мо, у Па ри зу је
про шле го ди не пот пи сан гло -
бал ни спо ра зум ко ји тре ба да
до при не се сма ње њу еми си ја
га со ва са ефек том ста кле не
ба ште на ни во ко ји ће огра ни -
чи ти раст тем пе ра ту ре на нај -
ви ше два сте пе на. На уч ни ци
ову гра ни цу сма тра ју гра ни -
цом си гур но сти, на кон ко је је
мо гућ ност при ла го ђа ва ња из -
ме ње ним кли мат ским усло -
ви ма знат но сма ње на.

Спо ра зум из Па ри за усво -
јен је на 21. кон фе рен ци ји
др жа ва пот пи сни ца Оквир не
кон вен ци је УН-а о про ме ни
кли ме (COP 21), а сту пио је
на сна гу 4. но вем бра 2016.
го ди не. Ме ђу на род ни уго вор
сту па на сна гу за сва ку др жа -
ву чла ни цу на кон ра ти фи ка -
ци је на на ци о нал ном ни воу.
Пе ри од спро во ђе ња спо ра зу -
ма из Па ри за по чи ње 2021.
го ди не.

ХРОНИКА
Петак, 9. јун 2017.
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По бед нич ка шко ла је
на кра ју ове ак ци је,
за осво је но пр во 
ме сто и нај ви ше са ку -
пље ног ре ци кла бил ног
от па да, до би ла
од Град ске упра ве
150.000 ди на ра, 
из нос у вред но сти 
до са да шње на град не
једнодневнe 
ек скурзијe.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЗА ВР ШЕ НА ЕКО ЛО ШКА КАМ ПА ЊА „СА КУ ПИ И УШТЕ ДИ, ВИ ДЕ ЋЕШ ДА ВРЕ ДИ”

КА ЧА РЕВ ЦИ ПО НО ВО СА КУ ПИ ЛИ 
НАЈ ВИ ШЕ СИ РО ВИ НА

Тре ћу го ди ну 
за ре дом успе шно 
ре а ли зо ван 
еду ка тив но-еко ло шки
про је кат

Ско ро ше сна ест то на
от па да ма ње 
на де по ни ја ма

Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не Град ске упра ве
Пан че ва, ЈКП „Хи ги је на”, ЈКП
„Зе ле ни ло” и Ре ги о нал ни цен -
тар за та лен те из Пан че ва ор -
га ни зо ва ли су тре ћу го ди ну за -
ре дом ак ци ју при ку пља ња ам -
ба ла жног от па да, у ко јој су
уче ство ва ле пан че вач ке основ -
не и сред ње шко ле. Уче ни ци
ОШ „Жар ко Зре ња нин” из Ка -
ча ре ва би ли су и ове го ди не
нај вред ни ји. Ве ли ки до при нос
успе ху ка ча ре вач ке шко ле да -
ла је учи те љи ца Бран ка Да ви -
до вић, ко ја је ве о ма пре да но
ор га ни зо ва ла и ко ор ди ни ра ла

ло гра ма ре ци кла бил ног от па да
(па пи ра, ста кла, ПЕТ ам ба ла -
же…), што из но си 21,66 ки ло -
гра ма по де те ту. Дру го пла си ра -
ни су би ли вред ни ђа ци ОШ
„Мо ша Пи ја де” (укуп но 63 уче -
ни ка), ко ји су са ку пи ли 1.127
ки ло гра ма (17,88 ки ло гра ма по
ђа ку), а тре ћи основ ци стар че -
вач ке шко ле „Вук Сте фа но вић
Ка ра џић” (њих 550) са 700 ки -
ло гра ма са ку пље ног от па да
(1,27 ки ло гра ма по уче ни ку).

Раз ви ја ње на ви ка
Кам па ња „Са ку пи и уште ди,
ви де ћеш да вре ди” део је еду -
ка тив но-еко ло шког про јек та
ко ји је по кре нут пре две го ди не
у са рад њи Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не Град -
ске упра ве Пан че ва и ло кал них
јав них пред у зе ћа. Ко рист од
ове град ске еко ло шке кам па ње
је ви ше стру ка, а ње ном ре а ли -
за ци јом ће се умно го ме уна -
пре ди ти ста ње у на шој жи вот -
ној сре ди ни. По ред то га што
афир ми ше се лек ци ју ам ба ла -
жног от па да и раз ви ја ко ри сне
еко ло шке на ви ке код уче нич ке
по пу ла ци је, она ујед но по ма же
за јед ни ци да се осло бо ди ло -
ших на ви ка ба ца ња ре ци кла -
бил ног от па да и до при но си
раз ви ја њу све сти о по тре би
штед ње при род них ре сур са.

Пр ва ова ква кам па ња ре а ли -
зо ва на је школ ске 2014/2015.

го ди не и у њој су уче ство ва ли
уче ни ци и на став ни ци из 26
основ них и сред њих шко ла у
Пан че ву и на се ље ним ме сти -
ма. Пре две го ди не са ку пље но
је укуп но 19 то на ре ци кла бил -
ног ма те ри ја ла од но сно ам ба -
ла жног от па да. Про шле го ди -
не, у дру гој кам па њи ак ци је
„Са ку пи и уште ди, ви де ћеш да
вре ди”, уче ство ва ле су 23
шко ле, а са ку пље но је укуп но
18 то на. Две го ди не за ре дом
по бед ни ци су би ли ђа ци и за -
по сле ни из ка ча ре вач ке шко -
ле „Жар ко Зре ња нин”. Основ -
ци су уз по моћ на став ни ка, ро -
ди те ља, ро ђа ка, ком ши ја и су -
се ља на са ку пи ли ви ше од свих
оста лих шко ла за јед но, тач ни -
је 11.341,40 ки ло гра ма.

Пра ви ла игре
Tрећи ци клус ак ци је „Са ку пи
и уште ди, ви де ћеш да вре ди”,
ко ји је от по чео са школ ском
2016/2017. го ди ном, пре тр пео
је од ре ђе не про ме не, тј. уна -
пре ђен је си стем на гра ђи ва ња
шко ла и уче ни ка. На гра да се
до са да до де љи ва ла шко ли ко -
ја са ку пи нај ве ће ко ли чи не от -
па да, aли су на тај на чин у не -
рав но прав ну по зи ци ју би ле
до ве де не обра зов не уста но ве
ко је има ју ма ли број ђа ка, а
ко је су уло жи ле мно го тру да и
енер ги је да са ку пе ам ба ла жни
от пад.

ПРО ГРАМ „ЗА ЧИ СТИ ЈЕ 
И ЗЕ ЛЕ НИ ЈЕ ШКО ЛЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ”

На гра ђе на 
„Деч ја ра дост”

ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ТЛА И ВО ДЕ У ЈУ ЖНОЈ ЗО НИ

Узор ко ва ње и ана ли за под па тро на том УН-а

Од ове го ди не је ко ли чи на
при ку пље ног от па да јед не шко -
ле по де ље на с бро јем ђа ка, та ко
да ни је би ло фа во ри зо ва ња
уста но ве с ве ли ким бро јем уче -
ни ка, већ оне с нај вред ни јим
ђа ци ма. Дру га но ви на ак ци је
„Са ку пи и уште ди, ви де ћеш да
вре ди” од но си се на са му на гра -
ду. По бед нич ка шко ла је на
кра ју ове ак ци је, за осво је но пр -
во ме сто и нај ви ше са ку пље ног
ре ци кла бил ног от па да, до би ла
од Град ске упра ве 150.000 ди -
на ра, из нос у вред но сти до са да -
шње на град не једнодневнe ек -
скурзијe. O то ме ка ко ће би ти
утро шен но вац до би јен на
осно ву нај бо љих ре зул та та у
при ку пља њу ам ба ла жног от па -
да – од лу чи ва ће ђач ки пар ла -
мен ти у сва кој шко ли, у са рад -
њи с ди рек то ром шко ле и уз са -
гла сност Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не.

Вред не и еко ло шки од го вор -
не ђа ке ове го ди не је лоп та ма
за на ста ву фи зич ког обра зо ва -
ња на гра ди ла Срп ска фа бри ка
за ре ци кла жу ста кла и пре ра ду
се кун дар них си ро ви на „Гре -
јач” из Алек син ца. Као и прет -
ход них го ди на, ак ци ја је за вр -
ше на кра јем ма ја, а по бед ни ци
су на гра ђе ни 5. ју на, ка да се
обе ле жа ва Свет ски дан за шти -
те жи вот не сре ди не.

СР БИ ЈА РА ТИ ФИ КО ВА ЛА 
ПА РИ СКИ СПО РА ЗУМ

Бор ба про тив 
кли мат ских про ме на

ову град ску кам па њу у Ка ча ре -
ву. Вре ди ис та ћи да је учи те -
љи ца Бран ка пре две го ди не
до би ла на гра ду Гра да Пан че ва
за из у зет на за ла га ња у ра ду са
школ ском де цом на по љу очу -
ва ња жи вот не сре ди не.

Пре ма еви ден ци ји ЈКП „Хи -
ги је не”, ка ча ре вач ки ђа ци
(укуп но 516 уче ни ка и ше зде сет
че тво ро де це у пред школ ском
бо рав ку) са ку пи ли су 12.568 ки -

Не из ве сна и ве о ма ин те ре -
сант на утак ми ца од и гра на је
про шлог ви кен да у Вр шцу,
где је Раг би клуб Ди на мо
1954 по бе дио до ма ћи на ко ји
но си име свог гра да, са
17:12.

Љу би те љи игре с ја ја стом
лоп том мо гли су да ужи ва ју
у од лич ном ду е лу на Град -
ском ста ди о ну у Вр шцу. Ди -
на мов ци ма до кра ја се зо не
пред сто ји не из ве сна бор ба за
ти ту лу пр ва ка у Б-гру пи и
пла сман у Пр ву ли гу Ср би је.

Тре не ри ти ма из на ше га
гра да Ђор ђе Га ври ло вић и

Вла ди мир Ам бруш на рас по -
ла га њу су има ли сле де ћи са -
став: Алек сан дар Ми ја то вић,
Амир Хам за гић, Мар ко Де -
чер мић, Вид Пе јо вић, Вла -
ди мир Ам бруш, Ари јан и Да -
ни јел Рах-Дан, Дра ган Ми -

ље вић, Алек са Кри шан, Да -
ни јел Ка јан, Игор Ду пљак,
Ду шан Ши шко вић, Сте фа но
Јо ва но вић, Фи лип Ам бруш,
Ни ко ла Та тић, Ог њен Ма це -
до нац, Сте ван Ран ко вић, Ни -
ко ла Адви гов, Ра ди во је Ћо -
сић, Бо жи дар То ма шић, Ла -
зар Гру бор и Урош Ста мен -
ко вић. A. Ж.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

„Вепрови” славили



Од 1. ју на па ци јен ти из Он ко -
ло шке слу жбе пан че вач ке Оп -
ште бол ни це ви ше не ће би ти
упу ћи ва ни у Слу жбу ренд ген
ди јаг но сти ке ка ко би оба ви ли
ул тра звуч ни пре глед, бу ду ћи да
је Он ко ло ги ја, пр ви пут от кад
по сто ји, до би ла свој ул тра звук.

– У про шлој го ди ни је на ша
слу жба упу ти ла чак 9.000 па -
ци је на та на пре глед ул тра зву -
ком. То је био раз лог да ука -
же мо на нео п ход ност усме ра -
ва ња сред ста ва у ку по ви ну ул -
тра зву ка за на шу слу жбу и за -
хвал ни смо ме наџ мен ту Бол -
ни це на то ме што је ува жио
овај пред лог и ти ме обез бе дио
бо ље усло ве ра да Он ко ло ги је.
Апа рат ће омо гу ћи ти ка ко

ком плет ну ди јаг но сти ку и
пра ће ње он ко ло шких па ци је -
на та, те при пре ме за кон зи ли -
јум, та ко и про це ну ефек та
спро во ђе ња ле че ња – ре кла је
др Ве ри ца Ми лић Са вић, ин -
тер ни ста-он ко лог, на чел ни ца
Слу жбе он ко ло ги је.

Она је из ра зи ла на ду да ће у
бу дућ но сти овај апа рат мо ћи
да се ко ри сти и за ул тра звуч но
во ђе не би оп си је, ра ди бр жег
до би ја ња хи сто па то ло шког на -
ла за, што би умно го ме по бољ -
ша ло мо да ли тет ле че ња па ци -
је на та. Ова про це ду ра ће нај -
ве ро ват ни је би ти уве де на на -
кон ре кон струк ци је Ин тер ног
оде ље ња бол ни це, бу ду ћи да је
пред ви ђе но да се у окви ру тог
бло ка отво ри и са вре ме ни ди -
јаг но стич ки цен тар.

На Он ко ло ги ји ра ди пет ле -
ка ра, а је дан од њих је сва ког
да на за ду жен за ул тра звуч не
пре гле де.

Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

8

До на ци ја вред на
12.000 евра

Сред ства при ку пље на
на аук ци ји у Лон до ну

Обе ћа на и до дат на
по моћ

Ње но кра љев ско ви со чан ство
прин це за Ка та ри на Ка ра ђор -
ђе вић по се ти ла је у пе так, 9. ју -
на, Шко лу за основ но и сред ње
обра зо ва ње де це са смет ња ма у
раз во ју „Ма ра Ман дић”, ка ко
би све ча но отво ри ла но ву сен -
зор ну со бу, по клон прин це зи -
не фон да ци је и ху ма ни тар не
ор га ни за ци је „Лај флајн”.

Пре ма ре чи ма Њ. к. в. прин -
це зе Ка та ри не, вред ност ове до -
на ци је из но си око 12.000 евра,
то јест 1,5 ми ли о на ди на ра.

– Сред ства за из град њу сен -
зор не со бе при ку пи ли смо у
Лон до ну на ху ма ни тар ној аук -
ци ји, ка да су умет нич ке сли ке
и ха љи не до ни ра ли љу ди ве -

ВРЕД НА ДО НА ЦИ ЈА ШКО ЛИ „МА РА МАН ДИЋ”

СЕН ЗОР НА СО БА НА ПО КЛОН 
ОД ПРИН ЦЕ ЗЕ

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

У вре лим лет њим да ни ма
нај бо љи трет ман за ли це је
упра во трет ман ки се о ни ком.
Ње го ва уло га је да на хра ни
ки се о ни ком сва ку ће ли ју ко -
же, на кон че га она по ста је
здра ви ја, бли ста ви ја и све жи -
ја, а бо ре су ма ње ви дљи ве.
Ње го вом при ме ном се сти му -
ли шу и ме та бо ли зам ће ли је и
син те за ко ла ге них вла ка на, а
по бољ ша ва ју се и цир ку ла ци -
ја и хи дра та ци ја ко же. Овај
трет ман пру жа ко жи по др -
шку и у бор би са сло бод ним
ра ди ка ли ма. Од го ва ра свим
ти по ви ма ко же, а по себ но се
пре по ру чу је код бе жи вот ног
те на пу ша ча, код хи пер пиг -
мен та ци је, фо то-оста ре ле ко -
же, ко же са сла бом цир ку ла -
ци јом, код ро за цее…

Трет ман ки се о ни ком мо -
же се из во ди ти са мо стал но

или у скло пу би о ло шких
трет ма на, по је ди нач но или у
се ри ји. На кон чи шће ња ли -
ца и ма са же чист ки се о ник
се апли ку је пре ко две вр сте
мла зни ца на ко жу. По мо ћу
јед не се на ко жу де лу је са мо
чи стим ки се о ни ком и она је
у об ли ку пе чур ке, а дру га
мла зни ца има ре зер во ар у
ко ји се до да ју фи зи о ло шки
рас твор и би о сти му ла тив ни
ак тив ни са стој ци у ви ду хи -
дро со лу бил ног се ру ма. По -
што се ови се ру ми уно се ду -
бо ко у ко жу, мо же мо ре ћи да
је овај вид трет ма на је дан
вид ме зо те ра пи је.

При ме ном ки се о ни ка по -
мо ћу мла зни це у ви ду пе чур -
ке он се апли ку је под бла гим
при ти ском. Та ко се ма си ра ју
по вр шин ски сло је ви ко же,
што до во ди до по бољ ша ног
до то ка кр ви и бо ље ок си ге на -
ци је тки ва, а све то до при но -
си дра ма тич ном по бољ ша њу
из гле да ко же у по гле ду бо ра,
бо је и тек сту ре.

По том сле ди уба ци ва ње
се ру ма мла зни цом ко ја има
ре зер во ар на пу њен фи зи о -
ло шким рас тво ром и се ру -
ми ма ко ји се би ра ју у од но су
на про блем ко ји се тре ти ра.
Те ра пе ут ска до за ки се о ни ка
мо же по мо ћи и у ле че њу ин -
фек ци ја, у те ра пи ји ак ни,
ек це ма итд.

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

Трет ман ко же ки се о ни ком

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко ро ђе њем
у овом вре ме ну и на овом
ме сту на сле ђу је и ра зна
(не)ве ро ва ња од сво јих пре -
да ка. Тра ди ци ја има пре суд -
ни зна чај за из град њу ве ре
ко ју има мо у Бо га, суд би ну,
уни вер зум, би о ло ги ју, ге -
не... Ве ра је са ма по се би по -
кре тач, јер смо све што нас
од ре ђу је из гра ди ли ве ру ју -
ћи да је то до бро за нас.

Ве ра је те шко опи си ва и та -
јан стве на је за наш ум. Не мо -
же мо је до дир ну ти, за тво ри -
ти, ку пи ти..., али је мо же мо
из гу би ти. Ма да је са вр ше на у
сво јој јед но став но сти, да би -
смо је раз у ме ли „ка ко тре ба”,
осми сли ли смо раз не ту ма че
и по сред ни ке. Ка да је реч о
ве ро ва њу у Бо га, по је ди ни
сма тра ју да им је нео п хо дан
све ште ник као по сред ник из -
ме ђу њих и Све ви шњег. Да
би смо на пра ви на чин раз у -
ме ли љу бав и за хвал ност, ко -
ји ма је сва ка ве ра ис пу ње на,
по сред ни ци и ту ма чи нас ста -
вља ју пред њи хо ве су прот но -
сти, као што су ка зна, му че ње,
тр пље ње, од ри ца ње...

Као да љу бав ни је са ма по
се би ја ка и до вољ на, не го је
за слу жу је мо са мо ако се за
њу аде кват но при пре ми мо –
из об ли ча ва њем до не пре по -
зна тљи во сти свог те ле сног,
ум ног и ду хов ног од ра за. Тек
ка да се за до во ље кри те ри ју -
ми по ста вље ни и тре нут но
ва же ћи за дру штве но при -
хва та ње, при пре ме за љу бав
су за вр ше не. Са да ту ма чи
тре ба да об ја сне ту уза вре лу
не ар ти ку ли са ну сме су емо -

ци ја као је ди но при хва тљив
об лик љу ба ви овог вре ме на.

Као до бри ста нов ни ци ове
пла не те из ми сли ли смо и
раз не си сте ме за бо ље раз у -
ме ва ње при род них и људ -
ских за ко на. На рав но, и за
њих су нам по треб ни ту ма чи
да би нас уве ри ли у њи хо ву
де ло твор ност. До бро раз у -
ме ва ње и по што ва ње при ро -
де и ње них за ко на ста вља
оне људ ске за ко не у дру ги
план и ума њу је и њи хов зна -
чај и зна чај њи хо вих ту ма ча.
Ни је нам би ло до вољ но да
бу де мо са став ни део јед не
це ли не ко ја је са вр ше на у
свом на ста ја њу и ме ња њу,
не го смо као по вла шће ни
при пад ни ци „је ди не ра зум -
не вр сте” осми сли ли за ко не,
ко ји ма тре ба да се при ла го -
де и они ве чи ти – при род ни.
Опет као крај њи ре зул тат
при ме не ових „ра зум них”
за ко на на ста ју ра то ви, глад,
тр пље ња, од ри ца ња...

Нај зна чај ни је ве ро ва ње је
ве ро ва ње у се бе и сво је мо гућ -
но сти. Нај ве ћу ште ту на пра ве
на ши лич ни из бо ри, под стак -
ну ти уве ре њи ма ко ја смо нај -
ви ше при хва ти ли као сво ја.
Слу ша мо раз не ту ма че и по -
сред ни ке ко ји нас „уче” ка ко
тре ба да жи ви мо у „ду ху вре -
ме на”, ка ко тре ба да из гле да мо,
ка ко да се по на ша мо и у шта
да ве ру је мо; ка ко да сво ју је -
дин стве ност и не по но вљи -
вост на нај лак ши и нај бр жи
на чин укло пи мо у тре нут но
ва же ће за ко не „са вре ме ног
дру штва”... А не где у на шој
су шти ни, за тр пан мо ра њи ма,
при ла го ђа ва њи ма мо дер ним
нор ма ма, пре кри вен го ми -
лом на та ло же ног осе ћа ја ма -
ње вред но сти или ла жне су -
пер и ор но сти, на ла зи се пла -
ми чак ко ји се рас плам са ва
са мо сна гом ве ре.

Ве ра у се бе има увек исти
пра вац. На на ма је да јој
про ме ни мо смер – ка уну -
тра, ка се би, ка от кри ва њу
сми сла у већ одав но обе -
сми шље ним вред но сти ма.
Ићи ка се би или од/про тив
се бе – од лу ка је, као и увек,
на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ако во ли те ис точ њач ку хра -
ну, та хи ни па ста ће вам би ти
по треб на за при пре му мно -
гих је ла. По сто је ку пов не ва -
ри јан те, ко је до ста и ко шта -
ју. До ма ћи се бр зо и јед но -
став но при пре ма, а и знат но
је по вољ ни ји. Из над све га,
укус је не у по ре ди во бо љи.

Иа ко је при лич но ка ло ри-
чан, та хи ни спа да у здра ву

хра ну, јер је до бар из вор
мно гих ви та ми на. Та хи ни
се мо же ко ри сти ти са мо -
стал но као пу тер или се мо -
же до да ва ти сла ним и слат -
ким је ли ма. Пред ла же мо
да га ис про ба те с ме дом
или чо ко ла дом у слат кој
ва ри јан ти, као и у ху му су
или ба ба га ну шу у сла ној
ва ри јан ти.

По треб но: 200 г си ро вог су са ма, пет су пе них ка ши ка маслиновог

уља и по ла ка фе не ка ши чи це со ли.

При пре ма: Су сам пе ћи у те флон ском ти га њу пет ми ну та уз стал но

ме ша ње. Во ди ти ра чу на да су сам не за го ри, јер ће он да и та хи ни

би ти го рак. Пре су ти су сам у сец ко или блен дер и мик са ти док се не

пре тво ри у прах. До да ти ма сли но во уље и мик са ти док се ма са не

ујед на чи. Чу ва ти у за тво ре ној ста кле ној те гли ци.

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

(Не)ве ро ва ње

Пи ше: Драгана Јоцовић

Та хи ни па ста

да ће мо на овај на чин де ци
бар ма ло олак ша ти и улеп ша -
ти њи хов бо ра вак у шко ли.
Мо ја фон да ци ја ће на ста ви ти
да по ма же свој де ци у Ср би ји
ко јој је то по треб но. Уз то, мој
су пруг и ја не пре кид но раз ми -
шља мо о то ме на ко ји на чин
мо же мо да по мог не мо и бол -
ни ца ма у Ср би ји, као и ста ри -
јим љу ди ма и свим дру гим
угро же ним ка те го ри ја ма, јер
сви ми има мо јед на ка пра ва
на при сто јан жи вот и до бру
бу дућ ност – ис та кла је прин -
це за Ка та ри на.

Она је на гла си ла и то да
оче ку је да упра ва шко ле „Ма -
ра Ман дић” по ша ље ње ној
фон да ци ји ин фор ма ци је о то -
ме на ко ји на чин би се уста но -
ви мо гло до дат но по мо ћи и
из ра зи ла на ду да ће на ред на
до на ци ја би ти по вод за њен
по нов ни до ла зак у наш град.
Та ко ђе, прин це за је упу ти ла

по зив де ци, ко ја су јој при пре -
ми ла то пао до чек от пе вав ши
пе сму „Ро ђе ни смо јед на ки”,
да по се те Бе ли двор.

Пре ма ре чи ма Бран ка Ку ри -
ља, ди рек то ра ШО СО „Ма ра
Ман дић”, ово је био ве ли ки
дан за уста но ву ко јом ру ко во -
ди, јер у по след њих де сет го ди -
на шко ла ни је до би ла вред ни ју
до на ци ју ни ти је уго сти ла та ко
углед ног го ста по пут Њ. к. в.
прин це зе Ка та ри не. Ку риљ је
под се тио и на то да су упра во
јед ну де це ни ју тра ја ли и уза -
луд ни по ку ша ји шко ле да обез -
бе ди ђа ци ма сен зор ну со бу.

– Чи тав наш ко лек тив, ро -
ди те љи и де ца за хвал ни су
прин це зи Ка та ри ни и ње ној
фон да ци ји на ова ко вред ном
по кло ну, ко ји је до шао упра во
у го ди ни ка да на ша шко ла
обе ле жа ва по ла ве ка по сто ја -
ња. Сен зор на со ба је од из у зет -
ног зна ча ја за при хо фи зич ки

раз вој уче ни ка и би ће од ве ли ке
ко ри сти у на шем да љем ра ду.
На гла ша вам и то да ће со бу,
по ред на ших уче ни ка, мо ћи
да ко ри сте и ђа ци из ре дов них
шко ла ко ји ма је то нео п ход но
– ре као је Ку риљ.

Сен зор на со ба се са сто ји од
раз ли чи тих еле ме на та ко ји
пот по ма жу сти му ла ци ју чу ла
слу ха, ви да, до ди ра и ми ри са.
Она пред ста вља ме сто где осо -
бе с по ре ме ћа јем сен зор не ин -
те гра ци је мо гу да ис тра же и
раз ви ју сво је сен зор не ве шти -
не, али и да се ре лак си ра ју,
осло бо де стре са и на пе то сти.

До га ђа ју у шко ли „Ма ра
Ман дић” при су ство ва ли су и
чла но ви Град ског ве ћа Та тја на
Бо жић и Ми лен ко Чуч ко вић,
као и Љу би ца Цве та но вић, по -
моћ ник се кре та ра, ко ји су
прин це зу по здра ви ли у име
гра до на чел ни ка и чи та ве Град -
ске упра ве.

Бран ко Ку риљ, 
ди рек тор шко ле „Ма ра
Ман дић”, ис та као је
да ће сен зор на со ба
би ти на рас по ла га њу
и уче ни ци ма ре дов них
шко ла у Пан че ву.

ли ког ср ца – срп ски сли кар
Ци ле Ма рин ко вић и по зна та
ди зај нер ка Рок сан да Илин -
чић. Њи ма ду гу је мо нај ве ћу
за хвал ност што смо ус пе ли да
из гра ди мо ову со бу. На дам се

Сан оства рен по сле де сет го ди на

ВЕ СТИ ИЗ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

Он ко ло ги ја до би ла 
ул тра звук



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 3 
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL И ТРИГЛИЦЕРИДИ

Цена: 500 динара



„Да ни про та Ва се”, ко ји се већ
ше сна ест го ди на одр жа ва ју у
част Ва се Жив ко ви ћа, ду хов -
ни ка, пе сни ка и јед ног од нај -
зна чај ни јих љу ди пр ве по ло -
ви не 19. ве ка, одр жа ни су 31.
ма ја и 3. ју на у Све то у спен -
ском хра му у Пан че ву.

Ово го ди шња ма ни фе ста ци -
ја отво ре на је књи жев ном ве -
че ри по све ће ном ли те рар ном
ра ду не дав но пре ми ну ле пе -
сни ки ње Ви о ле те Бла ге, док је
дру гог да на, 3. ју на, пре под не,
одр жан по мен про ти Ва си

Жив ко ви ћу, ко ји је слу жи ло
све штен ство Све то у спен ског
хра ма. У ве чер њим ча со ви ма
ис под ли пе у пор ти цр кве са
два тор ња на сту пи ли су чла но -
ви деч јег хо ра Пан че вач ког
срп ског цр кве ног пе вач ког
дру штва, ко ји во ди Бор ја на
Стра жме ште ров, као и го сту ју -
ћи деч ји хор Са бор не цр кве из
Срем ских Кар ло ва ца. Про -
грам су обо га ти ли уче ни ци
ОШ „Ва са Жив ко вић” Еле на
Гру бић и Уна Дум ко вић, ко је
су ре ци то ва ле про та Ва си не
сти хо ве, а Ми ли ца Са му и лов
је про чи та ла сво ју на гра ђе ну
при чу. Крат ко су се пред ста ви -
ли и чла но ви Књи жев ног клу -
ба „Про та Ва са Жив ко вић”.

О то ме ко ли ко су про та Ва -
си на де ла зна чај на, го во ри ла
је ди ри гент ки ња ПСЦПД-а мр
Ве ра Ца ри на, ко ја је ујед но и
ау тор ове ма ни фе ста ци је.

– У да на шње вре ме, ка да се
мно го при ча о то ме да ли смо
у Вој во ди ни, да ли смо у Ср би -
ји, да ли смо и где смо уоп ште,
ја ко је ва жно да зна мо да су се
овај град, ова цр ква и тај исти
про та Ва са бо ри ли да ми Ср би
има мо сво ју др жа ву. Упра во за -
то што се да нас мно ги од ри чу
ћи ри ли це, по ро ди це и срп ства,

и то не за то што су свет ски љу -
ди, већ за то што не це не сво ју
на ци ју и сво ју кул ту ру. Ми мо -
ра мо стал но да се под се ћа мо
да је до овог што да нас има мо,
а та ко ла ко ра си па мо, би ло ја -
ко те шко до ћи. За то је зна ча -
јан про та Ва са – ре кла је Ве ра
Ца ри на.

За ма ни фе ста ци ју „Да ни про -
та Ва се” из дво је но је 240.000
ди на ра на кон кур су за су фи нан -
си ра ње пројеката у обла сти кул -
ту ре Гра да Пан че ва.

КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ У МУ ЗЕ ЈУ

До дир 
„Су шти не вре ме на”

У ЧАСТ ВА СИ ЖИВ КО ВИ ЋУ

Ше сна е сти 
„Да ни про та Ва се”

Дво је зич ка збир ка пе са ма Ви о -
ле те Па чев ски би ће пред ста -
вље на у пе так, 9. ју на, од 19 са -
ти, у На род ном му зе ју Пан че во.

О књи зи под на сло вом „Су -
шти на вре ме на”, ко ју је об ја ви -
ла Но вин ско-из да вач ка уста но -

ва Ма ке дон ски ин фор ма тив ни
и из да вач ки цен тар, го во ри ће
пе сни ки ња из Вр шца Ни ко ли на
Ни на Ба бић. Пред ста вља ње
збир ке пе са ма пра ти ће на ги та -
ри бе о град ски кан та у тор Ми -
лош Ра до са вље вић Шо ми.

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

Пе так, 9. јун, 19 са ти, На род ни му зеј: пред ста вља ње књи ге
„Су шти на вре ме на” Ви о ле те Па чев ски.

Пе так, 9. јун, 20 са ти, Цр ква Св. Кар ла Бо ро меј ског: отва -
ра ње Ме ђу на род ног фе сти ва ла кла сич не му зи ке „Кла сик
фест”, кон церт „Де ла за бо ра вље них мај сто ра”.

Пе так, 9. јун, 20.30, ста ра Вај фер то ва пи ва ра: отва ра ње ма -
ни фе ста ци је „Да ни Вај фер та”.

Пе так, 9. јун, 21 сат, ста ра Вај фер то ва пи ва ра: кон церт гру -
пе „Три пут” („Да ни Вај фер та”).

Пе так, 9. јун, 22.15, ста ра Вај фер то ва пи ва ра: кон церт гру -
пе „Ван Гог” („Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 10. јун, 19 са ти, Ули ца Ни ко ле Те сле: на ступ Пан -
че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва и деч јег хо ра,
све тов на му зи ка („Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 10. јун, 19.30, Ули ца Ни ко ле Те сле: на ступ КУД-а
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”, град ске и се о ске игре и пе -
сме из Ба на та („Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 10. јун, 21 сат, Ули ца Ни ко ле Те сле: на ступ там бу -
ра шког ор ке стра „Вој во ђан ски сан” („Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 10. јун, 22.15, Ули ца Ни ко ле Те сле: на ступ гру пе
„Га ра ви со как” („Да ни Вај фер та”).

Су бо та, 10. јун, 20 са ти, Све то сав ски дом, „Кла сик фест”:
кон церт кла вир ског дуа Би зјак.

Не де ља, 11. јун, 11 са ти, ба шта Вај фер то ве пи ва ре: „Кла сик
фест”, кон церт „Кла си ка уз пи во”, „BC brass”.

Не де ља, 11. јун, 20 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: „Кла -
сик фест”, кон церт „Му зи ка из филм ских хи то ва”, ан самбл
Бал кан ске ка мер не ака де ми је.

По не де љак, 12. јун, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: кон церт кла ви рист ки ње Кри сти не Кр стић.

По не де љак, 12. јун, 19 са ти, Кул тур ни цен тар: град ска смо -
тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва.

Уто рак, 13. јун, 19 са ти, Кул тур ни цен тар Пан че ва: кон церт
Кул тур но-умет нич ког дру штва „Је дин ство ИСП”.

Из ло жбе
Пе так, 9. јун, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: из ло жба сли ка и
скулп ту ра „Љу ди у на ма” Ми ро сла ва Сав ко ва, Љи ља не Сте -
ва но вић и Ми ро сла ва Му ни жа бе.

Су бо та, 10. јун, 18 са ти, Ули ца Ни ко ле Те сле: ре ви ја ба нат -
ских но шњи („Да ни Вај фер та”).

По не де љак, 12. јун, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: отва ра -
ње из ло жбе „Ре ал ност. По ре дак ства ри”, гру па „Иза екра на”.

Пред ста ве
Че твр так, 15. јун, 19.30, Кул тур ни цен тар: по зо ри шна пред -
ста ва „Па зи шта же лиш”.

КУЛТУРА
Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ЗА ВР ШЕН 46. „ЕКС ТЕ А ТАР ФЕСТ”

КА ДА ИЗ ВИ ЧЕШ СВЕ РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈЕ, 
ШТА СЕ ДЕ ША ВА С ТО БОМ? 

Прет ход ну не де љу у на шем
гра ду обе ле жио је 46. „Екс те -
а тар фест”. Ма ни фе ста ци ја
ко ју тра ди ци о нал но ор га ни зу -
је Дом омла ди не Пан че во ове
го ди не је, од 31. ма ја до 2. ју -
на, одр жа на на ви ше ло ка ци ја
у гра ду и оку пи ла је ве ли ки
број љу би те ља по зо ри шта. То -
ком фе сти ва ла при ка за но је
пет по зо ри шних пред ста ва,
иза бра них и об је ди ње них под
кон цеп том „По лет”, ко јим je
пред ста вље но ства ра ла штво
мла дих не за ви сних по зо ри -
шних тру па у Ср би ји.

Пред ста вом „Из ла же ње”, од и -
гра ном у клу бу „По гон” 31. ма -
ја, на пра вљен је аде ква тан увод
у фе сти вал ко ји се го ди на ма ба -
ви екс пе ри мен тал ним по зо ри -
штем. Пред ста ва у ко јој игра ју
Ми ли ца Сте фа но вић, Је ле на
Илић и Ир ма Ми ло вић пр ви
пут је из ве де на 10. де цем бра
про шле го ди не у Бе о гра ду, а
пан че вач кој пу бли ци је пред -
ста вље на на не ти пич ном ме сту
и на тај на чин је до ча ра ла те ма -
ти ку, ат мос фе ру и пи та ња ко ја
по ста вља. Спој „кла бин га” и по -
зо ри шта, про жет ак ту ел ном ди -
ле мом да ли оста ти у Ср би ји
или оти ћи, кроз ре ал не при че
да на шњих ге не ра ци ја, на нео -
би чан на чин отва ра про стор за
пре и спи ти ва ње и са гле да ва ње
си ту а ци је у ко јој се на ла зи мо.

Свет сло вен ских бо го ва

МОЈ избор МОЈ

Бо ја на Одак, но ви нар ка 

и ко ор ди на тор ка за 

им пле мен та ци ју / пла нер

ре сур са

КЊИ ГА: „Сло вен ска ми то -
ло ги ја” ау то ра Не на да Га ји -
ћа вра ћа нас на те му ко ја је
по ма ло скрај ну та – а то је
чи ње ни ца да ови про сто ри
пред ста вља ју пра ву ми то ло -
шку ри зни цу древ них сло -
вен ских на ро да, не пра вед но
за по ста вље ну и не до вољ но
по пу ла ри зо ва ну. Кроз при че
о сло вен ским бо го ви ма, ма -
гиј ским ри ту а ли ма и оби ча -
ји ма чи ји су се ко ре ни за др -
жа ли до да нас, древ ним
пре да њи ма, мит ским би ћи -
ма и ме сти ма, као и по че ци -
ма сло вен ског пи сма, ова
књи га је по ка за ла пра во бо -
гат ство кул тур ног на сле ђа
па ган ских Сло ве на. Од лич -
но ислу стро ва на, си сте ма -
ти зо ва на и пре све га за ни -
мљи ва, од лич но ће ле ћи
сва ком ко же ли да уро ни у
свет сло вен ских бо го ва.

СЕ РИ ЈА: „Чуд ни је ства ри”.
За нас ко ји смо од ра сли на
књи га ма Сти ве на Кин га, 
Д & Д-у, „Ра то ви ма зве зда”,
„Гу ни си ма” и ге не рал но по -
след њим из ди са ји ма до бр ог
са јенс-фик шна и хо ро ра,
ово се ри ја би ла је оно што
ни смо ни зна ли да че ка мо
то ли ке го ди не. Украт ко, је -
дан де чак је не стао. Гру па
ње го вих при ја те ља у јед ном
ма лом аме рич ком гра ду не -
у стра ши во по чи ње по тра гу за
њим и кре ће у бор бу са оно -
стра ним би ћем ко је пре ти да

га за у век за др жи на „дру гој
стра ни”. У то ме им по ма же
ми сте ри о зна де вој чи ца ко ју
слу чај но про на ла зе у шу ми,
не по зна тог по ре кла и чуд -
них мо ћи. Не ко ли ко не по -
бит них чи ње ни ца – сјај ни
клин ци, од лич на бра ћа Да -
фер као ау то ри и ве ли ки по -
вра так Ви но не Рај дер. 

ФИЛМ: „Чу ва ри га лак си је
Вол 2” – на ста вак ин тер га -
лак тич ке оди се је из „Мар ве -
ло ве” ра ди о ни це, на ста ле по
чу ве ној стрип-фран ши зи.
Стар Лорд и дру жи на су на
пу ту но ве аван ту ре, овог пу та
мно го лич ни је и пу не пре и -
спи ти ва ња. Иа ко се при ча
ду бље ба ви ли ко ви ма, њи хо -
вим од но си ма и про шло шћу,
филм и да ље оби лу је ка рак -
те ри стичним ху мо ром, ге -
ни јал ном му зи ком и ви зу ел -
ном рас ко ши. Не мо же мо а
да не по ме не мо и сјај ну пле -
ја ду по ма ло за бо ра вље них
бар до ва Хо ли ву да. На по ме -
на – „Гар ди јан си” тре ба да
бу ду но вим ге не ра ци ја ма
оно што је на ма био „По вра -
так у бу дућ ност”.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

2. ју на, Ни ко ла Ра ко че вић је
од и грао сво ју ди ги тал ну мо но -
дра ма „Ла у ра, мо лим те”. Овај
пер фор манс, ин спи ри сан Пе -
трар ки ном љу ба вљу пре ма Ла у -
ри, по ста вља на из глед јед но -
став но пи та ње: шта се де си ло с
љу ба вљу да нас? Дру га пред ста -
ва до не ла је по себ ну енер ги ју,
јер су по сле мно го го ди на отво -
ре на вра та Сту дент ског. Пред -
ста ва „Се стре бра ће Ба рух”
Дор ћол ског на род ног по зо ри -
шта је дин ствен је по зо ри шни
спој до ку мен тар ног и бај ко ви -
тог. А ова „бај ка” у про сто ру ко -
ји мно ге су гра ђа не под се ћа на
не ка дру га вре ме на, по себ но је
до би ла на зна ча ју због емо ци је
ко ју он са со бом но си.

Са ре Кејн и у жуд њи на шли
оно што њих нај ви ше ти шти у
емо тив ном и жи вот ном тре -
нут ку. Део пред ста ве је ко ла -
жи ран и пред ста вља њи хо ва
лич на пи сма Са ри о то ме ка ко
су они до жи ве ли жуд њу.

– Пред ста ва оста вља осо бу у
пу бли ци да ви ди где је са ма са
со бом и шта је за њу жуд ња. Та
иде ја „офа”, где глум ци ра де
раз ли чи те рад ње, јед но став но
до зво ља ва да се пи таш ка ко си

Али са Лац ко и Је ле на Ђул ве -
зан.

На кон убр за ног „де гу сти ра ња”
од лич них пред ста ва усле дио је
пра ви ужи так у На род ном му зе -
ју, где је одр жан не сва ки да шњи
пер фор манс „Крат ка исто ри ја
ва тре”, ау тор ско де ло Ма ри је
Ли пов ски и Ми кло ша Бар не. У
ка сним са ти ма, под све тло шћу
фе ње ра, игра ма сен ки по зи до -
ви ма Му зе ја опи сан је исто риј -
ски раз вој ва тре, а по се ти о ци ма
је пру же на шан са да се вра те ве -
ко ви ма уна зад и на јед но ста ван
на чин ужи ва ју у умет но сти.

За вр шно ве че обе ле жи ле су
две пред ста ве ко је у Бе о гра ду
има ју ста тус „по пу лар ног ан дер -
гра ун да”. У дво ра ни „Апо ло”, 

КУЛ ТУ РА СЕ ВРА ТИ ЛА У СТУ ДЕНТ СКИ

По след ња пред ста ва у окви ру „Екс те а тар фе ста” од и гра на је

у Све то сав ском до му. Тај про стор је де це ни ја ма био цен тар

оку пља ња мла дих љу ди, ме сто где су се од ви ја ли зна чај ни

кул тур ни до га ђа ји, али го ди на ма ни је ко ри шћен јер је кроз

про цес ре сти ту ци је вра ћен Срп ској пра во слав ној цр кви. Град -

ска власт је по чет ком 2017. го ди не тај про стор узе ла у за куп

да би се у ње му ре а ли зо ва ли кул тур ни до га ђа ји. У ме ђу вре -

ме ну су ре кон стру и са ни под и то а ле ти. Сле де ћа при ли ка да

су гра ђа ни по се те ста ри Сту дент ски би ће кон церт кла сич не

му зи ке у окви ру „Кла сик фе ста”, 10. ју на, од 20 са ти.

– Не ка ко се кроз пред ста ву
по ста вља пи та ње да ли је то ис -
пра зна за ба ва или у то мо же да
се учи та сми сао жи во та или
ра да. Пре све га, ми слим да је
пред ста ва ак ту ел на за не ку на -
шу ге не ра ци ју ко ја је из ме ђу
два де се тих и три де се тих и још
се ни је у пот пу но сти про на шла
по не ким ин те ре со ва њи ма.
Још се ни су де фи ни са ли као ја -
сне лич но сти и пи та ње је да ли
им у том тра же њу „кла бинг”
по ма же или од ма же – ре кла је
ре жи сер ка Јо ва на То мић.

Дру гог да на, у дво ра ни
„Апо ло”, фе сти вал је све ча но
отво рен, а о ње го вој вред но сти
и зна ча ју за наш град го во ри -
ли су ди рек тор ка До ма омла -
ди не Ма ри ја Је вић и град ски
већ ник за ду жен за кул ту ру и
омла ди ну Не ма ња Ро тар. На -
кон све ча ног де ла пу бли ка је
ужи ва ла у пред ста ви „Жуд ња”,
ко ја је на ста ла пре две го ди не
у јед ном вр ло ин тим ном и по -
себ ном про це су. На и ме, че ти -
ри глум ца су на сце ни за јед но
с Во ји сла вом Ар си ћем, ре ди -
те љем, и Ми ле ном Бо га вац,
дра ма тур гом, чи та ли тек сто ве

ти. То су не ка ко нај и скре ни је и
нај леп ше ре ак ци је и ге не рал но
по ру ка ка да иза ђу љу ди ко ји
са мо емо тив но не што до жи ве.
Оста ле пред ста ве ко је ра ди мо
су вр ло ан га жо ва не, до ку мен -
тар не, окре ну те дру штву и по -
ли тич ком тре нут ку. Да кле, ка -
да из ви чеш све ре во лу ци је,
шта се де ша ва с то бом? – ре кла
је ди рек тор ка „Ре флек тор те а -
тра” Ане та Го ра но вић. 

Истог да на у Кул тур ном
цен тру при ка за на је и пред -
ста ва „Те ро ри зам” у про дук -
ци ји „Ар тфрак ци је”, ко ја на
ду хо вит на чин го во ри о раз -
ли чи тим об ли ци ма и ви до ви -
ма те ро ри зма да нас. У ди ја ло -
зи ма су опи са не сва ко днев не
си ту а ци је ко је се де ша ва ју
сви ма на ма, тре ну ци у ко ји ма
не све сно угро жа ва мо ту ђи
про стор. Кроз шест сце на ко је
су по ве за не, на суп ти лан на -
чин по ка за но је да сва ко од
нас мо же би ти од го во ран за
не сре ће ко је нас окру жу ју. У
пред ста ви су игра ли Алек сан -
дар Ми ла ко вић, Да ни ло Ми -
ло ва но вић, Ми лош Вој но вић,
Сте фан Ју а нин, Иван Ђу рић,



УС ПЕ СИ ОМО ЉИЧ КИХ ЂА КА 

Вељ ко пред ста вља Ср би ју у Ти ра ни 

Основ на шко ла „Ол га Пе тров”
у Бре стов цу, у са рад њи с До -
мом кул ту ре, при ре ди ла је 30.
ма ја на пла тоу ис пред по ме -
ну те уста но ве за вр шну при -
ред бу и пр ви ма тур ски плес за
осма ке.

По во дом обе ле жа ва ња три -
ста го ди на по сто ја ња се ла уче -
ни ци за вр шног раз ре да пр ви
пут су пле са ли ка дрил по узо -
ру на сред њо школ це. При ли -
ком отва ра ња тог до га ђа ја ди -
рек тор ка шко ле „Ол га Пе -
тров” Да ли бор ка Бој ко вић

Бре ти на ја ви ла је да ће ма тур -
ски плес за осма ке убу ду ће по -
ста ти тра ди ци ја. Ђа ци мла ђих
раз ре да опро сти ли су се од
ма ту ра на та уз пе сму, игру, ре -
по ва ње и по де лу ба ло на, а на -
став ни ци Ср ђан Ћур чин и
Бог дан ка Га ло вић осми сли ли
су ко ре о гра фи ју за ка дрил.

Про фе сор ка срп ског је зи ка
Ру жи ца Чу ља ков ски је свим
осма ци ма по де ли ла ди пло ме
са ша љи вим ти ту ла ма ко је су
сте кли то ком шко ло ва ња.

Мно го број на пу бли ка из
шко ле, ло кал не за јед ни це, за -
тим ро ди те љи, при ја те љи и
чла но ви удру же ња учи ни ли су

да се уче ни ци за вр шног раз ре -
да тог да на осе ћа ју по себ но.

Већ два да на ка сни је усле -
ди ла је но ва ак тив ност – раз -
ме на ис ку ста ва уче ни ка че -
твр тог раз ре да из бре сто вач ке
обра зов не уста но ве и град ске
шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић”.
Де ча ци су дру же ње за по че ли
фуд ба лом, а де вој чи це су
игра ле „из ме ђу че ти ри ва тре”.
Ма ли Пан чев ци су по том но -
вим дру га ри ма по кло ни ли
лоп те, а ди рек тор ки шко ле
„Ол га Пе тров” Да ли бор ки Бој -
ко вић Бре ти при год ну мо но -
гра фи ју сво је шко ле.

По том су сви за јед но по се -
ти ли из ло жбу фо то гра фи ја
„300 го ди на Бре стов ца” у Ва -
тро га сном до му, као и про сто -
ри је Ак ти ва же на „Со са”.

На кон До ло ва ца и Стар чев -
ци су у не де љу, 4. ју на, мо гли
ма ло да се ра зо но де и слат ко
на сме ју сце на ма из ко ме ди је
под на зи вом „Ве се ле се дам -
де се те”.

Реч је о пред ста ви у ко јој
ве ли ком ве ћи ном игра ју
чла но ви Клу ба за од ра сла и
ста ра ли ца Пан че во, а за сце -
на рио и ре жи ју за слу жна је
Алек сан дра Ми ло са вље вић,
ко ор ди на тор ка драм ске сек -
ци је по ме ну те уста но ве. У
ко ма ду је уче ство ва ло пет на -
е стак глу ма ца ама те ра, чи ји
је про сек го ди на, по ред не -
ко ли ци не мла дих, нај ви ше

по пра ви ла че тво ро го ди шња
До ро те ја.

Рад ња се де ша ва 1974. го -
ди не, на же ле знич кој ста ни -
ци ма лог ба нат ског се ла. У
то вре ме од ви ја се фуд бал -
ско свет ско пр вен ство и баш
ва жну утак ми цу игра Ју го -
сла ви ја. При том гу би, што
ве о ма нер ви ра от прав ни ка
во зо ва, ко ји ио на ко не ха је
мно го за би ло шта дру го у
жи во ту, па ни за то што воз
ка сни, а пут ни ци су све нер -
во зни ји. То, ипак, има и сво -
је до бре стра не, јер се, на кон
си ја сет ко мич них сце на,
при ча за вр ша ва хе пи ен дом –

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Зе ле ни ло” уре ђи -
ва ли су парк, а у на се љу и
око ли ни тре ти ра ни су ко -
мар ци. Дру же ње уче ни ка че -
твр тог раз ре да из шко ла
„Ол га Пе тров” и „Сте ви ца Јо -
ва но вић” при ре ђе но је у че -
твр так, 1. ју на, у бре сто вач -
кој обра зов ној уста но ви.

Ба нат ско Но во Се ло: Се о ска
сла ва Ду хо ви обе ле же на је
про шлог ви кен да број ним
про гра ми ма. Еко-че сма је у
по не де љак, 5. ју на, све ча но
пу ште на у рад. Во кал но-ин -
стру мен тал ни со ли сти и фол -
клор на сек ци ја на сту пи ће у
пе так, 9. ју на, на Деч јем ру -
мун ском фе сти ва лу у Ов чи.
На ред ног да на, од 19 са ти, у
ма лој са ли До ма кул ту ре би ће
одр жа но књи жев но ве че Гор -
да не Вла јић. Пр ви ан самбл и
ор ке стар на ве де не уста но ве
го сто ва ће на кон цер ту КУД-а
„Је дин ство” у уто рак, 13. ју на.

До ло во: Књи га Ср ђа на Бо жо -
ви ћа „Ди ви зи ја ’Принц Еу -
ген’” про мо ви са на је у сре ду,
7. ју на, у До му кул ту ре. Уче -
ни ци сед мог и осмог раз ре да
на пра ви ли су че твр ту „Psyho-
trance” жур ку у су бо ту, 3. ју на,
у До му кул ту ре, што ће на ста -
ви ти и убу ду ће. У то ку су дру -
жи о ни це за де цу уз ра ста од
три до шест го ди на ко је сре -
дом и че тврт ком у До му кул -
ту ре во ди Јо ва на Ра до њин.

Гло гоњ: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа оба вља ју при -
прем не ра до ве за осве тља ва -
ње ру ко мет ног те ре на. КУД
„Ве се ли ја” на сту пи ће у по не -
де љак, 12. ју на, на смо три
фол клор но-му зич ког ства ра -
ла штва. Уни ја мла дих Пан -
че ва до би ла је на кон кур су за
кул ту ру 80.000 ди на ра за ре -
а ли за ци ју кон це ра та то ком
ле та у Гло го њу.

Ива но во: Се ри јал жур ки „Пси -
хо де лич на гро зни ца” на ста -
вљен је у су бо ту, 3. ју на, на
ло ка ци ји код црп не ста ни це,
ка да су на сту пи ли и ино -
стра ни ди-џе је ви. У то ку су
за вр шне при пре ме за ме ђу -
на род ни фе сти вал хар мо ни -

ке „Злат на дир ка – пр ва хар -
мо ни ка Вој во ди не – Ива но во
2017”, ко ји ће би ти одр жан
26. ју на у ор га ни за ци ји До ма
кул ту ре.

Ја бу ка: Спе ци јал на олим пи -
ја да у ма лом фуд ба лу одр жа -
на је у су бо ту, 3. ју на, ка да је
уче ство ва ло два на ест еки па
из це ле Ср би је. За вр ше но је
уре ђе ње се о ске де по ни је.

Чла но ви удру же ња гра ђа на
„Бал та зар”, уз по др шку Ме -
сне за јед ни це, при во де кра ју
уре ђе ње из ле ти шта по ред
ре ке на до мак се ла.

Ка ча ре во: На СРЦ-у „Је зе ро”
ових да на угра ђен је хло ри на -
тор, а на кон по ста вља ња но -
вог нај ло на на ње го вом дну
по че ло је пу ње ње во дом, па
ће за око две не де ље ку па ли -
ште би ти зва нич но отво ре но.
Дом кул ту ре еми то ва ће уско -
ро до ку мен тар не фил мо ве о
ба нат ским Шва ба ма и о Ђор -
ђу Вај фер ту.

Омо љи ца: Но ва књи га На де
Ма лек про мо ви са на је у сре -
ду, 7. ју на, у До му кул ту ре.
Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” рас пи са ло је на град ни
ли те рар ни кон курс на те му
„Ја и мој би цикл мо же мо…”,
а омо љич ка де ца од се дам до
че тр на ест го ди на мо гу до ста -
ви ти сво је при че на имејл
адре су suncokret.omoljica@
gmail.com.

Стар че во: Ра до ви на дру гој
фа зи уре ђе ња Тр га нео ли та
по че ли су пре не ко ли ко да -
на. Дру штво пче ла ра одр жа -
ло је у сре ду, 7. ју на, ван ред -
ни са ста нак по во дом све уче -
ста ли јих кра ђа ко шни ца.
Про јек ци ја до ку мен тар ног
фил ма „Мо ра да ово ни је
све” би ће одр жа на у че твр -
так, 8. ју на, у ККК-у, а у пи -
та њу је при ча о ху ма но сти и
не ве ро ват ном на чи ну да се
по мог не бо ле сном де те ту.

Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

11

Месне актуелности 

Страну припремио
Јордан

Филиповић

Ве ли ки од зив 
на тур ни ру у бри џу 
и „Фи ја ке ри ја ди”

Све ча но отво ре на
еко-че сма

Но во се ља ни су од 3. до 5. ју на
обе ле жи ли се о ску сла ву – Ду -
хо ве, ко ју по тра ди ци ји сла ве
Ме сна за јед ни ца и оба хра ма –
срп ска и ру мун ска пра во слав -
на цр ква. Не ко ли ко ло кал них
удру же ња и Дом кул ту ре по -
бри ну ли су се да про грам бу де
за сва чи је уку се, а вре ме је би -
ло на кло ње но ор га ни за то ри ма
и до при не ло до број по се ти.

Су бо та, 3. јун, по че ла је ак -
ци јом до бро вољ ног да ва ња кр -
ви у ор га ни за ци ји удру же ња
„На ше Но во Се ло” и отва ра -
њем стал не по став ке ста ри на у
Спо мен-со би. Одр жа на су и
спорт ска и ра зна дру га над ме -
та ња, па је у ка те го ри ји од бој -
ка ши ца ро ђе них 2005. го ди не
(и ка сни је) три јум фо ва ла пан -
че вач ка „Од бој ка 013”. За то
вре ме у школ ском хо лу игран
је два де сет пр ви Ме ђу на род ни
пар ски тур нир у бри џу, уз уче -
шће чак 88 игра ча из зе мље и
окру же ња, а по бе дио је бе о -
град ски тан дем из Вр њач ке
Ба ње – Де јан При јо вић и Де -
јан Цу ра ко вић. У по по днев -
ним са ти ма отво ре на је из ло -
жба уља на плат ну Ми ло ра да
Бо жи но ви ћа из Ла за рев ца, ро -
дом Но во се ља ни на.

Ду хов ска не де ља по че ла је
све ча ним ли тур ги ја ма у срп -
ској и ру мун ској пра во слав ној
цр кви. На те ни ском тур ни ру
три јум фо вао је Да вид Ве ља из
Но вог Се ла, ис пред су гра ђа ни -
на Бо ја на Кал ка на, док је на
тур ни ру у ба ло та ма, на ло ка ци -

ји по зна тој као „ва ша ри ште”,
нај бо ља би ла еки па Со кол ца.
Из ло жбе ну по ну ду упот пу ни ло
је Удру же ње же на „Но во се -
љан ке/Boboacele” по став ком
жен ских руч них ра до ва и
одев них пред ме та из про шло -
сти. Кад је сун це „по пу сти ло”,
на се о ском ста ди о ну од и гра на
је пр вен стве на утак ми ца из -
ме ђу фуд ба ле ра „Сло ге” и
„Гре бен ца”, а на пла тоу у цен -
тру се ла одр жа на је пре зен та -
ци ја бо ри лач ких спор то ва у
ор га ни за ци ји Ка ра те клу ба
БНС и Кик-бокс клу ба „Све ти
цар Ла зар”, да би не ду го за тим
на истом ме сту за и гра ли по ла -
зни ци ба лет ске пле сне шко ле.
Гу жве је би ло до ка сно у ноћ,
ка да су се Но во се ља ни про во -
ди ли уз кон церт на род не му -
зи ке.

И по след њи по не де љак, 5.
јун, иа ко рад ни дан, био је ис -
пу њен по се ће ним до га ђа ји ма.
Нај пре је у пор ти ру мун ске

пра во слав не цр кве, на кон ли -
тур ги је, одр жан кон церт фан -
фа ре „Tineretu”, а по том су на -
сту пи ле три во кал не со лист ки ње
на ру мун ском је зи ку и фол -
клор не гру пе Асо ци ја ци је ДАК.
Не што ка сни је за ме ник гра до -
на чел ни ка Пан че ва све ча но је
отво рио еко-че сму у цен тру се -
ла по во дом 5. ју на – Свет ског
да на за шти те жи вот не сре ди не.

Цен тар зби ва ња по том је
пре ба чен на ло ка ци ју по зна ту
као „ва ша ри ште”, где је у ор -
га ни за ци ји Ко њич ког клу ба
„Бу дућ ност” одр жа на пет на е -
ста „Но во се љан ска фи ја ке ри -
ја да”. Број не зва ни це и дру ги
по се ти о ци ужи ва ли су у де фи -
ле и ма пре див них ко ња и угла -
ђе них че за у си гур ним и ве -
штим ру ка ма њи хо вих вла -
сни ка из це ле зе мље. Око пе -
де сет так ми ча ра у пет ка те го -
ри ја оце њи вао је струч ни жи -
ри, а убе дљи во нај ве ће успе хе
по сти гао је Бо рис Ми јал ков -

СЕЛО

НО ВО СЕ ЉА НИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СЕ О СКУ СЛА ВУ – ДУ ХО ВЕ

ТРИ ДА НА ИГРЕ, ПЕ СМЕ И НАД МЕ ТА ЊА

КО МЕ ДИ ЈА РАЗ ГА ЛИ ЛА ДО ЛОВ ЦЕ И СТАР ЧЕВ ЦЕ

Ве се ле се дам де се те

Уче ник пе тог раз ре да Основ не
шко ле „До си теј Об ра до вић" –
Вељ ко Пот ко њак, уз по моћ
мен то ра, на став ни ка Ми о дра -
га Та си ћа, про ду жио је низ
успе ха омо љич ких ђака из
пред ме та Тех нич ко и ин фор -
ма тич ко обра зо ва ње. Он је на
др жав ном так ми че њу под на -
зи вом „Шта знаш о са о бра ћа ју",
одр жа ном 26. и 27. ма ја у Бе о -
гра ду, успе шно од бра нио бо је
по ме ну те уста но ве, свог се ла,
као и це лог Ју жно ба нат ског
окру га. Мла ди Омољ ча нин је,
ме у ви ше од сто уче ни ка из
три де се так ре ги о на, за у зео пр -
во ме сто у Б-ка те го ри ји, чи ме
је по стао део че тво ро чла не
еки пе ко ја ће у сеп тем бру
пред ста вља ти ре пре зен та ци ју
Ср би је на Европ ском пр вен -
ству у Ти ра ни (Ал ба ни ја).

Овај бри љан тан ре зул тат
ни је пр ви у по ме ну тој обла сти
ка да је реч о омо љич кој шко -
ли. Пре ње га, то су учи ни ли
Срђан То мић (2011) и Вук Го -

лу бо вић (2015). На ве де но
ука зу је на чи ње ни цу да иза
ових успе ха сто ји сту ди о зан
мен тор ски и уче нич ки рад,
као и не из о став но прак тич но

ве жба ње то ком це ле школ ске
го ди не.

Уче ни ци „До си те је ве шко ле"
ис ти чу се и у дру гим обла сти -
ма, а по след ња у тој ни ски би -
се ра је Се ле на Гво зде но вић,
ко ја се та ко е на јед ном ре пу -
блич ком над ме та њу оки ти ла
ме да љом. Са мо дан на кон по -
бе де мла дог Пот ко ња ка она је
28. ма ја у Тр ши ћу осво ји ла
тре ће ме сто из пред ме та Срп -
ски је зик и кул ту ра. Ова
скром на, али да ро ви та и по
при ро ди ра до зна ла ти неј џер ка
успе шно је кон ку ри са ла за уче -
шће у Лет њој на уч ној шко ли у
Пет ни ци за та лен то ва ну де цу,
ко ју ће по ха ати од сеп тем бра.
За слу ге за по стиг ну то и у овом
слу ча ју са свим си гур но при па -
да ју и ње ној мен тор ки и про -
фе сор ки Ве сни Јо ва но вић.

ЗА ОСМА КЕ ИЗ ОШ „ОЛ ГА ПЕ ТРОВ”

Пр ви ма тур ски плес у Бре стов цу

ски из Ја бу ке – имао је нај бо -
ље дво пре ге, тро пре ге и че тво -
ро пре ге, да би на по слет ку
про де фи ло вао сво јим уи гра -
ним пе то пре гом. Од на ших су -
гра ђа на ме да ље су осво ји ли и
Сло бо дан Па влов из До ло ва,
као и Пан чев ци – Ми лош Ко -
ва че вић и Сте ван Ма ри ја нов
из Пан че ва. За му зич ку по др -
шку ове ма ни фе ста ци је по -
бри ну ле су се до ма ће фан фа ре
„Tineretu” и „Cultura”, а атрак -
ци ја ове па ра де ко ња би ли су
ко би ла и ждре бе Јо ва на Јо ва -
но ва из Но вог Се ла.

У за вр шни ци обе ле жа ва ња
ово го ди шњих Ду хо ва на бр зо -
по те зном тур ни ру у ша ху у
про сто ри ја ма клу ба „Бо ра Ив -
ков” нај бо љи су би ли до ма ћи
так ми ча ри Ла зар Ва сић, Стан -
ко Ми ла но вић и Зо ран Ва сић,
а за ве са је спу ште на од лич ном
рок свир ком пан че вач ког бен -
да „По лу мрак” на пла тоу ис -
пред До ма кул ту ре.



По ли циј ска упра ва у Пан че -
ву про ши ри ла је де лат ност
ра да кан це ла ри је „Са ве то ва -
ли ште за без бед ност – ку ћа
без бед но сти”, ко ја се на ла зи у
Пан че ву, у Ули ци вој во де Ра -
до ми ра Пут ни ка 14, ка ко би
при пад ни ци МУП-а још ефи -
ка сни је по ма га ли гра ђа ни ма
Пан че ва и окол них се ла.

„Оба ве шта ва мо гра ђа не
Пан че ва и окол них на се ље -
них ме ста да ће по ли циј ски
слу жбе ни ци за по сле ни у
кан це ла ри ји ’Са ве то ва ли ште
за без бед ност – ку ћа без бед -
но сти’, по ред то га што при -
ма ју гра ђа не у кан це ла ри ји
и пру жа ју ко ри сне ин фор -

ма ци је из де ло кру га ра да
Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва, од по не дељ ка, 5. ју -
на 2017, на кон те ле фон ских
по зи ва би ло ко га ко има не -
ки про блем и тре ба му по -
моћ, из ла зи ти на те рен и
пру жа ти ин фор ма ци је и са -
ве те, а све с ци љем по ди за -
ња њи хо ве имо вин ске без -

бед но сти. Гра ђа ни се мо гу
обра ти ти на те ле фон 343-
970 и за ка за ти тер мин за до -
ла зак за по сле них у ’Са ве то -
ва ли шту за без бед ност – ку -
ћи без бед но сти’ на њи хо ву
адре су”, пи ше у са оп ште њу
ко је је пан че вач ка по ли ци ја
до ста ви ла ме ди ји ма.

Пан че во је пр ви град у Ср би ји
у ко ме је кон крет но при ме њен
За кон о спре ча ва њу на си ља у
по ро ди ци. При пад ник По ли -
циј ске упра ве Пан че во ко ји је
про шао спе ци јал ну обу ку за
по сту па ње у та квим слу ча је ви -
ма про шле не де ље од ре дио је
на шем су гра ђа ни ну Н. С. (35)
че тр де се то смо ча сов ни при -
твор јер га је су пру га при ја ви -
ла по ли ци ји због ижи вља ва ња.

Он јој је, под деј ством ал ко -
хо ла, пре тио да ће је уби ти, а

те прет ње је упу тио у при су -
ству њи хо вог ма ло лет ног де -
те та. Због то га су га по ли цај ци
под вр гли ал ко-те сту (на шта
та ко ђе има ју пра во по но вом
за ко ну), ко ји је по ка зао да је
имао 2,25 про ми ла ал ко хо ла у
кр ви. На пред лог Основ ног
јав ног ту жи ла штва у на шем
гра ду, због то га му је из ре че на
хит на ме ра уда ље ња из ста на,
као и при вре ме на за бра на
кон та ка та са жр твом. На кон
то га Основ ни суд је од ре дио

да ће обе ме ре тра ја ти ме сец
да на.

Ме ђу тим, он је пре кр шио ту
од лу ку, јер се по но во вра тио у
стан. Су пру га га је опет при ја -
ви ла по ли ци ји, због че га је
при ве ден у Пре кр шај ни суд у
на шем гра ду. С об зи ром на то
да је пре кр шио за бра не ко ју
му је из ре као су ди ја, мо же по -
но во да бу де ка жњен при тво -
ром, али овог пу та у тра ја њу
од ше зде сет да на.

Ка ко из ве шта ва ју ме ди ји,
истог да на ка да је За кон о
спре ча ва њу на си ља у по ро ди -
ци пре кр шен у Пан че ву, сли -
чан слу чај се до го дио и у Кра -
гу јев цу. Је дан ста нов ник тог
гра да про ва лио је по сле по но -
ћи у стан у ко ме се на ла зи ла
ње го ва бив ша су пру га и уда рио

ју је. Она је од мах на кон то га
по зва ла по ли ци ју, због че га је
на сил ник по бе гао.

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

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

Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ам ба са дор САД 
у Ср би ји Кајл Скот
уру чио пред сед ни ку
др жа ве Алек сан дру
Ву чи ћу бор бе на
во зи ла мар ке „ха мер”

Вред ност до на ци је
осам ми ли о на до ла ра

Пред сед ник Ср би је Алек сан -
дар Ву чић за по чео је свој пе то -
го ди шњи ман дат по се том Пан -
че ву. Он је 1. ју на у ка сар ни
„Сте ви ца Јо ва но вић” при мио
до на ци ју од де вет на ест но вих
окло пље них бор бе них џи по ва
мар ке „ха мер”, вред них осам
ми ли о на до ла ра, ко је је на шој
вој сци по кло ни ла Вла да Сје -
ди ње них Аме рич ких Др жа ва.
Те џи по ве му је уру чио Кајл
Скот, ам ба са дор САД у Ср би ји.
Ово је дру га та ква до на ци ја на -
шој ар ми ји, та ко да са да има -
мо че тр де сет тих во зи ла.

Обра ћа ју ћи се број ним но -
ви на ри ма, Ву чић је под се тио
да „ха ме ре” ко ри сте аме рич ка
вој ска и не ке дру ге ар ми је зе -
ма ља чла ни ца НА ТО-а. Ис та -
као је да су се та во зи ла по ка -
за ла као из у зет но по у зда на и
си гур на ка ко у тим ар ми ја ма,
та ко и у Вој сци Ср би је и ре као
да на ши офи ци ри има ју за
њих са мо ре чи хва ле.

До дао је да „ха ме ри” (или
„хам ви ји”, ка ко се ти џи по ви
та ко ђе зо ву) има ју од лич не
тех нич ке ка рак те ри сти ке, јер
мо гу да са вла ђу ју пре пре ке,
боч не и ко се на ги бе и оштре
успо не и да без ика квих про -
бле ма про ла зе кроз во ду ду би -
не 110 цен ти ме та ра. Ре као је
да су ти џи по ви због то га по у -
зда ни за пре воз вој ни ка по
свим те ре ни ма, али да су из у -
зет но упо тре бљи ви и у бор бе -
ним деј стви ма, за то што на
њих мо гу се мон ти ра ју те шки
ми тра ље зи и ба ца чи гра на та.

ПО КЛОН ЗА НА ШУ ВОЈ СКУ

ДО БИ ЛИ СМО ДЕ ВЕТ НА ЕСТ 
АМЕ РИЧ КИХ БОР БЕ НИХ ЏИ ПО ВА

ХРОНИКА

ке др жа ве Оха јо, с ко јом Вој -
ска Ср би је са ра ђу је, у про те -
клих не ко ли ко го ди на по ма га -
ли на шим вој ни ци ма у из град -
њи не ко ли ко деч јих вр ти ћа и
шко ла на ју гу Ср би је, што је
фи нан си ра ла Европ ска ко -
ман да аме рич ке ар ми је. До -
дао је да су они ура ди ли ве ли -
ки по сао.

Ам ба са дор САД у Ср би ји
Кајл Скот за по чео је сво је
обра ћа ње ти ме што је за хва -
лио мла ди ћи ма и де вој ка ма
ко ји су за по сле ни у Вој сци Ср -
би је на њи хо вом про фе си о на -
ли зму у оба вља њу сва ко днев -

Ср би је у по след њих де сет го -
ди на из но си ви ше од три де сет
јед ног ми ли о на до ла ра. До дао
је да се за хва љу ју ћи то ме мо -
же ре ћи да је вла да САД нај ве -
ћи ин ве сти тор у Вој ску Ср би је
и њен нај ак тив ни ји парт нер.

Пре ма ње го вим ре чи ма, др -
жа ва ко ју пред ста вља же ли да
раз ви ја вој но парт нер ство са
Ср би јом, јер су у аме рич ком
ин те ре су ре ги о нал на ста бил -
ност на Бал ка ну и ко лек тив но
при дру жи ва ње др жа ва у том
де лу Евро пе Европ ској уни ји,
ка ко би се очу вао мир. Он је
на бро јао не што од оног чи ме

фо р ми ра њу Бал кан ских ме ди -
цин ских сна га, а пла ни ра мо и
за јед нич ку ме ди цин ску ми си -
ју у Ан го ли. Гра ни ча ри Вој ске
Ср би је у за шти ти ва ше зе мље
ко ри сте во зи ла и опре му ко је
смо та ко ђе ми до ни ра ли. При -
пад ни ци на ших Зе ле них бе -
рет ки не дав но су одр жа ли за -
јед нич ку про тив те ро ри стич ку
ве жбу са спе ци јал ци ма из ва -
ше по ли циј ске је ди ни це САЈ.
Осим то га, не ке ва ше вр хун -
ске ме ди цин ске уста но ве ко -
ри сте ди јаг но стич ке апа ра те
ко је смо ми обез бе ди ли – из ја -
вио је аме рич ки ам ба са дор.

ЗА ШТО ЈЕ ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ ПРИ ТВО РЕН НАШ СУ ГРА ЂА НИН

Пре тио су пру зи да ће је уби ти

Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва Ср би је и ове го ди -
не, од 1. ју на до 1. ок то бра,
спро во ди за кон ску ле га ли -
за ци ју оруж ја.

Они ко ји га има ју, без об -
зи ра на то да ли су фи зич ка
или прав на ли ца, мо гу га
пре да ти у нај бли жој по ли -
циј ској упра ви или по ли циј -
ској ста ни ци. Не ће би ти у

оба ве зи да до ка зу ју ње го во
по ре кло и не ће од го ва ра ти
за нео вла шће но на ба вља ње
и др жа ње оруж ја.

Док ле га ли за ци ја бу де
тра ја ла, фи зич ка и прав на
ли ца мо гу ре ги стро ва ти
оруж је за ко је не по се ду ју
одо бре ње Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва Ре пу бли ке
Ср би је.

МИ НИ СТАР СТВО УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА

Ле га ли за ци ја оруж ја 
и ове го ди не

СА ОП ШТЕ ЊЕ ПУ ПАН ЧЕ ВО

По ли ци ја ин тен зи ви ра 
по моћ гра ђа ни ма

АЛАР МАНТ НО УПО ЗО РЕ ЊЕ ДРУ ШТВА ПРИ ЈА ТЕ ЉА ЖИ ВО ТИ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Пу ца но на мач ке на Те сли
Иван Ку ра јов, пред сед ник
Дру штва при ја те ља жи во ти ња
„Љу бим ци” из Пан че ва, 5. ју на
оба ве стио је ло кал не ме ди је да
се тог да на у Ули ци Ми ло ша
Обре но ви ћа на Те сли де сио
опа сан на пад на на пу ште не
жи во ти ње.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
због то га је на ли це ме ста упу -
ћен во лон тер тог удру же ња
Бо рис Ока но вић. Он је утвр -
дио да је то ком но ћи или ра -
ног ју тра не ко пу цао на мач ке
из ва зду шне пу шке.

„Јед на од њих је од ве де на
код ве те ри на ра ка ко би јој ра на
би ла са ни ра на, док је дру га с
ви дљи вом ди ја бо лом ко ја се
за ри ла у гла ву би ла су ви ше

упла ше на да би јој се при шло и
по мо гло. По оце ни ве те ри на ра,
на те мач ке је пу ца но с ве ће да -
љи не ва зду шном пу шком, па је
пра во чу до да им ни су на не те

те же по вре де”, пи ше у са оп -
ште њу ко је је удру же ње „Љу -
бим ци” до ста ви ло ме ди ји ма.

У ње му је упу ћен по зив они ма
ко ји бри ну о на пад ну тим мач ка -
ма, као и дру гим на шим су гра -
ђа ни ма да све ви до ве зло ста вља -
ња жи во ти ња при ја вљу ју по ли -
ци ји. У са оп ште њу се мо же про -
чи та ти и да се у овом слу ча ју ра -
ди и о угро жа ва њу јав не без бед -
но сти и си гур но сти, с об зи ром
на то да је мо гло до ћи до по вре -
ђи ва ња де це и љу ди на ули ци.

Удру же ње „Љу бим ци” апе ло -
ва ло је на по ли ци ју и дру ге над -
ле жне ор га не да спро ве ду ис -
тра гу ка ко би би ли от кри ве ни
по чи ни о ци овог про тив за ко ни -
тог и опа сног на па да пре ма жи -
во ти ња ма, ко ји се мо гао за вр -
ши ти и по вре ђи ва њем љу ди.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Окло пе ко ји ма су за шти ће ни
не мо гу да про би ју пан цир ни
ме ци, већ са мо ра ке те из руч -
них ба ца ча, и то са мо у од ре -
ђе ним окол но сти ма.

Ву чић је за мо лио аме рич ког
ам ба са до ра и ње го ве са рад ни -
ке из Ам ба са де САД да по мог -
ну у то ме да се до кра ја об но ви
ка сар на „Сте ви ца Јо ва но вић”.
Под се тио је да су при пад ни ци
На ци о нал не гар де из аме рич -

них ду жно сти и ве ли кој по све -
ће но сти сво јој др жа ви. Го во -
ре ћи о по кло ње ним „ха ме ри -
ма”, ре као је да је вла да САД
обез бе ди ла и бес плат ну обу ку
за вој ни ке ко ји ће их во зи ти,
ре зер вне де ло ве за њих и њи -
хо во дво го ди шње бес плат но
сер ви си ра ње.

Он је из ја вио да вред ност
опре ме и на о ру жа ња ко је је
вла да САД по кло ни ла Вој сци

је до са да вла да САД по мо гла
Вој сци Ср би је.

– Обез бе ди ли смо сву нео п -
ход ну опре му и фи нан си ра ли
из град њу ин фра струк тур них
обје ка та у ба зи „Југ” ко ју ко ри -
сти ар ми ја ва ше др жа ве. По -
кри ли смо све тро шко ве ње ног
уче шћа у ви ше од три де сет
мул ти на ци о нал них вој них ве -
жби у по след њих де сет го ди -
на. Те сно смо са ра ђи ва ли у



При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва спро ве -
ли су 7. ју на ак ци ју „Сиг нал”,
то ком ко је су ухап си ли 74 осо -
бе у 19 гра до ва ши ром Ср би је.
Они су при тво ре ни због осно -
ва не сум ње да су оште ти ли бу -
џе те ви ше ло кал них са мо у -
пра ва, као и по кра јин ски и ре -
пу блич ки бу џет за ви ше од две
ми ли јар де ди на ра.

У са оп ште њу МУП-а пи ше
да је хап ше ња би ло и у Пан че -
ву и да је не ко ли ко ли ца ли -
ше но сло бо де. Ме ђу њи ма је и
Б. М. (1958), бив ша ди рек тор -
ка Апо те ке Пан че во, за ко ју се
у по ли циј ском са оп ште њу на -
во ди да се сум њи чи за зло у по -
тре бу слу жбе ног по ло жа ја.

„По сто је осно ви сум ње да је
она при вред ном дру штву ’Ве -
ле фарм хол динг’ ко је је би ло
у сте ча ју про да ла ви ше вр ста
ле ко ва и ме ди цин ских сред -
ста ва за 108.575.294 ди на ра

без аде кват ног сред ства обез -
бе ђе ња пла ћа ња. То је учи ње -
но да би том ис по ру ком из -
ми ри ла оба ве зу од 76.320.464
ди на ра ко ју је Апо те ка Пан -
че во има ла пре ма том при -
вред ном дру штву. Сум ња се и

да је по том 2015. го ди не при -
хва ти ла да се при вред ном
дру штву ’Ве ле фарм’ из ми ри
оба ве за за кљу че њем суд ског
по рав на ња, чи ме је по тра жи -
ва ње Апо те ке Пан че во пре ма
тој фир ми оста ло не у ту же но
и не на пла ће но. На тај на чин
Б. М. је при вред ном дру штву
’Ве ле фарм’ омо гу ћи ла при ба -
вља ње имо вин ске ко ри сти од

108.575.294 ди на ра, на ште ту
Апо те ке Пан че во”, пи ше та -
ко ђе у са оп ште њу Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва.

Пан че вач ка по ли ци ја је
при тво ри ла и З. В., бив шег
функ ци о не ра оп шти не План -
ди ште, и још че ти ри осо бе (Д.
Д., од го вор но ли це АД „На -
пре дак” из тог ме ста, М. В.,
ру ко во ди о ца у тој фир ми, и
М. Д., од го вор ног из во ђа ча ра -
до ва).

Они су осум њи че ни да су
омо гу ћи ли да АД „На пре дак”
оства ри про тив прав ну имо -
вин ску ко рист у из но су од
34.957.151 ди на ра. То су, ка -
ко сум ња по ли ци ја, учи ни ли
у пе ри о ду од 2008. до 2010.
го ди не, при ли ком из град ње
ка на ли за ци о не мре же на те -
ри то ри ји оп шти не План ди -
ште, ко ју је фи нан си рао По -
кра јин ски фонд за ка пи тал на
ула га ња.

У са оп ште њу Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва пи ше да
је пан че вач ка по ли ци ја ухап -
си ла и Ј. Ц. (1949), од го вор но
ли це АД „Ју го ба нат” из Ба нат -
ског Кар лов ца, због сум ње да
је по чи ни ла кри вич но де ло
зло у по тре ба по ло жа ја од го -
вор ног ли ца.

„По сто је осно ви сум ње да је
она то ком ма ја 2014. го ди не, у
вре ме бло ка де те ку ћег ра чу на
’Ју го ба на та’, пре не го што је
по кре нут сте чај ни по сту пак,
за кљу чи ла уго вор о ку по про -
да ји не по крет но сти с том
фир мом као про дав цем и ку -
пи ла се би не крет ни ну по ви -
ше стру ко ни жој це ни. На тај
на чин осум њи че на је при ба -
ви ла про тив прав ну имо вин ску
ко рист од 51.478.183 ди на ра,
за ко ли ко је оште ти ла по ве ри -
о це ’Ју го ба на та’”, пи ше та ко ђе
у са оп ште њу ко је је об ја ви ла
по ли ци ја. М. Г.
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При ча о стра сти, же љи и из -
да ји, пра вом и ла жном при -
ја тељ ству, сум њи и на ди и
ис ку пљу ју ћој мо ћи љу ба ви.

Два де сет пе то го ди шњег
Ми кло ша на кон бо рав ка у
кон цен тра ци о ном ло го ру
Бер ген-Бел зен пребaцују у
Швед ску, у бол ни цу ре ха би -
ли та ци о ног цен тра на остр ву
Го тланд. Ле кар му да је још
шест ме се ци жи во та. Ми -
клош об ја вљу је рат суд би ни
и пи ше сто се дам на ест пи са -
ма де вој ка ма из Ма ђар ске
ко је су та ко ђе на опо рав ку у
Швед ској, с ци љем да се јед -
ном од њих и оже ни. Убр зо
на и ла зи на ону пра ву: сво јим
нео до љи вим сти лом оча ра ва
де вет на е сто го ди шњу Ли ли.

Пе тер Гар дош, ре жи сер и
пи сац, ро ђен је 1948. го ди не
у Бу дим пе шти. Под у ча ва
ре жи ју и пи са ње сце на ри ја
на Фа кул те ту за ко му ни ка -
ци ју и би знис у Бу дим пе -

шти. У ње го ва нај зна чај ни ја
оства ре ња спа да ју фил мо ви
„Мој го спо де”, „Ма га ре ћи
ка шаљ”, „Шкор пи он ће по -
је сти бли зан це за до ру чак”
и „Лут ка од пор цу ла на”.
Ње го ви фил мо ви осво ји ли
су број не на гра де на нај зна -
чај ни јим свет ским филм -
ским фе сти ва ли ма.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 14. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Ко ја пе сма вас асо ци ра
на ле то?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ју тар ња гро зни -
ца” Пе те ра Гар до ша. 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.

Рад ња се од ви ја у Фи рен ци,
1429. го ди не. На кон смр ти
Ђо ва ни ја де Ме ди чи ја, тр -
гов ца и бан ка ра, ње го ви си -
но ви Ко зи мо и Ло рен цо на -
ћи ће се на че лу ау тен тич -
ног фи нан сиј ског цар ства,
да за јед но упра вља ју по ро -
ди цом и бо гат ством.

Отац им је у ама нет оста -
вио да се у по ли тич ким бор -
ба ма по на ша ју тре зве но, да
жи ве уме ре но, али да бу ду
од луч ни ка да је по треб но.
Ипак, ње го ва по след ња же -
ља не ће би ти у пот пу но сти
ис пу ње на, јер је и сам за жи -
во та сте као моћ не не при ја -
те ље. Ме ђу њи ма је нај о па -
сни ји лу ка ви и кр во лоч ни
Ри нал до Ал би ци, ко ји има

са мо је дан циљ: да пре у зме
при мат у Фи рен ци, по сва ку
це ну.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 14. ју на, у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Ко је је ва ше оми ље -
но ме сто за ужи ва ње у гра ду?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком
књи ге „Ди на сти ја Ме ди чи: У име по ро ди це” Ма теа Стру ку ла. Нај за -
ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а
на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас сма тра те
ли да му зи ка опле ме њу је.
„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 „Фан том из
опе ре” Га сто на Ле руа 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:

„На ро чи то по сле тре ће
ча ши це!” 064/1792...

„За ви си од вр сте. Мо же да
опле ме ни, а мо же и да вам
спр жи мо зак, ако је из ’Гранд
про дак шна’.” 063/1012...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -
кре а тив ни јих од го во ра на
пи та ње шта ми сле о сај то ви -
ма за упо зна ва ње. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак

књи ге „Не до ста јеш ми” Хар -
ла на Ко бе на.

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

„Има ла сам ве зе пре ко та -
квих сај то ва. Ве ћи на их је
би ла успе шна, та ко да имам
ле по ми шље ње о њи ма. Би -
ло је и не у спе шних, али та -
кво бу де и лич но упо зна ва -
ње.” 066/4235...

„Ми слим да на ша де ца,
ко ја ви се на ин тер не ту 24/7,
не ће ни по зна ва ти дру ги
вид упо зна ва ња. Ве ро ват но
ће ићи и у вир ту ел не из ла -
ске у град. Бар ће уште де ти
ло ву.” 064/4879...

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Опле ме ње ни 
тре ћом ча ши цом

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про те клих не де љу
да на де сет гра ђа на
жа ли ло се на ди вље
пре во зни ке

Све че шће и они 
при ја вљу ју јед ни дру ге

Про блем не ле гал ног пре во за
још ни је ре шен, а ком би пре -
во зни ци и да ље при ку пља ју
пут ни ке и угро жа ва ју по сло ва -
ње АТП-а.

За хва љу ју ћи сва ко днев ним
кон тро ла ма ко је спро во де Са о -
бра ћај на ин спек ци ја, Ко му нал -
на и Са о бра ћај на по ли ци ја, на
те ри то ри ји Пан че ва њи хов број
је знат но ма њи не го про шле го -
ди не, а они ко ји се и да ље ба ве
том де лат но шћу, углав ном су
се пре о ри јен ти са ли на пре воз
пут ни ка за Бе о град.

Њи хо ва ба ха тост све ви ше
сме та на шим су гра ђа ни ма, о
че му све до чи по да так да је у
пе ри о ду од 31. ма ја до 7. ју на
де сет њих под не ло жал бе „Си -
сте му 48”, слу жби ко ја при ку -
пља све при ту жбе и упо зо ре ња
на ко му нал не про бле ме на шег
гра да. Шест тих зах те ва је ре -
ше но, а че ти ри су за ве де на –
пи ше на сај ту „Си сте ма 48”.

„Си ви ау то сва ко днев но узи -
ма пут ни ке на ста ја ли шту
АТП-а у Бе о гра ду, у Ули ци Де -
спо та Сте фа на, и во зи их за
Пан че во.”

„Во зи ло мар ке ’опел’ сва ког
да на ку пи пут ни ке у не по сред -
ној бли зи ни глав не ау то бу ске
ста ни це и во зи их за Бе о град и
на зад иа ко ни је упи са но у ре -
ги стар так си пре во зни ка. Мо -
лим над ле жне из Са о бра ћај не
ин спек ци је да то во зи ло ис -
кљу че из са о бра ћа ја.”

„Је дан си ви ау то мо бил мар -
ке ’фи јат’ сва ко днев но узи ма

АНА ЛИ ЗА ЖАЛ БИ СА „СИ СТЕ МА 48”

УЧЕ СТА ЛЕ ПРИ ТУ ЖБЕ НА ДИ ВЉЕ ПРЕ ВО ЗНИ КЕ

До дао је да За кон о ин спек -
циј ском над зо ру са да до зво -
ља ва са о бра ћај ним ин спек то -
ри ма да тра же лич на до ку мен -
та пут ни ци ма пре са ста вља ња
за пи сни ка ка ко би оне мо гу ћи -
ли во за че да се прав да ју и из -
го ва ра ју ти ме да су ли ца ко ја
су за те че на у во зи лу њи хо ви
„при ја те љи” и „род би на”.

Ме ђу тим, де ша ва се да
пут ни ци ко ји су за те че ни у
во зи ли ма ди вљих пре во зни -
ка, ка да се по зо ву да све до че
пред су ди ја ма за пре кр ша је,
то од би ја ју и прав да ју се ти -
ме да су се упла ши ли од са о -
бра ћај них ин спек то ра и по -
ли ца ја ца. Има слу ча је ва и да
ди вљи пре во зни ци пре те пут -
ни ци ма ко ји су по зва ни да
све до че про тив њих пред су -
ди ја ма, што та ко ђе оте жа ва
бор бу за су зби ја ње не ле гал -
ног пре во за.

Хап ше ње швер це ра бен зи на и
наф те, ин тер ве ни са ње при по -
ку ша ји ма са мо у би ста ва, одр -
жа ва ње јав ног ре да у уго сти -
тељ ским објек ти ма на во ди, као
и кон тро ле реч ног са о бра ћа ја –
са мо су не ки од по сло ва за ко је
је за ду же на Реч на по ли ци ја.

Ка ко пи ше ин тер нет пор тал
„По ли ци ја да нас”, при пад ни ци
Реч не по ли ци је су од по чет ка
ове го ди не од у зе ли ви ше од
7.000 ли та ра наф те и над ле -
жним ту жи ла штви ма под не ли
кри вич не при ја ве про тив се дам
осо ба ко је су осум њи че не за
ње но кри јум ча ре ње. От кри ва -
ње та квих ли ца би ло је из у зет -

но те шко, јер су она оба вља ла
иле га лан про мет у скро ви тим,
не на се ље ним и те шко при сту -
пач ним де ло ви ма при о ба ља.

Реч ни по ли цај ци су спро во -
ди ли и кон тро ле уго сти тељ -
ских обје ка та на во ди. То ком
тих ак ци ја су че сто на и ла зи ли
на осо бе ко је су има ле код се бе
нар ко ти ке, због че га су под не -
ли 96 кри вич них при ја ва за
нео вла шће но по се до ва ње опој -
них дро га.

При пад ни ци Реч не по ли ци -
је су про шле го ди не спа сли
де вет на ест осо ба за ко је је по -
сто ја ла опа сност да се уда ве
то ком ку па ња на ди вљим пла -

жа ма. Од по чет ка ове го ди не у
та квим слу ча је ви ма успе шно
су ин тер ве ни са ли пет пу та.

Сва ке го ди не ка да се про -
леп ша вре ме и поч не на у тич -
ка се зо на, на ре ка ма је мно го
љу ди ко ји се во зе чам ци ма,
гли се ри ма и ску те ри ма. Ме ђу
њи ма има и оних ко ји су под
деј ством ал ко хо ла.

Уко ли ко се от кри је да су пи -
ја ни се ли за упра вљач, они се
та ко ђе ка жња ва ју, јер мо гу
угро зи ти и се бе и дру ге уче сни -
ке у реч ном са о бра ћа ју. Под -
јед нак про блем пред ста вља ју и
они што, док пло ве пре ве ли ком
бр зи ном, не во де ра чу на да ра -

дом мо то ра на плов ним објек -
ти ма ко ји ма упра вља ју мо гу да
ство ре та ла се и ти ме до ве ду у
пи та ње без бед ност ку па ча, ли -
ца на дру гим пло ви ли ма, као и
плов не објек те у зо ни за бра не
ства ра ња та ла са.

У над ле жно сти Реч не по ли -
ци је су плов ни пу те ви на Ду -
на ву и Са ви, укуп не ду жи не
146 ки ло ме та ра, као и 225 ки -
ло ме та ра при о ба ља тих ре ка.
Због то га у де ло круг њи хо вог
ра да спа да и над зор ве ли ких
пут нич ких и те рет них бро до -
ва, без об зи ра на то да ли су
на ши или из дру гих др жа ва.

М. Г.

КО СУ И ШТА РА ДЕ РЕЧ НИ ПО ЛИ ЦАЈ ЦИ

Одузели седам тона нафте

„Ју тар ња гро зни ца” Пе те ра Гар до ша

пут ни ке у Ули ци Мо ше Пи ја -
де, на ме сту где је АТП-ово
ста ја ли ште за Бе о град, и во зи
их до глав ног гра да”.

Ово су са мо не ке од при ту -
жби не за до вољ них гра ђа на ко -
је је еви ден ти рао „Си стем 48”.

У од го во ри ма на њих на во ди
се да су оне ре ше не, а текст је
го то во иден ти чан. Под но си о ци
тих при ту жби се оба ве шта ва ју
да ау то мо би ли ко ји су при ја -
вље ни „Си сте му 48” због вр ше -
ња не ле гал ног пре во за већ по -
сто је у еви ден ци ји во зи ла ко ја
се ко ри сте за пре воз пут ни ка.
Ту пи ше и да ће уко ли ко се то
по но ви, њи хо ви во за чи би ти
ка жње ни у скла ду са за ко ном.

Ми лан Ђу рић, глав ни ин -
спек тор за са о бра ћај и пу те ве
у Град ској упра ви Пан че ва,
из ја вио је за „Пан че вац” да су
се не ле гал ни пре во зни ци
углав ном пре о ри јен ти са ли на

ли ни ју за Бе о град, јер им је то
на ју но сни је због ве ли ког бро ја
пут ни ка.

Он је до дао да је је дан од на -
чи на бор бе про тив њих ис кљу -
чи ва ње њи хо вих во зи ла из са -
о бра ћа ја на де ве де сет да на.
До дао је да је од 12. фе бру а ра
ове го ди не, ка да је по че ла
при ме на За ко на о пре во зу
пут ни ка у друм ском са о бра ћа -
ју, та за кон ска ме ра при ме ње -
на осам пу та.

– У по след ње вре ме ди вље
пре во зни ке све че шће при ја -
вљу ју гра ђа ни, а де ша ва се да то
они ра де и ме ђу соб но, ка ко би
ели ми ни са ли кон ку рен ци ју. За -
ко ном је пред ви ђе но да мо ра мо
да их за тек не мо два или ви ше
пу та то ком да на, не де ље или
ме се ца ка ко оба вља ју не ле гал -
ни пре воз с пут ни ци ма да би -
смо мо гли да их ис кљу чи мо из
са о бра ћа ја – ис та као је Ђу рић.

ПРИ ТВО РЕ НЕ 74 ОСО БЕ ШИ РОМ СР БИ ЈЕ

Ухап ше на и бив ша ди рек тор ка Апо те ке Пан че во

„Ди на сти ја Ме ди чи: У име 
по ро ди це” Ма теа Стру ку ла
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ХИТ НО про да јем ре но
ме ган 1,5 ДЦИ, 2004,
не ре ги стро ван, ве о ма
по вољ но 063/850-96-45.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ шко ду фа -
би ју 1,4, бен зин-гас ,
2001. 063/772-60-03.
(СМС)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ голф, 1975.
го ди ште, це на по до го -
во ру. 069/172-68-34.
(241976)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не лет -
ње ау то мо бил ске гу ме
goodyear, 4 ко ма да,
155/80 Р 13, во же не јед -
ну се зо ну. 065/417-04-
44. (241897)

ПЕ ЖО 206, 1.4, 2001,
ре ги стро ван, пе то ра
вра та, кли ма, као нов.
064/300-40-01. 

ПЕ ЖО 206, 1.4, 2001,
ре ги стро ван, пе то ра
вра та, кли ма, као нов.
064/300-40-01. (241946)

ФИ ЈАТ ма реа 1.9 ЈТД,
2001. ка ра ван, ду го ре -
ги стро ван, 1.000 евра.
064/321-77-99. (241946)

ШКО ДА 1.9 Д, 1998. го -
ди ште, про блем бош
пум па, има дру га, 450
евра. 064/110-70-71.
(242035)

РЕ НО 4, ли ма риј ски и
мо тор до бри, ре ги стро -
ван, вла сник, 360 евра.
064/110-70-71. 
(242035)

СИ ТРО ЕН кса ра пи ка со
1.6 ХДИ, 2005, у до бром
ста њу. 065/377-15-70.
(242007)

ПА САТ Б 2, бен зин 1.6,
ре ги стро ван, до го вор, у
во зном ста њу. 063/717-
12-33. (242020)

СТИ ЛО 1.9, ди зел, 2004.
пе то ра вра та, фул опре -
ма, вла сник. 064/130-
36-02. (242022)

ГРАН ДЕ пун то, 1.3, мул -
ти џет, 2006, пе то ра вра -
та, фул опре ма, вла -
сник. 064/130-36-02.
(242022)

МИ ШЕ ЛИН гу ме 195 х
65 х 15, 4 ко ма да.
066/804-46-38. (241998)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти -
по ве во зи ла, сер ви си ра -
мо и пу ни мо га сом ди -
ги тал ном ма ши ном.
Ком плет но пу ње ње
2.500 ди на ра. „Фри го -
тех ник”,361-361,
064/122-68-05. (242116)

ЗА СТА ВА 101, 2005, у
од лич ном ста њу, ре но
клио 2005. 063/844-55-
97. (242095)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат пун то
1.2, 2003. го ди ште.
063/325-972. (242113)

СУ ЗУ КИ свифт 1.0, плин
атест, по вољ но.
060/311-29-64. (242122)

РЕ НО се ник, 2000. го ди -
ште, бен зин, плин, 1.6,
ре ги стро ван до 6. апри -
ла 2018, по вољ но.
064/417-41-26. 
(242063)

ПРО ДА ЈЕМ БМВ 320 и,
2008. го ди ште, фул
опре ма. 063/420-201. 

ПРО ДА ЈЕМ ау ди 80 ја је,
у од лич ном ста њу, 
по зва ти на број
063/165-83-75. 
(242235)

НА ПРО ДА ЈУ ре но 4,
220 евра. 
Тел. 064/438-66-06.
(242211)

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

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

СТАЛ НИ от куп свих вр -
ста во зи ла, ка та ли за то -
ра, про да ја де ло ва.
066/409-991, 069/203-
00-44. (242055)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, од 70
до 1.000 евра. 062/193-
36-05. (242235)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле до
2.000 евра, ста ње не бит -
но. 063/165-83-75. (245)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма -
тик и АПН ис прав не и
не ис прав не. 064/171-
22-13. (242230)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 до
800 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21. (242)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР
ИМТ 506, са те го ви ма,
плу гом и гу ме, фел не за
фи ћу 145-12. 064/267-
28-20. (241910)

ПРО ДА ЈЕМ ком бајн
змај 142. Тел. 063/892-
12-08. (242254)

МОН ТА ЖНА га ра жа 2,4
х 4.7 м, по год на и као
шу па, 300 евра.
069/221-31-17. (242098)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу  на
Ко те жу 1. 069/409-83-
42. (242012)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, мо -
ни то ра, ди ги тал них при -
јем ни ка, да љин ских...
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28,
353-463. (241974)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер, уград ни фри жи -
дер и по лов ни де ло ви од
веш-ма ши на. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-07.
(242005)

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ сви њу. Тел.
373-557, 064/236-05-14.
(241886)

ПРО ДА ЈЕМ пче ле на АЖ
ра мо ви ма. 063/752-44-
30. (241887)

ФО ТЕ ЉА тре на жер, ме -
ша ли ца, из лог, би цикл
од 1.000 до 10.000 ди -
на ра. 069/213-97-37.
(241885)

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи -
шта, та бар ке, дна, ме -
ша чи, лу ле. 331-586,
063/805-74-60. (241890)

ВИ ТРИ НЕ, сто ло ви, мој -
ца, сто ли ћи, ко мо да, ка -
уч, сто ли це, ком пју тер
сто. 062/361-676.
(241925)

JUKI ин ду стриј ске ма -
ши не на мо но фа зну
стру ју, 150 евра.
064/493-85-60. (241931)

ПРО ДА ЈЕМ ком пле тан
ин вен тар и ро бу за про -
дав ни цу здра ве хра не.
Тел. 065/478-25-93.
(241936)

НА ПРО ДА ЈУ др ве ни
кре вет са ду ше ком.
063/111-88-91.(241937)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван те -
пих 140 х 200 и ђач ки
рад ни сто. 063/892-12-
09. (241973)

МЕ ША ЛИ ЦА за бе тон
ли фам 150 л, ком би но -
ва ни за мр зи вач-фри жи -
дер обод 255 л, све у
од лич ном ста њу.
013/370-384, 065/402-
84-24. (241967)

ПРО ДА ЈЕМ ги тер блок
по вољ но. 064/548-63-
16. (241990)

ПРО ДА ЈЕМ очу ва ну ви -
три ну и два те пи ха.
065/344-85-77. (242036)

ПРЕ КРУ ПА ЧЕ оџа ци и
ли фам, ко зе са ја ри ћи -
ма, гу ске, пат ке и мор -
ке. 061/189-92-61. 

КА ФАН СКИ шанк LTH,
ве ћа про хром ска по ли -
ца, пра вље ни дво клип ни
ком пре сор мо но фа зни.
064/110-70-71. (242035)

ТО МОС 4 крат ка чи зма,
деч ји кре ве тац бео, кре -
вет са фи јо ком и ду ше -
ком, до бро очу ва но.
061/181-213. 
(241999)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че ве, за мр зи вач сан -
ду чар, мој ца фо те ље,
гар ни ту ре, ре га ле, мост
+ ре гал, сто + сто ли це,
спа ва ћа со ба ком плет,
ел. шпо рет, ТА пе ћи,те -
пи си, аме рич ки пла ка ри
ра зно... 063/107-78-66.
(242051)

НА ПРО ДА ЈУ за мр зи вач
сан ду чар „бе ко” 310 л.
064/208-86-75. (242070)

ПРА СИ ЋИ на про да ју,
вр шим пе че ње на др ва –
ра жањ. 064/997-79-09.
(242079)

ВИ ШЊЕ: убе ри те са ми
или на ру чи те. 064/073-
74-24. (242085)

КО ЗЕ и ја ри ћи на про -
да ју, ко мад 5.000 дин.
063/787-13-33. (241665)

ПРО ДА ЈЕМ ве ли ку ма -
ши ну за те ра цо.
063/787-13-33. (241662)

БА ГРЕМ на про да ју.
064/080-86-99. (242120)

ТА пећ 3,5 кв, ком би но -
ва ни фри жи дер, веш-
ма ши не, уга о на гар ни -
ту ра, дво сед, тро сед,
фра нуц ски ле жај, ка уч,
брач ни кре вет, ма њи сто
са сто ли ца ма. Тел.
063/861-82-66.
(242139)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну гар -
ни ту ру. 060/687-26-90.
(242144)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на -
ме шта ја: сто ли це од
1.200, сто ло ви од 3.500,
кре ве ти од 9.000. Ста ра
утва, 060/600-14-52.
(242162)

ПРО ДА ЈЕМ сун ђер за
на ме штај: је ди ни цу,
двој ку, де вет ку, по вољ -
но. 060/600-14-52.
(242162)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши не за
пра ње ве ша ин де сит и
ар до. 063/158-27-50.
(242218)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ри, за мр зи ва чи, су ши -
ли це из Не мач ке, га ран -
ци ја. 062/824-23-21.
(242234)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет за
ета жно гре ја ње, тер мо -
маг нум „Ми лан Бла го је -
вић”. 063/807-75-61,
065/206-35-49. 
(242236)

ПО ЛО ВАН на ме штај и
кан це ла риј ски на ме -
штај, ком би но ва ни фри -
жи дер, шпо рет по ла
плин. 061/313-07-67.
(242171)
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ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну
го ре ње, пет го ди на ста -
ру, 100 евра. 063/865-
80-74. (242179)

РО ТВАЈ ЛЕР ште над на
про да ју. Тел. 064/240-
68-67. (242184)

ФРИЗ 210 л, ко си ли ца,
ка да 41 х 41. 064/339-
69-13. (242200)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске е ле -
мен те, но ва ку хи ња
10.000 ди на ра. 371-568,
063/773-45-97. (242208)

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

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај: ку хињ ске уга о не
гар ни ту ре, и сво оста ло
по кућ ство. 066/900-79-
04. (241882)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да -
ље, ор де ње, но вац, са то -
ве, пен ка ла. Тел. 313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (241885)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то ве,
пен ка ла, но вац, упа ља -
че, фо то-апа ра те, гра -
мо фон ске пло че, вој не
ства ри, играч ке, но же ве,
сре бро, играч ке, фуд -
бал ске ула зни це.
064/187-56-80. (241921)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, очу -
ван на ме штај, сто ло ве,
сто ли це, ку хи ње, но ви је
кре ве те. 063/195-07-17.
(241932)

КУ ПУ ЈЕМ шпо ре те, гво -
жђе, веш-ма ши не, фри -
жи де ре, за мр зи ва че.
Злат ко. 061/144-82-80,
063/196-54-56. (242101)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу -
ми ни јум, ме синг, ба кар,
веш-ма ши не, за мр зи ва -
че, фри жи де ре, те ле ви -
зо ре. 061/321-77-93.
(242149)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
алу ми ни јум, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, те ле ви -
зо ре и све оста ло.
064/484-13-76. 
(242149)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та -
ле, гво жђе, аку му ла то -
ре, веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, кре ка ве со, те ле -
ви зо ре. 061/206-26-24.
(242149)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку -
му ла то ре, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре и оста ли от -
пад. 061/322-04-94.
(242149)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, без
ула га ња, у Ба нат ском
Но вом Се лу. 063/874-
70-77. (СМС)

ГО СТИ ЉЕ,11 км од цен -
тра Зла ти бо ра, на про -
да ју ви кен ди ца и 11 ари
пла ца. Це на 12.000
евра. Ин фо на 063/892-
38-21. (СМС)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра
Ду ша на 59, 130 м2,
75.000 евра. 063/105-
05-42. (239757)

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

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, 6 ари,
Ка ча ре во. 
063/163-52-05. 
(241823)

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

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

ЈА БУЧ КИ пут, про да јем
плац 4 ара, 17 зх 24 м.
Тел. 069/213-97-37.
(241885)

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара град -
ског гра ђе вин ског зе -
мљи шта, Ули ца Ри бар -
ска, Ка ра у ла, це на
32.000 евра. 060/555-
69-35. (241886)

НА ПРО ДА ЈУ плац у ви -
кенд на се љу пре До ло ва.
060/022-60-45. (241401)

МАР ГИ ТА, по че так, 100
м2, 1.5 ари, без ула га ња,
70.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(241908)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 60 м2, 1.5
ар, 15.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(241908)

ДЕ БЕ ЉА ЧА 150 м2, 7.5
ари, про да јем/ме њам за
пан че вач ки стан.
064/928-89-68. (241891)

КУ ЋА, Пан че во, цен тар,
Ца ра Ду ша на 100, 176
м2 на 8 ари пла ца. 251-
66-46. (241894)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа 86
м2, плац 17 х 24 м,
укњи же на, вла сник.
065/258-87-77. (241899)

СЕ ВЕР НА ин ду стриј ска
зо на, 1,15 ари уз
асфалт. 064/461-89-57.
(2419049

КУ ЋА 100 м2, на 5 ари, у
Стар че ву, укњи же на,
вла сник. 060/650-09-40.
(241915)

КУ ЋА, До си те је ва 8-а, 2
ара, укњи же но.
061/333-31-19, 
062/860-80-94, 
063/277-025. 
(241849)

КОД Тур ске гла ве, ку ћа
пре пра вље на у два ло ка -
ла, дво ри шни стан, 2
ара, 52.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 
(241911)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33, ку -
ћа 100 м2, дво ри шни
стан, 40 м2, 5 ари,
38.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 
064/668-89-15. 
(241911)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут,
ви кед ни ца 25 м, по моћ -
не про сто ри је 64 м2, све
ле га ли зо ва но на 14 ари
воћ ња ка и ба ште,
15.000 евра. 063/771-
42-24. (241926)

ЈА БУ КА, усе љи ва ку ћа,
но ва град ња, 220 м2, 7,5
ари. 064/493-85-60.
(241931)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ца ра
Ду ша на 14. 063/737-91-
30. (241930)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу-ви кен -
ди цу, 15 ари пла ца, се ло
Шу ша ра. Тел. 063/742-
39-79. (241935)

КУ ЋА 40 м2, га ра жа,
воћ њак, ба шта 209 ари,
Пе ли стер ска 18-е.
065/251-56-89. (241934)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у Вој -
ло ви ци, 44 ара, до зво -
ље на град ња. 064/256-
35-40. (241956)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку -
ћу, ста ра Ми са. Тел.
069/223-24-25. (241955)

ЗА СЕБ НА ку ћа 30 м2 +
30 м2, по моћ ни објек ти
на Мар ги ти, све ле гал -
но. 064/248-90-16.
(241944)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Бо то -
шу, сре ђе на, 220 м2 +
ба шта 25 ари. 062/261-
483, 064/122-41-94.
2417969

КУ ЋА 104 м2 + 3,66 ара
пла ца на про да ју. Стар -
че во, окрет ни ца – глав -
ни пут. 061/187-24-22.
Да ца. (241972)

КУ ЋА, две стам бе не је -
ди ни це, Те сла, ле га ли зо -
ва на, 160 м2, 83.000.
Тел. 063/743-03-71.
(241922)

КУ ЋА, 90 м2, 9 ари,
45.000 евра, Чу ми ће ва
18, Пан че во. 063/884-
31-78. (2419939

ЦЕН ТАР, 80 м2, ЕТ, 3
ара, код ста рог СУП-а,
до бра ло ка ци ја, 75.000.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(241993)

СТАР ЧЕ ВО, 200 м2, но ва
усе љи ва, две га ра же, 15
ари, 48.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (241993)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
100 м2, 15 ари, 30.000.
(679), „Трем 01”, 
332-031, 
063/836-23-83. 
(241993)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут
114 ари, до пу та, гра ђе -
вин ски, 33 ши ри не,
52.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 
063/836-23-83. 
(241993)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Омо -
љи ци, 8 ари пла ца или
ме њам за стан. 061/629-
21-90. (241997

КУ ЋА на про да ју код
шко ле, без по сред ни ка.
063/824-63-51, 373-154.
(242034)

КУ ЋА, Сте ри ји на, плац
4.90 ари, три стам бе не
је ди ни це, бли зи на „Ави -
ва”. 064/110-70-71.
(242035)

НО ВА укро вље на ку ћа,
Стре ли ште, у на се љу,
155 м2 бру то, сва ин -
фра струк ту ра, од лич на
ло ка ци ја, вла сник 1/1,
укњи же на. 063/637-673.
(242054)

НО ВА ку ћа 180 м2, са
три ста на, без ула га ња.
(188),  „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242052)

ЦЕН ТАР, Стар че во, но -
ви ја ку ћа 225 м2 и ло -
кал. (188),  „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242052)

СА МОШ, про да јем ста -
ру ку ћу 130 м2, 15 ари
пла ца. 064/226-67-31.
(242056)

ПЛАЦ у цен тру, Мо ше
Пи ја де, 4.5 ари, 8
фронт, 38.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (242061)

ПРО ДАЈЕМ ку ћу на но -
вој Ми си, мо же и ета -
жно, вла сни штво 1/1.
064327-60-75. (242077)

КУ ЋА, Мра мо рак, 100
м2, 15 ари пла ца, воћ ња -
ци, пра те ћи објек ти.
064/867-48-37. (242058)

ПЛАЦ, ста ра Ми са, Ба -
ниј ска, 11.3 ари, 22.500,
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (242117)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на
139 м2 + ло кал 30 м2 на
7.29 ари, 32.000 евра,
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68.(242117)

ДО ЊИ град, ку ћа са два
ста на, ЕГ, 7 ари.
061/224-47-97. (242117)

КУ ЋА, ле па, од твр дог
ма те ри ја ла, тре ба по гле -
да ти, на про да ју.
062/967-66-45. (242015)

КУ ЋА 120 м2, на 5 ари,
Пре спан ска 15, вла сник,
укњи же но. 063/307-674.
(242090)

КУ ЋА, ши ри цен тар, 100
м2, но ви ја, 53.000, без
ула га ња, од лич на. „Го -
ца”, 063/899-77-00. (24)

КУ ЋА на про да ју, Ба нат -
ско Но во Се ло. Тел.
013/263-43-33. (242118)

ПРО ДА ЈЕМ плац од 30
ари, у се вер ној зо ни.
Ка ра у ла. 013/400-468.
(242214)

ПЛАЦ, Ми са, про да јем,
до зво ље на град ња.
064/866-23-36. (242124)

КУ ЋА, Омо љи ца, има 6
ари, ЕТ гре ја ње.
013/618-652, 064/168-
84-32. (242123)

ПРО ДА ЈЕМ екс клу зив ну
ку ћу, до бра ло ка ци ја,
це на до го вор. „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (224143)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће,
ин ве сти то ри ма, до бра
ло ка ци ја за ква дра те.
По вољ но. „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (224143)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у
цен тру гра да, по вољ но,
вре ди по гле да ти.
063/756-06-04. 
(242140)

КУ ЋА, 80 м2, Пан че во,
ши ри цен тар, 29.000,
сва ко ја ки до го вор.
064/902-28-80. 
(242147)

ХИТ НО, Но во се љански
пут, но во град ња, ком -
плет сре ђе но, од мах
усе љи во, 80 м2, ПР +
ПК, плац 16 ари, 39.000,
до го вор. (636), 
„Стре ли ште 
не крет ни не”, 
069/196-96-05. 
(242145)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут,
170 м2, плац 6.5 ари,
45.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(242145)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 100 м2,
ета жни део ку ће, 40.000
евра. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 
069/196-96-05. 
(242145)

МИ СА, по ро дич на ку ћа
ПР+ПК, 140 м2, 50.000,
до го вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05. 
(242145)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 138 КВМ,
ПР + ПК, 45.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(242145)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ плац у Са -
мо шу. 023/877-319.
(242163)

СТАР ЧЕ ВО, ле па, 91 м2,
6,6 ари, глав на ули ца,
24.000. (49) „Му станг”,
062/226-901 (242224)

КА ЧА РЕ ВО, од ли чан
улич ни део, око 70 м2,
ба шта, 13.000. (49) „Му -
станг”, 062/129-94-67.
(242224)

ХИТ НО, цен тар, дво и по -
со бан, 80 м2, 2,8 ара,
ЕГ, 38.000. (49) „Му -
станг”, 062/226-901
(242224)

ТЕ СЛА, ку ћа на екс тра
ло ка ци ји за при ва тан
би знис и ста но ва ње.
063/329-464, 066/001-
050. (242220)

КУ ЋА, 100 м2, че ти ри
ета же, Па три ја р ха Чар -
но је ви ћа, два пар кинг
ме ста, усе љив. 069/822-
48-24. (242222)

ПЛАЦ 5,3 ара, Пе ли -
стер ска, но ва Ми са,
плац се на ла зи у бли зи -
ни Но во се љан ског пу та.
По се ду је ком плет ну ин -
фра струк ту ру. 062/634-
008. (242240)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу у Вој ло ви ци за ку ћу-
стан у цен тру, бли жем
цен тру или Стре ли шту,
мо ја до пла та до 15.000
евра. 062/322-298.
(242237)

ПРО ДА ЈЕМ плац, 5 ари,
ста ра Ми са, до зво ље на
град ња. 060/011-96-66.
(242166)

ПЛАЦ 6 ари, про да ја.
063/114-52-49. (242165)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
пла цу, Ја буч ки пут, од -
мах усе љи ве, це на до го -
вор. 062/979-63-62.
(242170)
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ТЕ СЛА, код „Ми ни Мак -
си ја”, ма њи плац, вла -
сник. 061/324-40-85.
(242178)

БЕЗ по сред ни ка про да -
јем ку ћу или ме њам за
стан уз до пла ту. Со да ра.
063/103-43-48. (242205)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве,
Кај мак ча лан ска, укњи -
же ни. 063/894-88-11.
(242252)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве, Пе -
ли стер ска, укњи же ни.
063/894-88-11.
(2422529

ПЛАЦ, Бе о град ски, 16
ари; Но во се љан ски, 8
ари; Ка ра у ла 7 ари, 8
ари.  (67), „Мил ка М”,
063/74428-66. (242262)

МИ СА, спрат на укњи же -
на, пре ле па, код цр кве,
сут, ПР, I. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(242262)

ЦЕН ТАР, ПР + I, лукс,
2,267 ари, пре ле па, цен -
тар, ПР, иде ал на за ор -
ди на ци ју, жи вот.  (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (242262)

МАР ГИ ТА, сут. ПР, I,
пре ле па, ози да на, по -
кри ве на. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(242262)

КУ ПУ ЈЕМ ста мо стал ну
ку ћу са ба штом, објек -
ти ма, пред ност Вој ло ви -
ца, Стар че во. 060/600-
29-40. (242246)

ПРО ДА ЈЕМ стан, ши ри

цен тар, 57 м2, ста ра

град ња, ком плет но ре -

но ви ран. Вла сник.

063/825-59-15. 

(СМС)

СТА НО ВИ, цен тар, про -

да ја но вих укњи же них и

у из град њи, од 40 до

120 м2, це на 600-850

евра/м2, са ПДВ-ом.

063/323-584. 

(234515)

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

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

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

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
све тао, у нај чи сти јој
згра ди. 060/168-45-86,
062/276-047. (241862)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко теж
2, 84 м2, VI спрат, без
по сред ни ка. 065/398-
98-99. (2418671)

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

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

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

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

КО ТЕЖ 2, тро со бан, 71
м2, I, 50.000; (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (241911)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки,
17 м2, II,  11.500, сре ђе -
на. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(241911)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
дво со бан, 55 м2, но ви ја
град ња, I спрат, 33.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(241908)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан,
64 м2, ТА, те ра са,
33.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 
064/206-55-74. 
(241908)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 32 м2 + те ра са, V,
лифт, ЦГ, 20.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. 
(241908)

ЦЕН ТАР, јед но и по со -
бан, 37 м2, IV, ЕГ, но ви -
ји, 25.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 
064/206-55-74. 
(241908)

СО ДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, ПР, сре -
ђен, 33.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (241908)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
52 м2, III, TA, ре но ви -
ран, усе љив, 27.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(241908)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55 м2,
V, лифт, ЦГ, ре но ви ран,
32.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(241908)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
јед но и по со бан, 42 м2,
ПР, ЦГ, 23.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (241908)

ПО ВОЉ НО, пот кро вље,
40 м2, на Ми си, Мла -
дост, ле га ли зо ва но.
064/495-92-95. (241902)

КО ТЕЖ 2, че тво ро со -
бан, 83 м2, 50.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(241911)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
57 м2, 33.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (241911)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25
м2, III, 16.500. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (241911)

КО ТЕЖ 2, нео би чан,
151 м2, IX, 65.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (241911)

КОД Аме рич ке згра де
про да јем дво со бан стан,
II спрат, 36.000 евра.
062/361-676. (241925)

ДВО И ПО СО БАН, 58 м2,
ЦГ, те ле фон, кли ма, IV
спрат, Ко теж 1.
063/803-14-86.
(2241992)

СО ДА РА, 56 м2, VI,
лифт, ни је зад њи, без
ве ћих  ула га ња, 32.000.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(241993)

ЦЕН ТАР, са лон ски 69
м2, I, ТА, 38.000; 48 м2,
I, TA, 32.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (241993)

СТАН у ку ћи, дво со бан
50 м2, са на ме шта јем,
вла сник. 013/367-946.
(242009)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
стан, 74 м2, Ко теж 2,
Мо ше пи ја де. 
064/226-81-91. 
(242015)

СО ДА РА, дво и по со бан
стан, 63 м2, IV спрат,
ЦГ, ка блов ска. Те ол.
344-254. (242028)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла,
IV спрат, алу-сто ла ри ја,
две те ра сеа, кли ме,
35.000 евра, усе љив.
(470), „Ди ва”. 345-534,
064/246-05-71. 
(241637)

ДВО СО БАН, Стре ли ште,
ЦГ, IV спрат, 50 м2,
20.000 евра, усе љи во.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. 
(242044)

ЈЕД НО СО БАН, 32 м2,
ре но ви ран, До њи град,
га ра жа, 23.000, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. 
(242044)

ДВО СОБ НИ, Те сла, ТА,
28.000 евра, ЦГ, 31.000
евра, до го вор. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. 
(242044)

ДВО СО БАН, Ко теж 2,
57 м2, те ра са, ВП, 30 –
33.000 евра. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (242044)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на,
хит но, мо же за ме на, ку -
ћа Вој ло ви ца, Ку де ља -
рац. 064/130-Т.27-34.
(242041)

ТЕ СЛА, „Дис”, 46 м2,
јед но и по со бан те ра са,
26.000, до го вор. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (242039)

ЈЕД НО СО БАН, 34 м2,
Стре ли ште, 21.500; Ми -
са, нов, 22.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (242039)

МИ СА, 54 м2, дво со бан,
нов, 30.000, 145 м2, тро -
со бан, 38.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (242039)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
IV, ЦГ, 16.000. (188)
„UnaDalli”, 064/255-87-
50 (242052)

КО ТЕЖ 1, ма њи дво со -
бан, 40 м2, 25.000. (188)
„UnaDalli”, 064/255-87-
50 (242052)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
57 м2, ни жа спрат ност,
ЕТ. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50 (242052)

ТРО СО БАН 83 м2, две
одво је не спа ва ће со бе,
сре ђен. (188) „UnaDalli”,
064/255-87-50 (242052)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62
м2, III, 34.000. (188)
„UnaDalli”, 064/255-87-
50 (242052)

СО ДА РА, дво со бан, сре -
ђен, IV, TA, 26.500.
(188) „UnaDalli”,
064/255-87-50 (242052)

КО ТЕЖ 2, 2.0, 54,
26.000; ши ри цен тар,
37, 21.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(242060)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.5, ЦГ,
31.000; Ми са , 47,
18.500. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (242060)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, 35.000,
два ло ка ла, 30, 23.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (242060)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, ба -
шта, укњи жен, 17.500.
064/938-41-99. (242071)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан у цен тру, 62 м2, за
ма њу ку ћу. Тел.
064/927-53-03. (242068)

МИ СА, дво со бан, 60 м2,
III, 28.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(242038)

ХИТ НО код Ро ди ћа, јед -
но со бан, 22 м2, 8.000
евра. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (242038)

СТРО ГИ цен тар, дво и -
по со бан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (242038)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, 58 м2, ета жно
гре ја ње, сре ђен, од мах
усе љив. Тел. 060/333-
56-41. (242083)

ДВО РИ ШНИ стан на
про да ју,  Ца ра Ду ша на
39, по вољ но. Тел.
069/351-35-25.  (24204)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 65
м2, дво стран, ре но ви -
ран, VI, 38.000.  (097)
„Пер фект”, 064/348-05-
68 (242057)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан,
58 м2, 35.000. (097)
„Пер фект”, 064/348-05-
68 (242057)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 56
м2, I, TA, ре но ви ран,
36.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68
(242057)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 42
м2, при зе мље, дво ри ште,
22.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68
(242057)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по со -
бан, 82 м2, 46.500; дво -
со бан, 63 м2, 31.000
евра. (097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (242057)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи тро -
и по со бан, 58 м2, VI,
29.500. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68
(242057)

ТЕ СЛА, тро со бан, 64 м2,
ЕГ, IV, ква ли тет но ре но -
ви ран, 36.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (242061)

КО ТЕЖ  1, Ра до ва згра -
да, дво со бан, уре дан, 58
м2, III, 30.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (242061)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
52 м2, VI, ЦГ, уре дан,
25.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (242061)

РЕ НО ВИ РАН, ком фо -
ран, од мах усе љив, 63,5
м2, про да јем. 063/391-
277- (242096)

ЦЕН ТАР, нов укњи жен,
37 м2. Вла сник. 063/208-
352. (242102)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, но ви
укњи же ни стан, 48 м2 и
стан 28 м2. 063/208-352.
(242102)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 80 м2, тро -
со бан, хит на про да ја,
29.900 евра. „Го ца”,
063/899-77-00. (242106)

ТЕ СЛА, 43 м2, IV, ЦГ,
25.000; 57 м2, дво и по со -
бан, 33.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (242106)

ТЕ СЛА, 64 м2, дво и по со -
бан, IV, ЦГ, хит но,
29.900. „Го ца”, 063/899-
77-00. (242106)

ГОР ЊИ ГРАД, 47 м2,
дво со бан, хит но, 20.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(242106)

ЦЕН ТАР, 60 м2, дво со -
бан, 39.000; 74 м2, тро -
со бан, 45.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 
(242106)

СО ДА РА, 67 м2, дво и по -
со бан, 39.000; 57 м2,
дво со бан, 31.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(242106)

КО ТЕЖ 1, 64 м2, дво и -
по со бан, 35.000; 72 м2,
тро со бан, 39.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00. (24)

НО ВА МИ СА, 38 м2,
дво со бан, 18.000; 47 м2,
дво со бан, 25.000; 83 м2,
тро со бан + 47 м2 јед но -
и по со бан = 39.000 евра.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(242106)

ПОТ ПУ НО сре ђен стан,
Те сла, 52 м2, IV спрат,
без лиф та, 25.000 евра.
064/444-42-90. (242107)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан,
40 м2, 23.000, дво со бан
62 м2, 32.000. „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (224143)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
60 м2, пе ти спрат, цен -
тар, 30.000, до го вор.
„Ве сна 2”, 066/937-00-
13. (224143)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 46 м2, јед -
но и по со бан, I,  ЦГ,
25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(242139)

ТЕ СЛА, 52 м2, дво со бан,
усе љив, IV, ТА, 21.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(242139)

ГОР ЊИ град, но ви ја
град ња, че тво ро со бан,
85 м2, III, ЦГ, од ли чан,
61.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(242139)

СО ДА РА, вој не згра де,
61 м2,  дво и по со бан, без
ула га ња, ВП, ЦГ,
33.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(242139)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 78 м2,
тро со бан,  II, ТА, усе -
љив, 39.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(242139)
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ТЕ СЛА, но во град ња, 68
м2, тро со бан, усе љив,
III, ЦГ, 47.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.  (242139)

ШИ РИ цен тар, 52 м2,
дво со бан, без ула га ња,
ВП, ЕГ, 36.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(242139)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 62 м2,
дво со бан, V, ЦГ, 31.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.  (242139)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(242139)

ВЛА СНИК, тро со бан, 62
м2, стро ги цент гар, ком -
фо ран, 53.000 евра.
060/566-44-67. (242136)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 55 м2,
Ста ри Та миш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(242138)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 58 м2,
28.000, до го вор. (636)
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(242145)

ХИТ НО, цен тар, дво и по -
со бан, 78 м2, II, ТА,
39.000. (636) „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(242145)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан,
но во град ња, 70 м2, I,
800 евра/ква драт, екс -
клу зи ван  са лон ски стан,
до го вор. (636) „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.  (24214)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, 59
м2, V, 31.000. (636)
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(242145)

ЦЕН ТАР, 60 м2, ПР + I,
36.000. (636) „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(242145)

ДО ЖИ ВОТ НО из др жа -
ва ње, пу на прав на си -
гур ност и ор га ни за ци ја.
„Ел пис”, 324-085.
(242178).

ТЕ СЛА, код ми ни Мак -
си ја, атрак ти ван нов,
115 м2, I, ЦГ, вла сник.
061/324-085, (242178)

КО ТЕЖ 2, тро и по со бан
стан, 83,40, дру ги спрат,
у до бром ста њу са ЦГ.
Тел. 064/225-75-97, зва -
ти по сле 18 са ти.
(242183)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
III, 57 м2, ТА, 24.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (242150)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ВПР, 52 м2, ПВЦ, ТА,
33.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (242150)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, III,
28 м2, ЦГ, 18.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (242150)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, IX, ЦГ, 17.500, дво -
со бан, II, ЦГ, 31.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (242150)

КО ТЕЖ 1, дво соб ан, IV,
50 м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (242150)

ПРО ДА ЈЕМ стан у Цре -
па ји с га ра жом. Вла -
сник. 061/721-54-12.
(242195)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 44 м2, пот -
кро вље, нов, укњи жен,
екс тра. 062/269-566.
(242198

СТАН 115 м2, пе то со -
бан, цен тар, 64.500
евра. 064/329-48-40.
(242197)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, нов,
укњи жен, екс тра.
062/269-566. (242198)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, нов,
укњи жен, при зе мље.
062/269-566. (242198)

ДВО РИ ШНА гар со ње ра
за ре но ви ра ње, 14 м2,
4.000. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-96.
(242203)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру,
но ва Ми са, но во град ња,
по год на за ло кал,
17.000. 060/552-34-32.
(242207)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Со да ра, 57 м2,
4/10 спрат, ЦГ, вла сник.
065/227-67-26.
(2422129

СТАН, дво и по со бан, Те -
сла, пот кро вље, но во -
град ња, усе љив, те ра са,
оста ва, гас. 069/822-48-
24. (242222)

СТАН, ду плекс, Те сла,
но во град ња, ЦГ, те ра са,
пар кинг ме сто. 069/822-
48-24. (242222)

ХИТ НО, Стре ли ште, до -
бра згра да, 47 м2, I, јед -
но и по со бан, 26.000.
(049), „Му станг”,
062/226-901. (242224)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, до бар
тро со бан, 71 м2, IV, ЦГ,
31.000. (049), „Му -
станг”, 062/226-901.
(242224)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но ви ји
дво со бан, 61 м2, III,
плин, 31.000. (049),
„Му станг”, 062/226-901.
(242224)

ПОТ КРО ВЉЕ, Ми са,
100 м2, укњи же но, си ва
фа за са свим при кључ -
ци ма. 065/333-55-25.
(242261)

ЈЕД НО СО БАН, цен тар,
I, 34, те ра са, укњи жен,
пра зан, од мах усе љив.
(67), „Мил ка М”,
063/744+-28-66.
(242262)

ТРО СО БАН, цен тар, II,
78, 39.000; Ко теж 2, II,
78 , 48.000. (67), „Мил -
ка М”, 063/74428-66.
(242262)

ДВО СО БАН, цен тар, ВП,
ЕГ, лукс, 56, 43.000, по -
глед на дво ри ште. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (242262)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, Те -
сла, I, 51, те ра са, нов
тро со бан, IV, 61, са мо
30.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(242262)

ДВО СО БАН, Мар ги та,
III, ЕГ,  те ра са,31.000;
јед но со бан, ПР, пре леп,
18.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(242262)

ПРО ДА ЈЕМ стан, цен -
тар, 65 м2, при зе ман, са
соп стве ним огра ђе ним
дво ри штем. 060/600-29-
40. (242246)

СТАН, 39 м2, ВП, ЦГ,
Цви ји ће ва 4, Стре ли ште.
064/932-65-54, 064/559-
15-27, Вла ди мир.
(242250)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра Аген ци ји
„Те сла не крет ни не”
(238), 064/668-89-15.
(241911)

КУ ПУ ЈЕМ стан за ре но -
ви ра ње, ис пла та од мах.
064/206-55-74. 
(241908)

КУ ПУ ЈУ ЕМ јед но со бан
стан за адап та ци ју, бр за
ис пла та. 
064/139-92-79. 
(241908)

КУ ПУ ЈЕМ дво и по со бан
стан на Ко те жу 1, без
по сред ни ка. 064/163-
71-14, 013/316-154.
(241900)

КУ ПУ ЈЕМ ста но ве, ку ће,
на свим ло ка ци ја ма.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(241993)

КУ ПУ ЈЕМ 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.
(242057)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, на ме штен, Ко теж
2. 062/401-492. (СМС)

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

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

КО ТЕЖ 1, из да јем дво -
со бан по лу на ме штен.
063/163-52-05.
(241823)

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

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

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

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на  ста -
рој Ми си, Вој во ђан ска
97. 061/321-70-83, 064-
359-54-42. 
(241847)

ИЗ ДА ЈЕМ нов дво со бан
ком фо ран стан, згра да,
II,  но ва Ми са. 063/801-
09-85. (241586)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан, 50 м2, по -
че так Ко те жа 2. Тел.
013/310-065, 064/929-
98-49. (241875)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН , дво -
и по со бан стан, ЦГ, те ле -
фон, кли ма, Ко теж 1,
IV спрат. 
Тел. 063/803-14-86.
(241992)

НО ВИ ЈУ КУ ЋУ из да јем
120  м2 са окућ ни цом у
цен тру Стар че ва
063/502-211.
(241985)

СО БУ из да јем са за јед -
нич ком упо тре бом ку хи -
ње и ку па ти ла,  по вољ но
060/031-07-26. (241893)

СО БА на ме ште на, упо -
тре ба ку па ти ла, ку хи ње,
сам цу-са ми ци, Ко теж 1, 
064/090-11-28. 
(241898)
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ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру Ко теж 2, тел
064/259-30-44.(241914)

ГАР СОЊЕ РА из да јем
Ко теж 1, 064/235/69-32.
(241913)

ГАР СО ЊЕ РУ у Са мач -
ком из да јем. 064/351-
18-78. (241924).

ИЗ ДА ЈЕМ стан на пла -
тоу З. Пи ја це, иза Мак -
си ја. 062/196-26-83. 

СТАН 50 м2, Мак си ма
Гор ког, цен трал но гре ја -
ње, кли ма, 100 евра ,
235-17-11, 062/351-
711.(241938)

СТАН за из да ва ње за са -
ми це и сам це, по вољ но.
064/393-56-09, 
013/354-952.
(241917)

КОМФО РАН на ме штен
стан, са три со бе, ма ли
тро шко ви. Со да ра
064/438-12-35. (241920)

ГАР СО ЊЕ РА цен тар
пот пу но на ме ште на у
згра ди дру ги спрат, по -
вољ но. 
Тел.064/992-91-61.
(241951)

ИЗ ДА ЈЕМ сре ђен про -
стор од 47 м2, по го дан
за ма га цин, ра ди о ни цу
или слич но. У Ње го ше -
вој ули ци. 
064/267-72-17. 
(241959)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан  стан, Со да ра, на
ду же вре ме. 064/300-
40-01. (241946)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Те сли.
063/805-59-36. (241979)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан у
цен тру. 064/966-79-77.
(242002)

ИЗ ДА ЈЕМ СТАН.
063/114-52-49. (242007)

ИЗ ДА ЈЕМ је но и по со бан
дво ри шни стан-по лу на -
ме штен, до њи град.
063/126-92-77, 063/248-
729.(242018)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан
у цен тру, ЦГ, кли ма, по -
лу на ме штен. 064/237-
05-28. (242024)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан
стан, Со да ра, ком плет но
сре ђен, на ду же вре ме,
ка блов ска, цен трал но
гре ја ње, кли ма.
065/401-18-86 зва ти од
10-20 ча со ва. (242027)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан, на -
ме штен, нов са дво ри -
штем на Ми си. 064/959-
42-79. (242025)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну га -
р со ње ру на Те сли. Тел.
060/555-96-06. (242037)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан по лу на ме штен
(пра зан), гар со ње ру
сам цу на ме ште ну цен -
тар.061/131-79-04.
(241997).

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан стан на из да ва ње.
060/618-29-14. (242045)

СТАН 40 м2, но во, те ле -
фон, ЦГ, кли ма, јед на
осо ба. Тел. 064/582-22-
85 (242047)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан
стан, на ме штен. Ул. Дал -
ма тин ска – Ми са.
063/833-29-88 (242072)

БЕС ПЛАТ НО со бу, ку хи -
њу и ку па ти ло из да јем
ста нар ки у Ива но ву.
064/372-94-71 (242076)

СТАН че тво ро со бан но -
ви ји у ку ћи, соп стве но
гре ја ње плин, Ко теж,
мир но. 061/225-16-43
(242075)

ЈЕД НО СОБ НИ дво ри -
шни стан 30 м2, код
Пре о бра жен ске цр кве,
80 евра, бес пла тан WI-
FI. 062/801-55-43
(242078)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан, ЦГ. Те ле -
фон 060/372-03-02
(242082)

ИЗ ДА ЈЕМ стан не на ме -
штен, дво со бан, дво ри -
шни, по се бан улаз, сат.
Ка ра ђор ђе ва. 064/994-
13-16 (242080)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но вој
Ми си, по вољ но.
065/372-52-50. (242127)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
опре мље ну гар со ње ру у
Са мач ком. 80 ев ра.
066/019-678. (242093)

ПО ВОЉ НО, из да јем на -
ме ште ну гар со ње ру, ужи
цен тар. 063/810-92-39.
(242094)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру,
Бра ће Јо ва но ви ћ 24 А
на пр вом спра ту, дво со -
бан, пра зан, по вољ но.
061/27762-37. (242097)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру жен ској осо -
би, код Хо те ла „Та миш”.
013/400-468.
(242114)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан у ку ћи, не на ме -
штен, то тал-тв , ЦГ,Ко -
теж-1. 065/975-00-20.
(242137)

ГАР СО ЊЕ РА Ко теж 2,
22 м2, ЦГ, сре ђе на, по -
лу на ме ште на. 
063/842-66-54, 
064/536-91-89. (242160)

НА МЕ ШТЕН ма њи стан
бли зу цен тра из да јем,
ка блов ска, ин тер нет,
ма ле ко му на ли је.
061/204-76-26.
(242164)

ДВО СО БАН стан, не на -
ме штен 60 м2, град ско
гре ја ње, но ви ја град ња
код еко ном ске шко ле.
062/321-270. (242168)

ИЗ ДА ЈЕМ леп јед но со -
бан стан на Ке ју. Тел
063/168/-43-22.
(242191)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво ри -
шни на ме штен стан.
064/844-43-19. (242175)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Но ва
Ми са. 060/037-19-40.
(242190)

КА РА ЂОР ЂЕ ВА 5 ари,
160 м2 стам бе ног, 40 м2

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

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан код ста рог
„бу вља ка”. 069/508-05-
65. (242217)

СО ДА РА, из да јем јед но -
со бан пра зан стан, сре -
ђен, ЦГ, тел, ка блов ска.
Тел. 063/734-82-17.
(242202)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, цен тар, од -
мах усе љи ва, Wi-Fi, ка -
блов ска, пар кинг.
065/691-88-23. (242215)

СТРО ГИ цен тар, јед но и -
по со бан, на мештен  стан,
ЦГ, кли ма, СББ.
061/179-90-64, 065/251-
45-43. (242259)

НА МЕ ШТЕН јед но и по -
со бан стан, ТА, код Хо -
те ла „Та миш”, 80 евра.
064/122-48-07)

ИЗ ДА ЈЕМ сре ђен, по -
слов ни про стор око 170
м2, на Ја буч ком пу ту.
063/759-12-47. 
(240892)

ПО ВОЉ НО из да јем нов
ло кал, цен тар, Ди на мо,
19 м2, 10.000 ди на ра.
064/262-54-65, 
013/315-707. (241048)

ЦЕН ТАР, дво ри шна кан -
це ла ри ја, 50 м2, из да јем.
064/668-87-78.
(2414279)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, Змај Јо -
ви на 2, ло кал 2. Тел.
060/562-62-96. (241102)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Р. Пут -
ни ка 17, 16 м2, по го дан
за кан це ла ри ју.
064/448-68-15. 
(241147)

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

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за
стан, ло кал од 39 м2,
цен тар Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74. (241806)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Сте ва -
на Шу пљик ца на глав -
ном пу ту. 064/370-79-
47. (241840)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен -
тру. 063/255-892,
063/254-155. (241856)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
бли зи на пи ја це, Ла ва
Тол сто ја. 333-058. (241) 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Стре ли шту, Вељ ка Пе -
тро ви ћа, 22 м2, 150 м2.
063/234-419. (242225)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 108 м2,
Ми те То па ло ви ћа (код
Со ци јал ног). 063/278-
151. (242128)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 56 м2, у
цен тру Ка ча ре ва.
063/353-828. (242109)

АЛИ БУ НАР, 500 м2,
плац 44 ара, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-
05. (242145)

ЛО КАЛ, 96 м2, цен тар,
67.000 евра. 064/329-
48-40. (242197)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца
ло ка лу у Ка ча ре ву. Тел.
062/602-514. (СМС)

ПО ТРЕ БАН во до ин ста -
ла тер са ис ку ством.
064/037-40-26. (241905)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
бра ње ма ли на у Ари љу.
Хра на и сме штај обез бе -
ђе ни. Ин фор ма ци је на
тел. Љу бе Ја ко вље вић,
061/200-15-32, 
Да ца Ја ко вље вић, 
060/501-27-75. 
(241378)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са
ис ку ством за рад на ин -
ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма.
066/318-324. 
(241724)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ по треб ни
пи ца мај сто ри и во за чи.
063/868-54-44 
(241547)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри и по -
моћ ни ку ва ри, са ис ку -
ством. Ин фор ма ци је:
064/393-56-90, „Magno-
lija lux” Пан че во. 

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне рад -
ни це за рад на ин ду -
стриј ским ши ва ћим ма -
ши на ма. 064/191-64-95.
(241903)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА



АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу би -
чић” по треб ни мај сто ри
и уче ни ци. 063/372-231,
013/344-011. (241916)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
про дав ни цу во ћа и по -
вр ћа са ис ку ством у тр -
го ви ни. 063/755-35-20.
(241950)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ „Ta-
xi Petrol” по тре бан рад -
ник. 064/156-40-72.
(241931)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ по -
тре бан  рад ник. Мо ше
Пи ја де 86. 063/865-27-
76. (242048)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен -
ски фри зер са ис ку -
ством. 064/201-18-39.
(242049)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за
рад у ка фи ћу „Пе ти ца”
код Ау то бу ске ста ни це.
064/997-79-09. (242079)

РЕ СТО РА НУ „Poco Lo-
co” по треб ни ис ку сни
шан ке ри и по моћ ни
рад ник. 064/874-03-01.
(242104)

ПО ТРЕ БАН му шки ко но -
бар за рад у нар ги ла ба -
ру, Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 29. 064/272-11-
14. (242126)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по тре -
бан гра фич ки ди зај нер-
опе ра тер са ис ку ством.
063/295-789. 
(242087) 

ПО ТРЕ БАН рад ник у
штам па ри ји, до 40 го ди -
на, ак тив ни ви зач Б ка -
те го ри је, са или без ис -
ку ства. 063/295-789.
(242087)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи ца,
Апарт ма ни-„Пер ла”.
065/344-54-66. 
(242091)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
пе ка ри са ис ку ством.
063/106-51-10 
(242013)

ПЕ КАР по тре бан за рад
на ду жи пе рид. 
060/693-30-99. 
(242199)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
„Де ја” по тре бан рад ник
са ис ку ством.
069/185-19-81. (242038)

FAST FOOD ре сто ран
„Faro Pasta” тра жи по -
моћ ног ку ва ра. 
064/661-33-02. (ф-739)

ПО ТРЕ БАН рад ник-ца
за по сло ве тр гов ца СТР
„Во до ке ра ми ка про мет”
С. Са ве 39, Пан че во, до -
ћи лич но. (242153)

ПО ТРЕ БАН сто лар, се -
че ње, кан то ва ње, скла -
па ње пло ча стог на ме -
шта ја. Пан че во.
060/600-14-52. (242165)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ по треб ни
про дав ци. 063/868-54-
44. (242193)

ЧУ ВАР-ДО МАР по тре -
бан на те ни ским те ре ни -
ма, днев ни ца 700 дин.
060/362-22-02. (242219)

ПО ТРЕБ НИ бу рек-мај -
сто ри, по моћ ни рад ни ци
за рад у пе ка ри у Пан -
че ву. Зва ти на број те ле -
фо на: 065/610-32-76,
сва ког да на од 12 до 14
ча со ва. (242169)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци-во -
за чи за рад у ди стри бу -
ци ји пи ћа Б и Ц  ка те го -
ри је. STR „Weifert”, Пр -
во мај ска 43/а. 062/446-
285. (242176)

ПО ТРЕБ НИ вред ни мла -
ђи љу ди за по сао мон те -
ра ске ле. Зва ти од 9 до
13 рад ним да ни ма.
013/633-560. (242154)

КЛА ВИ ЈА ТУ РИ СТИ и ги -
та рист ки њи хит но по -
тре бан кла ри не ти ста,
ви о ли ни ста или фла у ти -
ста. 061/412/44-50. 

ПЕ КАР по моћ ни, хлеб и
пе ци во на пе ћи и про да -
ва чи ца. 064/120-09-41.
(242238)

АУ ТО СЕР ВИ СУ „Стан -
ко вић” по тре бан ме ха -
ни чар. 065/551-67-45,
061/637-72-06, 013/343-
153. (242229)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у Fast Food-u  са ис -
ку ством, Sandburg
063/203-559. (242226)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне рад -
ни це на ен дле ри ци. Зва -
ти на те ле фон 065/235-
76-37, 013/235-76-37. 

ПЕ КА РИ „АС” 2012, Вој.
Пе тра Бо јо ви ћа 11, по -
треб на рад ни ца за ви -
кенд. 069/141-66-60.
(242253)

ПЕ КА РИ „АС” 2012, Вој -
во де Пе тра Бо јо ви ћа 11,
по треб на рад ни ца за
про да ју. 069/141-66-60.
(242253)

ПО ТРЕБ НЕ мла ђе рад -
ни це за рад на са ла та ри,
са или без ис ку ства. Ро -
штиљ код „То му Ле сков -
ча ни на”. 065/900-50-08. 

ПО ТРЕБ НА про да ва чи -
ца за рад у пе ка ри. Зва -
ти рад ним да ни ма до 15
ча со ва. 063/680-594.
(242249)

ПРО ФЕ СОР КА срп ског
је зи ка и књи жев но сти
др жи при ват не ча со ве
срп ског је зи ка и књи -
жев но сти. 064/033-57-
43. (СМС)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма лим и
ве ли ким ки пе ром.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве -
се, угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09. 

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из -
да ва ње 10 евра дан. По -
зо ви те, 064/235-08-15.
(241173)

СЕР ВИС ро ло-ко мар ни -
ка, ро лет ни, сто ла ри је,
за ме на гурт ни, ста ка ла.
063/801-84-76, 065/801-
84-76. (241777)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од воз
шу та са уто ва ром, ру ше -
ње. 063/771-55-44.
(241478)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА
огра да, ге лен де ри, АЛУ,
ПВЦ сто ла ри ја, пре воз,
мон та жа. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(241777)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на -
ли за ци је, адап та ци је,
по прав ке, за ме не.
013/331-657, 
064/495-77-59, 
063/777-18-21. 
(241889)

ПАР КЕТ: по ста вља ње,
хо бло ва ње ста рог пар -
ке та, по ли ра ње и ла ки -
ра ње. Де бе ља ча.
063/822-94-82, 
063/865-45-31. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је, ка -
би на, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 
063/836-84-76. 
(241768)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла -
чи на ме штај, са ис ку -
ством, тра жи по сао.
064/120-77-64. (241861)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва, ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-
95. (242010)

РЕ НО ВИ РА ЊЕ кро во ва,
зи да ње, мал те ри са ње,
кре че ње, бе то ни ра ње,
по вољ но ра ди мо.
063/865-80-49. (241987)

СПРЕ МАМ ку ће и ста -
но ве. Ако вам тре ба по -
зо ви те 064/278-71-20
(241989)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР -
СКИ ра до ви: гипс, ла ми -
нат, по вољ но, пен зи о не -
ри спе ци јал ни по пуст.
061/141-38-02, 013/210-
44-74. (241665)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста рих, уград ња
но вих це ви, мон та жа са -
ни та ри је, од гу ше ња.
062/382-394. (241981)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја,
уто вар/ис то вар, се лид -
бе, се че ње/це па ње др ва,
ко па ње, се че ње, це па ње
др ва, лу па ње бе то на,
чи шће ње по дру ма, та ва -
на и слич но.   Де јан,
061/626-14-50. (239710)

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. (24982)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
ка ми о ном, еки па рад ни -
ка, по вољ но. Вук.
064/176-91-85, 063/278-
117. (241986)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе и
све оста ло, нај по вољ ни -
је. 065/361-13-13.
(241966)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром сва -
ко др во ко је вам сме та.
063/369-846. (241977)

СПУ ШТЕ НИ пла фо ни,
пре град ни зи до ви, из ра -
да ко шу љи ца, уград ња
ла ми на та, сто ла ри је.
062/816-33-84. 
(241702)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
шпо ре та, бој ле ра, ин ди -
ка то ра, раз вод них та -
бли, ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (242006)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка, ча со -
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (242019)

МЛА ДА и од го вор на же -
на вр ши услу ге спре ма -
ња ста но ва, ку ћа, ло ка -
ла, пе дант но, по вољ но.
063/687-774. (242023)

ПО ПРАВ КА кро во ва и
оста лих гра ђе вин ских
ра до ва. 064/866-25-76,
013/361-601. (242033)

ПЕ ДИ КИР: кур је очи,
ура сли нок ти, ма са жа,
ре лакс, те ра пе ут ска.,
013/351-907, 061/308-
95-86. (242135)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не,
по дру ме, ста ре шу пе.
061/321-77-93. (242149)

СЕ ЛИД БЕ, бр зо, са рад -
ни ци ма, 1000. дин. Ту -
ра, Злат ко. 061/144-82-
80, 063/196-54-56.
(242110)

ЧИ СТИМ шут, по дру ме,
та ва не, ру шим ста ре
објек те, Злат ко.
061/144-82-80, 063/196-
54-56. (242110)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку ћа,
бе то ни ра ње, уто ва ри
шу та, од но ше ње ства ри,
ко ше ње. 064/122-69-78.
(242111)

ВО ДО ИН СТА ЛЕР ку па -
ти ла, пре прав ке, по -
прав ке, сла ви не, од гу -
ше ња ка на ли за ци је од -
мах. 061/193-00-09. 

ПРА ЊЕ ТЕ ПИ ХА ду бин -
ско пра ње на ме шта ја,
ау то мо би ла, На та ша.
060/361-47-41, 066/361-
474,361-474. (242086)

РУ ШИМ КУ ЋЕ , чи стим
та ва не, ко ше ње тра -
ве,бе то ни ра ње, од но ше -
ње ства ри, 061/131-86-
26. (242112)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу ка,
кре че ње. 065/535-24-56.
(241928)

ПАР КЕТ И ЛА МИ НАТ ,
по став ка, хо бло ва ње и
ла ки ра ње. 061/341-90-
18, 601-892. (241896)

КЛИ МА сер вис, до пу на,
уград ња, нај по вољ ни је.
064/520-48-80, 063/740-
83-98- (241963)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
гипс, по вољ но, пен зи о -
не ри ма по пуст. 061/626-
54-06. (241665)

ЗЕ ЛЕ НЕ по вр ши не ко -
сим, оба рам ста бла по -
вољ но. 064/548-63-16.
(241990)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске. Алек сан дар.
013/351-073, 
064/157-20-03. 
(242260)

КЕ РА МИ ЧАР, по во љан,
пе дан тан, ква ли те тан и
мо лер тра жи по сао.
Тел.061/203-70-87.
(242227)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет -
но, по у зда но, по вољ но.
063/318-780. (242167)

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. 
(242172)

ПО ПРАВ КА сто ла ри је,
бра ва ри ја, са ни та ри је,
мон та жа: бој ле ра, шпо -
ре та, гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74. 
(242179)

МО ЛЕ РАЈ: гле то ва ње,
кре че ње, ле пље ње та пе -
та, фар ба ње сто ла ри је,
ра ди ја то ра. 
064/174-03-23, 
065/523-07-49.
(242196)

ПО ВОЉ НО ра ди мо ста -
ре, но ве кро во ве, зи да -
ње, бе то ни ра ње, фа са -
де, итд. 062/894-37-18,
064/183-16-36. (242243)

КЛИ МЕ и елек тро ин ста -
ла ци је: сер вис и мон та -
жа, бр зо, ефи ка сно, по -
вољ но. 065/305-73-92.
(242243)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с ду -
го го ди шњим ис ку ством
из Де бе ља че, с ма те ри -
ја лом или без ње га. Но -
ле (имам и пар кет),
013/665-220, 
063/847-74-38. (235603)

ПО ВОЉ НО. Пре воз ро -
бе, се лид бе ком би јем,
це на по до го во ру.
064/147-14-77, 
013/311-514. 
(238245)

СЕ ЛИД БЕ, 1.300 ди на ра,
пре воз ро бе са рад ни ци -
ма. По пуст на ван град -
ске. 063/174-77-69.
(238739)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, ри зла, од воз шу та
ма лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/648-24-50. 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, ру ше ње обје ка та,
уто вар шу та, раз би ја ње
бе то на. 
063/218-894. 
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ПО МОЋ у ку ћи, на бав ка
и спре ма ње хра не, по -
вре ме но или сва ко днев -
но. 062/822-04-82.
(242003)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом ђач ку књи жи цу из -
да ту од Шко ле „Јо ван Јо -
ва но вић Змај” Пан че во,
на име Ереш Ема.
(242002)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом до зво лу упра вља ча
чам цем бр. 167016, од
24. 11. 2016, на име Бо -
ги ца Ста кић и чам ца ПА
463 Д, на име Пе тар
Ста кић. (242062)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма ни
ју ли-ав густ, 6 – 9 евра
по осо би. Тел. 063/243-
859. 

ИЗ ДА ВА ЊЕ „Bella apart-
mani”, Вр њач ка Ба ња,
но во. Тел. 064/849-76-
96, 063/636-253. (24080)

ИЗ ДА ЈЕМ че тво ро кре -
вет ни апарт ман у Со ко -
ба њи, по вољ но. 062/360-
211. (240849)

БА О ШИЋ-ХЕР ЦЕГ НО -
ВИ, јед но со бан стан, 4
осо бе, кли ма ти зо ван, те -
ра са. 060/321-60-07.
(241578)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не на
Зла ти бо ру, цен тар, КТВ,
ин тер нет, пар кинг, по -
вољ но. Тел. 063/759-98-
77. (241456)

СО КО БА ЊА, апарт ма ни
и со бе, бли зу цен тра. Ка -
блов ска, дво ри ште, но -
во. 061/636-08-57,
063/768-32-68, Зо ри ца.
www.soko-banja.org
(241721)

СО КО БА ЊА, из да јем
апарт ма не, цен тар, ка -
блов ска, пар кинг.
www.sokobanja-apart-
manimira.com 063/485-
829, 066/485-829. (i)

ИЗ ДА ЈЕМ дво кре вет ну
со бу или апарт ман у
Хер цег Но вом. 064/047-
35-18. (2420269

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
Ба њи Вруј ци, пен зи о не -
ри ма по пуст. 064/368-
80-19. (242165)

ИЗ ДА ЈЕ се по вољ но сме -
штај у цен тру Со ко ба ње.
Кон такт те ле фон
062/804-84-43. 
(242099)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, из да јем
апарт ман и со бе, по вољ -
но. 065/608-03-66.
(242119)

МО РЕ, из да јем апарт ма -
не Ко тор-До бро та, ТВ,
кли ма. Тел. 063/150-80-
99, 069/172-75-43.
(242210)

КА МИ ОН СКИ пре воз до
2 м³, шљу нак, пе сак, се -
ја нац, шут. 
064/648-24-50. 

ИС КОП ба ге ри ма: те ме -
ља, по дру ма, сеп тич ких
ја ма, ка на ла, на си па ње
те ре на. 063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми -
о на са кор пом за рад на
ви си ни, се че ње др ве ћа,
ва ђе ње па ње ва. 
063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те ле -
хен де ра ви си на ди за ња
до 17 м, но си во сти 4 то -
не. 064/668-97-86. 

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ
ви љу шка ри ма на свим
те ре ни ма, до 10 то на.
063/218-894. (4713)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та, се че -
ње и раз би ја ње бе то на,
уто вар шу та, пре воз ма -
те ри ја ла. 064/668-97-86. 

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње, се че -
ње ви со ких др ве ћа, чи -
шће ње пла це ва, ва ђе ње
па ње ва. 064/668-97-86. 

KIZZA – ис то вар/уто вар
ро бе ви љу шка ри ма, пре -
воз шљун ка, пе ска, се јан -
ца, ри зле, ру ше ње обје -
ка та, ис коп ба ге ри ма,
раз би ја ње и се че ње бе то -
на, на си па ње и на би ја ње
те ре на. 064/648-24-47. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во – да ље,
це не до го вор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(241360)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на -
ли за ци је, адап та ци је, по -
прав ке, за ме не. 013/331-
657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (241209)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра -
ње, 28 го ди на с ва ма, га -
ран ци ја. 
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (241345)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни -
ке, мон та жа, сер вис кли -
ма уре ђа ја. Овла шће ни
сер вис „Фри го Пе ђа”.
013/301-300, 063/771-
24-16 (241511)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ње ку па ти ла и ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, ба те ри ја, вен ти ла и
са ни та ри ја, све за во ду,
0-24, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 
061/631-51-41. (241769)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон.
064/351-11-73. (241909)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње су до пе ре, ку па -
ти ла, адап та ци је, за ме -
не, по прав ке. 013/331-
657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. 
(241889)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них ЦО2
апа ра та, ау то-еле кри -
чар, уград ња ау то-ра ди -
ја. 063/800-01-96.
(241947)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за -
ме на цре па, ле тви, ста -
рог цре па и по став ке но -
вог кро ва, цре па, ро го -
ви, па то ше ње, изо ла ци -
је, нај јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-
20-00. (241769)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ње ку па ти ла и ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, ба те ри ја, вен ти ла и
са ни та ри ја, све за во ду,
0-24, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-
51-41. (241960)

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. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 
061/348-20-00. 
(240958)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла -
ри ја, ро лет не, ко ма р ни -
ци, ве не ци ја не ри, све
за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98, 
013/351-498. 
(241639)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по
Ср би ји с ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад ни -
ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24,
сва ког да на и не де љом.
Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (242051)

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. (242051)

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.
(242051)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић(4712)” –
Бо рис – ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад ни -
ка, мон та жа, де мон та -
жа, па ко ва ње ства ри,
ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме -
шта ја. Се ли те се без
стре са!!! Бо рис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. 
(242051)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, пре воз ка ми о ном,
уто вар, ис то вар ви љу -
шка ри ма, уто вар шу та
са од во зом. „Дракс”,
064/595-98-01. 
(242209)

„ЛА ЛЕ” пре во зим ки пе -
ром по вољ но пе сак,
шљу нак, се ја нац, од во -
зим шут. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (242127)

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.
(242051)

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.(242051)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за -
ме на цре па, ле тви, ста -
рог цре па и по став ке но -
вог кро ва, цре па, ро го -
ви, па то ше ње, изо ла ци -
је, нај јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-
20-00. (242023)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
ка ми о ном и ком би јем
већ од 1.500 ди на ра. 0-
24 са та. Ми смо ту због
вас. 013/367-386,
064/334-85-64, 063/811-
98-32, По по вић.
(242088)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та са од -
во зом шу та, ис ко пи по -
дру ма, те ме ља, ја ма.
„Дракс”, 064/595-98-01.
(242209)

ЛИ МА РИ ЈА гра ђе вин -
ска, из ра да, мон та жа,
пре прав ке ста ре, кро во -
по кри вач ки ра до ви, све
вр сте ли ма, нај јеф ти ни -
је. 064/466-42-14.
(242023)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ре,  кли ме, шпо ре те,
бој ле ре по пра вља мо са
га ран ци јом.  Овла шће ни
сер вис „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-05.
(242116)

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча сер ви си ра -
мо, по пра вља мо и угра -
ђу је мо са га ран ци јом.
Овла шће ни сер вис
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (242116)

РА ДИ МО зи да ње, бе то -
ни ра ње, по прав ка ста -
рих, но вих кро во ва, фа -
са де. 013/664-491,
063/162-53-89. (242119)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦА „Би -
бац”, ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но пра ње
те пи ха, до воз, од воз.
066/001-050, 063/329-
464. (22220)

ПО ТРЕБ НА же на до 40
го ди на, Нем цу 75 го ди -
на, за дру штво. 064/360-
33-75. (241667)

ИН ВА ЛИД СКИ пен зи о -
нер, 1968, тра жи же ну
ра ди бра ка, слич них го -
ди на. 065/672-87-01.
(241939)

НЕ МАЧ КИ пен зи о нер
тра жи сло бод ну же ну
без оба ве за. 064/026-03-
84, 013/404-094. (2421)

УСТУ ПАМ гроб но ме сто,
Ста ро пра во слав но гро -
бље, до го вор. 064/130-
27-34. (242041)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 9. јун 2017.

РАЗНО ТУРИЗАМ

„Stari Tamiš” A.D. Pančevo

raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

TURISTIČKI RADNIK U OGRANKU 
TAMIŠKI KONACI

1 izvršilac

Opis posla:
·      Vođenje grupa dece kroz farmu

·      Animacija

·      Administrativni poslovi

Potrebne kvalifikacije:
·      Viša stručna sprema turističkog smera

·      Poznavanje rada s decom

Biografije (CV) slati na mail adresu:
zaposlenje@staritamis.rs

Konkurs je otvoren do 13. 06. 2017. godine.

ДОО „ХИ ДРО ВОД” Пан че во
Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла)
013/347-938

ТРА ЖИ
1. Ру ко ва о ца ба ге ром-ски пом
2. Во за ча Ц и Е ка те го ри је
3. Во до ин ста ла тер
4. Зи дар-те сар
5. Фи зич ки рад ник
6. Пор тир
При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ни ма

УСЛУГЕ

„ТЕХ НО МАР КЕТ” Д. О. О. ПАН ЧЕ ВО

Рас пи су је кон курс
за сле де ће рад но ме сто

1. ОПЕ РА ТЕР НА ПРЕ СИ –1 из вр ши лац
– елек тро или ма шин ске стру ке

– ми ни мум пет го ди на рад ног ис ку ства

– основ но по зна ва ње ра да на ра чу на ру

      Уко ли ко сте за ин те ре со ва ни по ша љи те свој CV са

фо то гра фи јом на email: extrusion@tehnomarket.com 

или се ја ви ти лич но на адре су

Ја буч ки пут 221, Пан че во

Кон такт те ле фон 069/847-90-19

О на ма са знај те ви ше на www.tehnomarket.com

      

Нафт на ин ду стри ја Ср би је (НИС) а. д. Но ви Сад
об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о одр жа ва њу отво ре не Аук ци је А-033 за про да ју не по крет но сти

Вр сте не по крет но сти:

·      Пар це ла 816 у Но вом Са ду;

·      Згра да у Но вом Са ду у Ђор ђа Рај ко ви ћа;

·      Зграда у Панчеву, Масарикова;

·      Пословни простор у Нишу;

·      Локал у Зрењанину;

·      Ресторани у Кикинди и Јерменовцима;

·      Сто ва ри шта у Ко стол цу и Ва ље ву;

·      Земљишта у Криваји, Књажевцу, Кањижи;

·      Земљишта у Панчеву;

·      Стан у Новом Саду, Антуна Урбана;

·      Кућа са земљиштем у Новој Црњи;

·      Бензинске станице у Житном Потоку и Јагњилу;

Да тум и вре ме за вр шет ка при је ма по ну да са це ном: 19. 06. 2017. го ди не до 12 са ти.

Да тум, вре ме и ме сто одр жа ва ња аук ци је: 23. 06. 2017. го ди не у 11 са ти, адре са: НИС а. д. Но ви Сад, На род ног

Фрон та 12, 21000 Но ви Сад, VII спрат, кан це ла ри ја бр. 018.

Зах те ве за уче шће на аук ци ји и по ну де са це ном до ста ви ти у одво је ним ко вер та ма на адре су: Ми лен ти ја По -

по ви ћа 1, 11070 Но ви Бе о град (Пи сар ни ца, со ба 14, са на зна ком „За Сек тор тен дер ских по сту па ка”, „Аук ци ја за
про да ју не по крет но сти. По вер љи во. Не отва ра ти пре одр жа ва ња аук ци је”).

Кон такт осо бе: Лу ка Алек сић, те ле фон 064/888-67-67 и Ја сми на Јур је вић, те ле фон 064/888-14-47, по не де љак – пе -

так: 09 – 16.

Елек трон ска по шта: aukcije@nis.eu

Де таљ ни је ин фор ма ци је мо гу се про на ћи на сај ту ком па ни је www.nis.eu, на лин ку Тен де ри-Аук ци је.
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

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

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

31. ма ја 2017. пре ми ну ла је на ша

СЛО БО ДАН КА СТО ЈА НО ВИЋ
1949–2017.

Са хра на је оба вље на 5. ју на 2017, на Но вом гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг БРАН КО, син СЛО БО ДАН, 

ћер ка АЛЕК САН ДРА, сна ја ИВА НА, зет ЈО ВАН, 

уну ци МИ ХАЈ ЛО, ЛЕН КА, УРОШ и ДУ ЊА
(58/242101)

На пу сти ла нас је на ша

СЛО БО ДАН КА 

СТО ЈА НО ВИЋ БА КА

Ожа ло шће ни: ћер ка АЛЕК САН ДРА, 

зет ЈО ВАН, уну ци МИ ХАЈ ЛО 

и УРОШ СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ

(59/242101)

По след њи по здрав на шој при ји

СЛО БО ДАН КИ 

СТО ЈА НО ВИЋ

МА РИ ЈА и МИ ТАР СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИЋ

(60/242101)

Опра шта мо се од на ше дра ге и во ље не ком ши ни це

БО БЕ
И ни шта ви ше не ће би ти као пре.

ЉИ ЉА и БРАН КО

(55/2420)

По след њи по здрав 

мај ка БО БИ

СА ЊА и ГО РАН с де цом

(101/242212)

5. ју на пре ми нуо је наш

ком ши ја

ВЛА ДИ МИР 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

Вла до, по чи вај у ми ру,

нек те ан ђе ли чу ва ју.

Ком ши је у Љу бо ми ра

Ко ва че ви ћа 12

(103/242216)

ВЛА ДИ МИР ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
1980–2017.

Од на шег во ље ног Вла ди ми ра смо се

опро сти ли 7. ју на 2017.

Ожа ло шће ни: отац ВЕ ЛИ БОР, мај ка 

СЛО БО ДАН КА, ба ба РУ ЖИ ЦА, 

ујак ЧЕ ДО МИР, уј на КСЕ НИ ЈА, те ча 

ЂОР ЂЕ, као и оста ла род би на и при ја те љи

(110/242234)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при ја те љи ма и по знан ци и ма

да је из не на да, 5. ју на 2017, у 67. го ди ни, пре ми нуо наш дра ги су -

пруг, отац и све кар

НИ КО ЛА МАР ЈА НО ВИЋ
1950–2017.

Те шко је твој од ла зак прав да ти суд би ном, жи вео си ис пу њен бес -
крај ном љу ба вљу и по др шком ко ју смо ти пру жа ли. Ве ру је мо да
од ла зиш на пут ко ји че ка све до бре и ис кре не, пра вед не и пле ме -
ни те љу де, да про ве деш веч ност окру жен ан ђе ли ма.

Во ли те тво ја су пру га АНА, син ДЕ ЈАН, ћер ка ВЕ СНА и снај ка
ЖЕЉ КА

(97/242211)

По след њи по здрав дра гом бра ту и уја ку

НИ КО ЛИ МАР ЈА НО ВИ ЋУ
1950–2017.

Ка жу да Бог узи ма нај бо ље, а ти си ме ђу њи ма.

Но си ће мо те у ср цу, ду ши и ми сли ма до кра ја

на ших жи во та. 

Ожа ло шће ни: се стре МА РИ ЈА и ЉУ БИ ЦА, 

зе то ви РА ДО СЛАВ и ПЕ РА са сво јим 

по ро ди ца ма и зет СА ША с де цом
(98/242211)

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

НИ КО ЛИ

МАР ЈА НО ВИ ЋУ

1950–2017.

од шу ра ка ЈО НЕ ЛА 

с по ро ди цом 

из Но вог Се ла

(99/242210)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ

За хва љу је мо сви ма

ко ји сте по мо гли у

те шком тре нут ку:

род би ни, „Утви”, До -

му „Ср це” у Ја бу ци и

свим оста лим при ја -

те љи ма.

За хвал на по ро ди ца

МАР ЈА НО ВИЋ

(100/242210)

НИ КО ЛА МАР ЈА НО ВИЋ
1950–2017.

Збо гом дра ги наш ПРИ ЈА ТЕ ЉУ.

По ро ди це КИ КОШ и ТР БО ВИЋ

(108/242233)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да  је 6.

ју на 2017, пре ми нуо наш дра ги

ГА ШПАР ПЕ РЕ ГИ 

Хва ла ти на без гра нич ној љу ба ви и му дро сти. Тво је то пле очи, ве ли -

ко ср це и ши ро ки осмех да ће нам сна ге на да љем жи вот ном пу ту.

Тво ји: су пру га ЕМА, ћер ке ЕМА и ИБО ЈА, зе то ви СА ДРО 

и МИ РО СЛАВ, уну ци ДЕ НИС и МА РИ НА

(48/242043)

По след њи по здрав при ки

ГА ШПА РУ

ПЕ РЕ ГИ 

од при ја те ља РА ЛЕ ТА 

и ЦА ЈЕ

(63/242121)
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По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је мој

су пруг

НЕ ДЕЉ КО МИ ШЉЕ НО ВИЋ
1950–2017.

Во ле ћу те увек и ра до се се ћа ти на ших ле пих

тре ну та ка у на шем за јед нич ком жи во ту. Оти шао

си бр зо и ни сам ус пе ла да се пре смр ти од те бе

опро стим. Не ка ти је веч на сла ва.

Су пру га ЂУР ЂА
(21/241952)

НЕ ДЕЉ КО МИ ШЉЕ НО ВИЋ
1950–2017.

Наш во ље ни отац и де да пре ми нуо је 2. ју на.

Оти шао си ти хо и не при мет но, али ни ка да не ћеш

оти ћи из на ших жи во та. Увек ће мо те во ле ти.

По чи вај у ми ру.

Ожа ло шће ни: ћер ке НА ТА ША и СУН ЧИ ЦА,

уну ци МИ ЛОШ, НЕ БОЈ ША и АН ДРЕЈ и зе то ви

МИ ЉАН и ПЕ ТАР
(22/241952)

НЕ ДЕЉ КО МИ ШЉЕ НО ВИЋ 

НЕ ЂА

По след њи по здрав Не ђи од ко ле га из фа бри ке

VCM „ХИП Пе тро хе ми ја” 
(34/241984)

По што ва ној

ДО БРИ ЦИ

По ро ди ца РУ ЖИЋ

(35/241988)

По след њи по здрав

ДО БРИ ВО ЈУ

ЋИ РИ ЋУ

По чи вај у ми ру те чо.

Био си до бар чо век.

БА ТА и РАТ КО

(40/242010)

По след њи по здрав во ље ној

ДО БРИ ЦИ КОЈ ЧИЋ
1939–2017.

од ње них нај ми ли јих: су пру га ЛА ЗА РА,

си на ИВАН КА, сна је РУ ЖИ ЦЕ и уну ка

АНА СТА СИ ЈЕ, ЕМИ ЛИ ЈЕ и КА ЛИ НЕ

(41/243011)

По след њи по здрав ку му

ТО МИ СЛА ВУ

МАР ЧЕ ТИ ЋУ
ГО ЦА, МИ ЛЕ НА и РА ДЕ

(49/24204569

По след њи по здрав зе ту

и те чи

ТО МИ 

МАР ЧЕ ТИ ЋУ

од ДУ ШАН КЕ, ОЛ ГЕ,

ЛЕ ПО СА ВЕ, ЉИ ЉА НЕ,

ИЛИ ЈЕ, МИР ЈА НЕ, 

НЕ ДЕЉ КА и МИ ЛИ ЦЕ

(72/242148)

По след њи по здрав

ба ка РУ ЖИ ЦИ
од ко лек ти ва Апо те ке

„Zingiber” Стре ли ште

(73/242151)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ком ши ни ци

АНИ ЈЕ ЗИ ЏИЋ

од ста на ра 

у В. Вла хо ви ћа 15

(15/241929)

ТО МИ СЛАВ МАР ЧЕ ТИЋ
1948–2017.

Дра ги наш Ба то,

за у век ћеш жи ве ти у на шим се ћа њи ма.

Тво ји ТА НА СИ ЋИ 

(106/242231)

ТО МИ СЛАВ МАР ЧЕ ТИЋ
1948–2017.

По след њи по здрав во ље ном бра ту 

од ње го ве се стре МИР ЈА НЕ

(107/242231)

3. ју на 2017. го ди не пре ста ло је да ку ца ср це на -

ше дра ге

АНЕ ЈЕ ЗИ ЏИЋ АН КЕ
1940–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем но си мо те у ср цу и чу -

ва мо од за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца: ФА БИ ЈАН, МА РИ НА, ЈО СИП,

КА ТА РИ НА и АНА
(111/242244)

Оста ћеш увек у на шим

се ћа њи ма

По ро ди ца РЕ ЏЕ ПО ВИЋ

(112/242244)

По сле ду ге и те шке бо -

ле сти, 3. ју на, пре ми нуо

је у 85. го ди ни, наш

отац и де да

ДО БРИ ВОЈ 

ЋИ РИЋ ЋИ РА

1933–2017.

Пам ти ће мо га као до -

брог и вред ног чо ве ка

пу ног раз у ме ва ња за

све.

Ожа ло шће ни: син 

ЈО ВАН, сна ха 

ЈА СМИ НА, унук 

ДРА ГАН с по ро ди цом 

и уну ка ИВА НА

(30/241968)

ЗДРАВ КО АН ДИЋ
1968–2017.

Сјај све ћа и мо ли тве на ше не ка те пра те, кад не

мо гу да нам те вра те.

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Па ша МИ ЛЕ, сва сти ка МИР ЈА НА, 

СА НЕ ЛА и ДА МЈАН
(80/242161)

По след њи по здрав дра -

гом Здрав ку

ЗДРАВ КО 

АН ДИЋ

1968–2017.

Таст ПЕ РО, та шта 

РА ДА, НИ КО ЛА 

и ВА ЊА с де цом 

ДА НИ ЛОМ и ДА МЈА НОМ

(82/241261)

ЗДРАВ КО 

АН ДИЋ

1968–2017.

По след њи по здрав 

од братa МИ ЛО РА ДА 

с по ро ди цом

(83/242161)

ДО БРИ ВОЈ 

ЋИ РИЋ

1933–2017.

По чи вај у ми ру дра ги

те чо.

МИ ЛА НА

(102/242213

ЗДРАВ КО АН ДИЋ
1968–2017.

И не бо по не кад за пла че за они ма ко ји су оти шли

пре ра но, ка ко не би и чо вјек...

Без об зи ра што тво је ср це не ку ца ви ше, ми ко ји

смо оста ли, вјеч но ће мо те во ље ти.

По след њи по здрав од су пру ге БИ ЉА НЕ 

и си но ва НЕ МА ЊЕ и СТЕ ФА НА
(81/242161)

По след њи по здрав дра гом бра ту

БРАН КУ ВУ ЈА СИ НО ВИ ЋУ
1948–2017.

За у век ће жа ли ти за то бом брат ДУ ШАН с по ро ди цом

(88/242180)

По след њи по здрав дра гом бра ту

БРАН КУ ВУ ЈА СИ НО ВИ ЋУ
1948–2017.

За у век ће жа ли ти за то бом брат ПЕ ТАР с по ро ди цом

(89/242180)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад -

ним да ни ма осим сре дом.
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Ве ли ко ср це на шег ку ма

ВУ КО ТЕ 

за у ста ви ла је ту га за ње го вом Ол гом. 

С по што ва њем и ту гом ње го ви МР ДИ ЋИ

(75/242156)

6. ју на 2017. пре ми нуо је наш

ВУ КО ТА ВУ ЧИ НИЋ

2. I 1936 – 6. VI 2017.

Тво ји: си но ви ГО РАН и ЂОР ЂЕ и се стра ЛЕ ПА

(76/242156)

По след њи по здрав дра гом бра ту

ВУ КО ТИ ВУ ЧИ НИ ЋУ

Ње го ва се стра ЛЕ ПА

(77/242156)

То је љу бав

ОЛ ГА ВУ ЧИ НИЋ    ВУ КО ТА ВУ ЧИ НИЋ
18. мај 2017.                                         6. јун 2017.

Из др жао си два де сет да на.

Ва ши

(78/242158)

ВУ КО ТА 

ВУ ЧИ НИЋ

По след њи по здрав од

ко ле га са по сла: 

КО СТА, БУ ЦА, СИМ КЕ,

ЈЕФ ТА и БО ЖА

(86/241274)

По след њи по здрав по -

што ва ном при ја те љу

ВУ КО ТИ 

ВУ ЧИ НИ ЋУ

По ро ди ца 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

(68/242134)

3. ју на 2017, у 69. го ди ни, пре ми нуо је

наш дра ги

БРАН КО ВУ ЈА СИ НО ВИЋ
1948–2017.

Са хра на је оба вље на 5. ју на 2017, на гро -

бљу у Ја бу ци.

За у век ће жи ве ти у ср ци ма и ми сли ма 

су пру ге РА ДОЈ КЕ, си на ПРЕ ДРА ГА, сна је

ДРА ГА НЕ и уну ка МИ ЉА НЕ и МИ ЛИ ЦЕ

(85/241179)

По след њи по здрав дра -

гом Ба не ту

БРАН КО 

ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

С по што ва њем тво ја

стри на МИ РА и се стра

БРАН КА

(5/241881)

По след њи по здрав 

БРАН КУ 

ВУ ЈА СИ НО ВИ ЋУ
По ро ди ца ПЕТ КОВ СКИ

(25/241954)

По след њи по здрав не -

за бо рав ном при ја те љу

и дру гу 

БРАН КУ 

ВУ ЈА СИ НО ВИ ЋУ

БА НЕ ТУ 
АЛЕК САН ДРА, 

ЦВЕТ КО, ЗО РИ ЦА, 

АЦО и ЖО ШКО

(74/242152)

Зе те, по чи вај мир но у

веч ној ку ћи

БРАН КО 

ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

Сва сти ка МИ ЛИ ЦА 

с при ја те љем 

и по ро ди цом

(95/242201)

По чи вај у ми ру

ДАР КО 

ВЛА ДИ СА ВЉЕ ВИЋ
СНЕ ЖА НА

(90/242185)

По след њи по здрав та ти

ДАР КУ 

ВЛА ДИ СА ВЉЕ ВИ ЋУ

ЈЕ ЛЕ НА и МИ ЛА НА

(91/242185)

НЕ ВЕН КА 

ЉИ ЉАК

По след њи по здрав 

мај ци Не вен ки од си на

ЂУ РЕ с по ро ди цом

(92/242188)

По след њи по здрав дра -

гој мај ци Не ни

НЕ ВЕН КА 

ЉИ ЉАК

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Син МИ ШКО 

с по ро ди цом

(93/241288)

7. ју на 2017. го ди не по сле крат ке и те шке бо ле -

сти пре ми нуо је наш

ЛА СЛО БО РОШ
1954–2017.

Су пру га РО ЖИ КА, син ЛА СЛО 

и ћер ка ЈУ ЛИ ЈА НА с по ро ди ца ма 

и мно го број на род би на
(96/242204)

МИЛ КА РАЗ ДО ЉАЦ МИ ЉА
1941–2017.

Дра га на ша ма ма и ба ко, до бро та твог ср -

ца, му дрих ре чи и пле ме ни тих де ла учи -

ни ли су да за у век жи виш с на ма и у на -

шим ср ци ма.

Во ле те тво ји: син ДАР КО, ћер ка ДА ДА,

сна ја ТА ЊА и уну ци НО ЛЕ и АЛЕК СА

(39/242000)

Наш дра ги ком ши ја

ГА ШПАР ПЕ РЕ ГИ

пре ми нуо је 5. ју на 2017, у Пан че ву.

За др жа ће мо га у нај леп шим се ћа њи ма.

Ком ши је и при ја те љи ДРА ГАН ЛОН ЧАР 

и БО ЖА ДУ БЉЕ ВИЋ
(79/242159)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Че тр де сет да на је про шло без на шег дра гог при ја те ља

проф СИ МЕ СТЕ ФА НО ВИЋА

Ру ко ме та ши ге не ра ци је 60/63

(57/242092)

Ту жно се ћа ње на бра та и

уја ка

СТЕ ВО ЧА ВИЋ
Се стра АН КА 

и се стрић ДРА ГАН

(65/242230)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВО ЧА ВИЋ
2008–2017.

ДРА ГАН, ЗО РИ ЦА, 
СТЕ ВА и ЉУ БИ ЦА

(66/242130)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МИЛ КОВ СКИ

САВ КА       ЈО ВАН
2004–2017. 2012–2017.

Ва ша де ца: ЈА ГО ДА и ЉУ БАН с по ро ди цом
(70/242142)

14. ју на на вр ша ва се де вет го ди на без на ше

ИВАН КЕ РА ДО ГО СТИЋ
Веч на за хвал ност за бес крај ну по др шку и не из мер ну
љу бав. По мен је 14. ју на 2017, у 11 са ти.

Син с по ро ди цом

(84/241311)

ДАР КО ТА СЕВ СКИ
10. VI 2016 – 10. VI 2017.

Увек ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ко лек тив Ау то-сер ви са „Бо да”

(85/241273)

7. ју на 2017. на вр ши ло се че тр де сет да на од смр ти на ше во ље не

ЉУ БИ ЦЕ ВУ ЈО ВИЋ

Жи ве ћеш у на шим ср ци ма.

Во ље ни ни ка да не уми ру све док жи ве они ко ји их во ле.

Ожа ло шће ни: син СЛО БО ДАН ВУ ЈО ВИЋ с по ро ди цом

(104/ф-740)

У че твр так, 8. ју на, у 11 са -

ти, на гро бљу Ко теж оба -

ви ће се че тр де се то днев -

ни по мен на шој дра гој

ЉИ ЉА НИ 
МАР КУШ

1959–2017.
веч но с на ма у ми сли ма
и мо ли тви. 

По ро ди ца

(105/24230)

Се ћа ње на на шег дра гог

ИГО РА МИ ЛИ КИ ЋА
2010–2017.

Во ле те за у век ма ма, та та и се стра

(109/242237)

10. ју на, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва ће мо
че тр де се то днев ни по мен на шем дра гом 

ВЛА ДИ МИ РУ ЂУ РИ ЋУ ЗМА ЈУ
1964–2017.

Бол је све ве ћа и ве ћа. За у век ћеш жи ве ти у на -
шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ИРЕ НА, син МИ ЛОШ,
брат ЖЕЉ КО, та шта ИЛОН КА, шу рак МИ ЛАН,
шур ња ја ЛИ ДИ ЈА с де цом ЛЕ ОМ, МИ ЛИ ЦОМ,

СИ МЕ О НОМ, ја ран АД МИР и сва фа ми ли ја, 
ку мо ви и при ја те љи

(113/242248)

5. ју на на вр ши ло се че -

тр де сет ту жних да на ка -

ко ни си с на ма

КО СА 
ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ

Оти шла си код свог су -
пру га, ро ди те ља, бра ће,
сна ја, де ве ра. Не ка је
сви ма веч на сла ва.

Снај ка БО САН КА 
ПЕ ШКО с по ро ди цом

(114/242248)

У сре ду, 7. ју на, одр жан

је че тр де се то днев ни по -

мен на шој дра гој 

ЉУ БИ ЦИ 

ВУ ЈО ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

Сна ја НА ДА, уну ка 

МИ ЛИ ЦА, пра у ну ка

ПЕ ТРА и зет НЕ НАД

(115/242256)

У сре ду, 7. ју на, оба -

вљен је че тр де се то днев -

ни по мен на шој дра гој

ба ба Љу би ци

ЉУ БИ ЦИ 
ВУ ЈО ВИЋ

Увек ћеш би ти с на ма.
Чу ва ју те од за бо ра ва

тво ји: унук МИ ЉАН
и ОЛИ ВЕ РА

(116/242257)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Дра га ку мо Зо ри це

ЗО РИ ЦА ЉЕ ШЊАК 
АВРА МО ВИЋ

1958–2017.

ди пло ми ра ни прав ник

По но сна сам што си баш Ти, та ко из у зет на,
мој тре ћи ду хов ни ро ди тељ и при мер нај -
леп ших тво јих вр ли на за цео жи вот и бес -
крај но ту жна што смо те пре ра но из гу би ли.

Тво је кум че ЛИ ДИ ЈА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ 
и ЈО ВАН КА, ДРА ГАН, НЕ НАД, МА ЈА, 

ВА ЛЕ РИ ЈА, чи ка ДУ ШКО ЂОР ЂЕ ВИЋ и ДА ЧА

(32/241977)

1. ју на 2017. го ди не упо -

ко ји ла се на ша

МИЛ КА 

РАЗ ДО ЉАЦ

МИ ЉА

рођ. Ра дој чић

Успо ме не на ње ну 

пле ме ни тост веч но ће

чу ва ти: НО ВО, ЂУР ЂА,

НИ НА, МИ ЛАН, 

МИ ЛИ ЦА и ХЕ ЛЕ НА

(53/242069)

С ве ли ким бо лом и ту гом у ср цу оба ве шта -
ва мо род би ну и при ја те ље да се по сле ду -
ге бо ле сти у рај ска на се ља, 30. ма ја 2017,
пре се лио мој во ље ни су пруг

ВУ КО МИР ПАН ТО ВИЋ
1936–2017.

Тво јим од ла ском у Цар ство не бе ско пред
Го спо дом до бих искре ног и пра вог мо ли -
тве ни ка.

Био си ми ран и тих чо век, та ко си и жи вео,
за то смо и тво је зем не остат ке ис пра ти ли
мир но, ти хо и до сто јан стве но 1. ју на 2017.

Ожа ло шће на су пру га РА ДО СА ВА

(17/241941)

По след њи по здрав те чи

ВУ КО МИ РУ

ПАН ТО ВИ ЋУ
Буц ко, не до ста ја ће нам

твој осмех и ша ле.

Ми ће мо те ов де чу ва ти

од за бо ра ва, а ан ђе ли

не ка те чу ва ју на не бу.

СЛА ЂАН ДУ МИЋ 

с по ро ди цом

(18/241942)

5. ју на 2017, у 86. го ди ни, пре ми нуо је наш дра ги

МЕ ТО ДИ ЈЕ ЈОВ ЧИЋ ЧИЧ КО

Без гра нич но смо те во ле ли.

Тво ји: ИВА, МА РИ НА и АЛЕК СА
(43/242016)

Ту жна ср ца опра штам

се од во ље ног бра та

СУ ЧУ 

ЛУ ЧИ ЈА НА

про фе со ра

Веч но ћу чу ва ти нај леп -

ше успо ме не на за јед -

нич ко дру же ње.

ОК ТА ВИ ЈАН

(26/241962)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Ше сто ме сеч ни по мен

свом  при ја те љу

СТА НИ МИ РУ
РАМ ЊАН ЦУ

1933–2016.
11. ју на 2017. у Ба ва ни -
шту.
Вре ме про ла зи, а успо -
ме не на те бе оста ју.

При ја те љи ца ИВАН КА
КРУ НИЋ из Ба ва ни шта

(2/241871)

Три го ди не без дра гог

су пру га и та те

СТО ЈА ДИ НА

ВА СИ ЉЕ ВИ ЋА

За у век с на ма у ми сли -

ма и се ћа њу.

Ње го ви нај ми ли ји

(14/24193)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖА НА 

ДЕ ЧЕР МИЋ

7. VI 2009 – 7. VI 2017.

Све нам ви ше не до ста -

јеш, во ли мо те и ни ка да

те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(16/241933)5

Про шло је че тр де сет ту жних да на од од -

ла ска на шег ку ма

ДРА ГУ ТИ НА СТА НО ЈЕ ВИ ЋА
1957–2017.

Оти шао је ве ли ки чо век и ис кре ни при ја -

тељ. Не до ста јеш...

Би ћеш са на ма док је нас.

Во ле те и ту гу ју за то бом тво ји 

ТЕ О ФИ ЛО ВИ ЋИ: МА РИ ЦА, НИ КО ЛА,

АЛЕК САН ДАР, ГО РАН, БЕ ТА, МИ ЛЕ НА,

НИ ЏА, НЕ МА ЊА, АН ТО НИ ЈЕ и ЛА ЗАР

(23/241953)

10. ју на 2017. го ди не да ва ће мо че тр де се -

то днев ни по мен на шем бра ту

ДРА ГУ ТИ НУ СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
1957–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем но си мо те у ср -

цу и чу ва мо од за бо ра ва.

Брат МИ ЛАН и се стра ЈУЛ КА 

с по ро ди ца ма из Алек син ца

(24/241952)

Се дам го ди на без

ДЕ КИ ЈА
Увек у ми сли ма. 

ДЕ ДАН с по ро ди цом

(33/241109)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛИ ЦА

МИЦ КОВ СКА

14. VI 2012 – 2017.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Син БРАН КО 

с по ро ди цом

(36/241991)

Се ћа ње на те бе не бле ди

МИ ЛАН 

СР ДА НОВ 

КИ ЋА

9. VI 2012 – 9. VI 2017.

Тво ји: ЦИ ЦА, СА ША,

АН ЂЕ ЛИ ЈА, ИВАН 

и МИ ЛАН

(37/241995)

13. ју на на вр ша ва се де -

сет го ди на от кад ни је

сам ном мој су пруг

ДИ ЧА 

ПА У НО ВИЋ

Без те бе ни шта ни је

исто. Не до ста јеш...

Су пру га МИ ЛИ ЦА

(44/242017)

ЕДИТ МЕ ДВЕ
22. VI 1943 – 12. VI 2007.

Је ди но што про ла зи су го ди не.

На вр ша ва их се де сет, 12. ју на

ИВО и МАР ЈА НА
(1/241152)

11. ју на 2017. на вр ша ва се пет го ди на от ка да нас

је за у век на пу сти ла на ша

МИР ЈА НА МО РАР
1. IV 1948 – 11. VI 2012.

До ста је вре ме на про шло, љу бав, бол и пра зни на

оста ју. За у век жи виш  у на шим ср ци ма.

Су пруг СТО ЈАН, ћер ка БРАН КА

и син БРА НИ СЛАВ с по ро ди ца ма
(29/241965)

10. ју на 2017. да је се го ди шњи по мен

НА ДЕ ЖДИ ЧА ВИЋ
1926–2016.

Тво ји нај ми ли ји

(47/242031)

СЕ ЋА ЊЕ

ДЕ ЈАН
МУ ТАВ ЏИЋ

За у век бол и ту га.
Ма ма

(50/242059)

Го ди ну да на без мог

дра гог оца

АЛЕК САН ДРА
ЈО ВА НО ВИ ЋА

1924–2016.
Вре ме не ле чи ту гу, не
ис пу ња ва пра зни ну, ни -
ти бри ше се ћа ње на те бе. 

Ћер ка ДРА ГИ ЦА 
с по ро ди цом

(51/242064)

Го ди ну да на без мог

дра гог оца

АЛЕК САН ДРА
ЈО ВА НО ВИ ЋА

1924–2016.
Оста вио си траг ко ји се
не бри ше и до бро ту ко -
ја се не за бо ра вља.

Син ДО БРЕ 
с по ро ди цом

(52/241065)

МИР ЈА НА 

ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ

Про шло је, че до мо је, че тр де сет да на од твог од -

ла ска и мог не про ла зног бо ла.

Твој та та
(54/242072)

Че тр де сет да на на шој се стри

ПЕ ТРИ УГРЕН

По но сне смо што смо те има ле, а ту жне што смо

те из гу би ле.

Ожа ло шће не се стре: ДРА ГИ ЦА, ЉУ БИ ЦА 

и МИ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма
(56/242081)

Про ђе још јед на ту жна го ди на

ВЛА ДИ МИР МИР КО ВИЋ
Са мо ка да би мо гао да их ви диш, да по де лиш ра до сне тре нут ке с

на ма.

Во ле те: тво ја ЦА ЛЕ, ФИ ЛИП, МИ ЛИ ЦА, КА ТА РИ НА, 

ВЛА ДА и те те МИ РА и ДРА ГА НА

(62/242115)

13. ју на 2017. на вр ша ва

се пет го ди на од смр ти

на шег во ље ног оца

СЛА ВО ЉУ БА
НИ КО ЛИ ЋА

СЛАВ КА
За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Тво је ћер ке ЛИ ДИ ЈА 
и ЉИ ЉА НА

(71/242146)

У су бо ту, 10. ју на, у 11 са ти, на Но вом пра во -

слав ном гро бљу, одр жа ће мо јед но го ди шњи по -

мен на шој во ље ној

ВЕ РИ ТУР НИЋ
5. IX 1943 – 15. VI 2016.

Вре ме про ла зи, а не из мер на ту га и бол не пре -

ста ју. Је ди ну уте ху про на ла зи мо у успо ме на ма

на те бе. За у век те но си мо у ср цу и ми сли ма.

Тво је ћер ке НА ДА и ОЉА с по ро ди ца ма
(61/242103)

12. ју на на вр ша ва се по -

ла го ди не

ЈО ВО 

БУБ ЊЕ ВИЋ

Твој осмех и тво ја до -

бро та  оста ће у мом ср -

цу до кра ја жи во та.

Су пру га ЈА ЊА

(64/242125)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА 

ЖИ ВА НОВ

1932–2013–2017.

По ро ди ца 

МИЛ КОВ СКИ

(69/242140)

10. ју на 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да ва ће -

мо ше сто ме сеч ни по мен на шој мај ци

РА ДИН КИ ДИ ВЈАК
1923–2016.

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да, ту гом ко ју вре -

ме  не ће из ле чи ти, жи ве ћеш у на шим ми сли ма и

ср ци ма до кра ја на шег жи во та.

Тво ја ћер ка ВЕ РА, син СТЕ ВАН, сна ја ЗО РИ ЦА

и унук НЕ НАД с по ро ди цом
(67/242132)

МИ ША 

ШВИ ХРАН

Го ди на бр зо про ђе.

С по но сом ће мо те се

се ћа ти и из го ва ра ти

тво је име

По ро ди ца

(94/242194)
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У су бо ту, 10. ју на, да је мо че тр де се то днев ни по -

мен на шем дра гом

МЛА ДЕ НУ БО СИ ЋУ

Не ка ти Бог по да ри веч ни мир и спо кој. 

Су пру га ДЕ САН КА, бра ћа и се стре с по ро ди ца ма
(7/241888)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

9. ју на 2017. го ди не на вр ша ва се ше сна ест

го ди на от ка ко нас је на пу стио наш во ље ни

МИ ТА ЈАН КО ВИЋ
1929–2001.

Са мо је вре ме про шло, љу бав, бол и пра -
зни на за у век оста ју. С љу ба вљу и по што -
ва њем жи виш у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га НЕ ДЕЉ КА, 
син БРА НИ СЛАВ и ћер ка МИР ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(9/241901)

Во ље ном

НЕ НА ДУ НЕ СТО РО ВИ ЋУ
13. XII 2016 – 13. VI 2017.

Те шко је, те шко жи ве ти без те бе је ди ни мој во ље ни та та.
Тво ја ћер ка ВЕ СНА с по ро ди цом

(12/241918)

По мен на шем дра гом

НЕ НА ДУ НЕ СТО РО ВИ ЋУ
13. XII 2016 – 13. VI 2017.

Све про ла зи, оста ју са мо ту га, бол и су зе.

За то бом ће веч но ту го ва ти тво ји нај ми ли ји.

Су пру га МИ ЛИ ЈА НА, син ВЛА ДАН и ћер ка 

ВЕ СНА с по ро ди ца ма
(13/241919)

ДА НИ ЈЕ ЛА 

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ

2011–2017.

Вре ме про ла зи, а се ћа -

ња оста ју веч но. 

Тет ка с по ро ди цом

(3/241879

11. ју на 2017. го ди не на вр ша ва се пет го ди на от -

ка да нас је за у век на пу сти ла на ша дра га

ТА ТЈА НА КУ КО ЛЕ ЧА ТА ЊА

Мно го је ле пих успо ме на да те веч но, с љу ба вљу

и по но сом пам ти мо.

Тво ји; ПЕ ЦА и УКИ
(6/241883)

Че тр де сет нај ту жни јих да на ни је с на ма на ша во ље на

ПЕ ТРА УГРЕН

По мен ће се одр жа ти у пе так, 9. ју на 2017, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу.

Са мо је вре ме про шло, љу бав бо ли, бо ли вре ме ко је до ла зи. Не ка

те дра ги ан ђе ли чу ва ју. Хва ла и опро сти за све.

Тво ји нај ми ли ји: СА ЊА и МИ ЛЕ

(8/241892)

По мен

ЂУ РА 

КО ЛА РОВ 

ПАР ГАР

По ла го ди не отка ко ни -

си с на ма.

Твоји најмилији

(19/141948)

По мен ку му

ЂУ РИ
од ку ма МИ ЛЕ ТА,
БРАН КЕ и ТА ЊЕ 

с по ро ди цом
(20/241949)

Осам го ди на је про шло

без на шег дра гог

ДА ВО РА 

ЂО КО ВИ ЋА
1978–2009.

Са мо је вре ме про шло.

Веч но си у на шим ср ци -

ма и ми сли ма. Оста вио

си траг ко ји се не бри -

ше, до бро ту ко ја се не

за бо ра вља, ту гу ко ја не

про ла зи.

По но сни што смо те

има ли, а бес крај но ту -

жни што смо те пре ра но

из гу би ли.

Тво ји: ма ма, та та и брат

(27/241960)

Шест го ди на, и ра дост  и мла дост, и сре ћа ус кра ће на

ДА НИ ЈЕ ЛА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ
1975–2011.

Не ла на ша је ди на, вре ме не ле чи ра не, су зе не пре ста ју да те ку, ср -

це све ја че бо ли.

Во ле те нај ви ше ма ма и та та

(28/241964)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕР СА ЧИ КИЋ
9. VI 2015 – 9. VI 2017.

Увек у ми сли ма и се ћа њу.

Су пруг ДРА ГО ЉУБ 

и ћер ка СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом
(31/241970)

СЕ ЋА ЊЕ

БОГ ДАН 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

10. I 1929 – 10. VI 1996.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Су пру га ЖИ ВА НА 

с де цом, уну ци ма 

и пра у ну ци ма

(38/241995)

13. ју на на вр ша ва се го -

ди ну да на от ка ко ни је

сам ном

ЗО РАН КЛИ ПА

1965–2017.

Си не, у мај чи ном ср цу

си увек при су тан. У ср -

цу и ду ши је веч на ра на.

До до мој, стал но си у

мо јим ми сли ма и све

ви ше и ви ше бо ли без

те бе.

Тво ја веч но ожа ло шће на

мај ка АНА КЛИ ПА

(45/242029)

13. ју на на вр ша ва се го ди -

ну да на от ка ко ни је с на ма

ЗО РАН КЛИ ПА
1965–2017.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти. Не ка те ан ђе ли

чу ва ју.

Твој ујак БРА НИ СЛАВ

МИ ЛИ ЋЕВ 

с по ро ди цом, 

из Омо љи це

(46/242030)

СЕ ЋА ЊЕ

11. ју на на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко ни је с

на ма наш дра ги

ИЛИ ЈА ВУК МИ РО ВИЋ ИКА

Успо ме ну на те бе чу ва ће за у век тво ји: су пру га,

ћер ке, зе то ви, уну ци и пра у ну ци
(4/241880)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ША ВИЦ КОВ
12. VI 2015 – 12. VI 2017.

Про ла зи са мо вре ме, а ту га и жа лост оста ју.

Тво ји: МИЛ КА и син СА ША с по ро ди цом
(42/

Про ш ла је го ди на от ка ко нас је за у век на пу стио

наш дра ги

ЈО ВО ЏЕ НО ПО ЉАЦ

По мен ће се одр жа ти у су бо ту, 10. ју на 2017. го -

ди не, у 11 са ти, на Но вом гро бљу.

По ро ди ца ЏЕ НО ПО ЉАЦ
(10/241906)

Дра ги наш при ја те љу, за у век ћеш оста ти у на шим ср -

ци ма

ЈО ВО ЏЕ НО ПО ЉАЦ
1941–2016.
По ро ди ца КО ВА ЧИЋ из Пан че ва

(11/241907)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Из бе га вај те си ту а ци је ко је ће
вам до не ти још ви ше тен зи је без
ко нач них ре зул та та. Бу ди те стр -
пљи ви ји у раз го во ру с парт не -
ром. Не кад је бо ље би ти стр пе ти
се и не до но си ти ис хи тре не за -
кључ ке. Увек ра чу нај те на из не -
на ђе ње, и то при јат но.

У овом тре нут ку нај бит ни је су
вам лич на мо ти ва ци ја и ве ћа до -
за си гур но сти и сва вра та су вам
отво ре на. Не ће ићи глат ко, али
на гра да ко ја вам сле ди је до вољ -
на са тис фак ци ја. Има те по др шку
парт не ра, али сте на тре нут ке
ма ло џан гри за ви и без об зир ни.

Под се ћа те на ка ме ле о на. Та
ва ша моћ при ла го ђа ва ња ове
сед ми це вам отва ра мно га вра та
и во ди вас ка успе ху. За бли ста -
ће те и за ди ви ће те са рад ни ке
сво јим иде ја ма и ре ше њи ма.
Ста ви те осмех на ли це и до пу сти -
те парт не ру да вас са мо во ли.

Укљу чи те се ма ло ви ше у до га -
ђа ња, ипак се ра ди о ва шем жи -
во ту. Скло ни сте да те ра те инат,
али по не кад је до бро са слу ша ти
до бро на мер не са ве те и из бе ћи
про бле ме. На ђи те на чин да про -
во ди те ви ше вре ме на с парт не -
ром.

Ва ша им пул сив ност пре ти да
вас до ве де у не у год ну си ту а ци ју.
Ле по је из не ти сво је ми шље ње,
али на пра ви те раз ли ку из ме ђу
вре ђа ња и из но ше ња ста ва. Не
на се дај те ола ко на обе ћа ња да та
у еу фо ри ји. Отво ри те до бро очи и
за тво ри те нов ча ник.

Пре ва зи ђи те сво ју тре нут ну не си -
гур ност. Про а на ли зи рај те где сте се
спо та кли, ис пра ви те то и кре ни те
хра бро на пред. Бу ди те отво ре ни да
при хва ти те по моћ чак и од оних од
ко јих је не оче ку је те. Ни је грех би ти
емо ти ван кад вам се не ко сви ђа,
али не тре ба би ти ни по пу стљив.

Из бе га вај те бр зо пле тост и за бо -
ра ви те на лич не сим па ти је. По сао
је по сао и мо ра те има ти пре ци зну
про це ну си ту а ци је. Про пу сти се
не пра шта ју. Љу бав ни жи вот вам
је као клац ка ли ца. На ђи те пра ву
ме ру из ме ђу оно га ко ли ко се да је -
те и оно га што до би ја те за уз врат.

Же ли те да све ис те ра те на чи -
стац и да се ре ши те љу ди ко ји вам
од у зи ма ју енер ги ју и тра же ва ше
гре шке. Има те мно го иде ја и по че -
ће те да их оства ру је те. Емо тив но
де лу је те као да сте ве о ма хлад ни,
али у ва ма бук ти огањ љу ба ви.
Опу сти те се и пре пу сти те тој ва три.

Ускла ди те сво је же ље, на де и
оче ки ва ња са ствар ним мо гућ но -
сти ма. Бу ди те стр пљи ви ка ко не
би сте до шли у си ту а ци ју да бу де -
те гу бит ник слу ша ју ћи свој его.
По ка жи те ма ло ви ше то ле ран ци -
је пре ма парт не ру. По треб ни су
вам мир и ре лак са ци ја.

Ола ко при хва та те ри зи ке. Не мој те
за не ма ри ва ти ту ђе су ге сти је, кри -
ти ке и ко мен та ре. Раз ми сли те два
пу та пре не го што до не се те бит не
од лу ке. Ри зи ци мо гу би ти и иза зо -
ви, али не жу ри те, шти ти те се бе.
По моћ, по др шка и љу бав парт не ра
су оно што вас одр жа ва у жи во ту.

Чи ни вам се да све иде спо ро и
да се на мер но оду го вла чи. Же -
ли те да зна те од го во ре пре до го -
во ра, тра жи те скри ве не мо ти ве и
ре ак ци је по слов них парт не ра.
Опу сти те се, јед но став но раз го -
ва рај те са са рад ни ци ма. До зво -
ли те па рт не ру да вам по мог не.

Не мој те по те за ти при че ко је су
дав но за вр ше не, јер ће те на и ћи на
не ра зу ме ва ње са рад ни ка. Не ис -
пра вљај те кри ве Дри не. У фи нан сиј -
ској сте сти сци, али мо же те оче ки ва -
ти ма њи при лив нов ца. Ком про мис
је увек пра ви из бор ка да тре ба из -
гла ди ти од но се с парт не ром.

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
4. ма ја: Ми лу – Ева и Пре драг Ла зић; 15. ма ја: Те о до ру – Ми ла на Дра жић
и Да ни јел Дан; 16. ма ја: Си дру – Đenan al Šveki и Rami al Baitee; 18. ма ја:

Ану – Дра га на и Жељ ко Мар ко вић, Ми ли цу – Бо ја на и Ми лен ко Ви шнић;
25. ма ја: Ану – Ка та ри на и Бо јан Мар че тић, Ва њу – Ма ри ја на и Да ни јел
Сто кић, Би ан ку – Алек сан дра и Да мир Би ше вац; 26. ма ја: Анђелину – Ве -
сна и Ан тал Ђи ни сов; 27. ма ја: Со фи ју – Та ма ра и Злат ко Кран тић.

До би ли си на
18. ма ја: Ива на – Је ле на и Во ји слав Пан ду ров; 21. ма ја: Да ви да – Ве сна
и Пе тар Стој ков; 22. ма ја: Оли ве ра – Ма ри ја на Ле ко вић Шал ко вић и Ни -
ко ла Шал ко вић, Дра ги шу – Ма риа Алек сан дра Си мо вић и Лу ка Кр сја но -
вић; 23. ма ја: Ре љу – Је ле на и Дра ган Ста ни са вље вић, Ми ло ша – Са ња и
Вла ди мир Ча лић, Ђор ђа – Сан дра Ста ни шић Ни ко лић и Ми лан Ни ко лић;
24. ма ја: Сте фа на – Са ња и Ни ко ла Бо дро жић, Лу ку – Је ле на и Ми ро слав
Ко стић; 25. ма ја: Да мја на – Ми ле на Ми лић и Да ли бор Ми ли ће вић; 26. ма -

ја: Се ба сти ја на – Ли ди ја и Јан Ро ха рик; 27. ма ја: Ва си ли ја – Дра га на и Го -
ран Здрав ков ски.

ВЕН ЧА НИ

27. ма ја: Ка та ри на Бо жич ко вић и Бал та зар Јар штајн, Бо ја на Иво ше вић и
Јо сип Ба бић, Ми ли ца Ра цић и Са ша Ан ђе лов ски, Ма ри ја Лу кић и Ду шан
Цвет ко вић, Ми ли ца Ла зин и Ми лан Јо ва нов; 28. ма ја: Дра га на Ан дрић и
Зо ран Ве љин, Алек сан дра Ши ни ко вић и Ан дре ја Ђор ђе вић, Ми ља на Ан тић
и Вла ди мир Јо ва нов ски, Са ра Тру ја и Бо ри слав Ша ли пур; 1. ју на: Алек сан -
дра Вит ко вић и Пе тар Јо ва но вић, Ва ња Нађ и Не над Мр ђа.

УМР ЛИ

24. ма ја: Жи ва на Кре цуљ (1923); 26. ма ја: Иван Гр гић (1930); 27. ма ја:

Ја ков Зе чић (1941), Ма ра Пе трак (1941); 28. ма ја: Је ли сав ка Ра до вић
(1932), Ми ле ва Па лу шка (1932), Са ња Бу бањ (1990); 29. ма ја: Ми лан Лац -
ко вић (1930); 30. ма ја: Ран ка Ми ло ва но вић (1930), Ву ко мир Пан то вић
(1936), Ми лан Ра ду ље вић (1933), Ни ко ла Шу бља (1928), На де жда Вр ба шки
(1943), Зла то мир Кр пец (1961), Ру жи ца Цвет ко вић (1933); 31. ма ја:

Здрав ко Ан дић (1968), Сло бо дан ка Сто ја но вић (1949); 1. ју на: Мил ка Раз -
до љац (1939), Или ја Сав ков (1937), Ни ко ла Мом чи ло вић (1947), На де жда
Но ви чић (1937).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ми ни-укр ште ни ца:де о ни ча ри, исто ри јат, спа ри ва ња,

ка ри, Алек, опус, Са на. Ан то ним: Но ва Ва рош. Ана гра ми: (1) „Вра -

ти се, Зо не”, (2)га стро ном, (3)би дер ма јер.Скан ди нав ка: спрем -

ност, при пис, тр, Ефим, нос, ат, ри мејк, Ма ла Кр сна, Ус пен ска цр -

ква, сла ну так, Иве, к, но ви тет, ује сти, ага, Олин ка, топ.

ЦРКВА СА
ДВА ТОРЊА

Светско
првенство

(скр.)

Преливати
из суда 
у суд

Стара мера
за дужину

Житељ
покрајине

Епир у
Грчкој

Прилаго-
ђавање 

приликама

Ауто-ознака
Новог Сада

Предлог уз
локатив

Старије 
женско име

Барска
биљка

Готовост,
припре-
мљеност

Припи-
сивање

Ознака за
тремоло

Стање без
свести

Река у
Холандији

Име веле-
мајстора
Гелера

Орган чула
мириса

Шаргарепе

Симбол
астатина

Нова вер-
зија филма
Хемијски
премаз

ЗНАМЕ-
НИТОСТ 

ПАНЧЕВА

Ивица
уста

Део 
речи

Наше 
женско име

Име 
певачице
Ленокс

Место код
Смедерева

Узвик 
(гле, ено)

ВЕРСКИ
ХРАМ СА
СЛИКЕ

Статуа

Сурогат
кафе

Далматинско
мушко име

Ознака за
Украјину

Симбол
калијума

Показна
заменица

Новина,
новотарија

Угристи

Симбол
азота

Турски 
великаш

Име чешке
манекенке

Берове

Артиље-
ријско
оружје

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

АНТОНИМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВО ДО РАВ НО: 1. ак ци о на ри, 2. хро но ло шки след до га ђа ја, 3. свр ста ва -

ње у па ро ве, упа ри ва ње (мн.), 4. ин диј ски за чин – име ен гле ског глум -

ца Ги ни са, 5. це ло куп на де ла не ког ау то ра – пре сто ни ца Је ме на.

УС ПРАВ НО: 1. дис ко-клуб (скр.), 2. тр го вач ка ро ба (турц.), 3. град у Ја -

па ну, 4. аме рич ки глу мац (Чак), 5. је зе ро у Се вер ној Аме ри ци, 6. мар -

ка ви ски ја, 7. бив ши ар ген тин ски фуд ба лер (Ро бер то), 8. озле ђен, 9.

Оди се је во остр во.

ПОД ЗЛА ТА РОМ

СТА РИ  ГРАД

EНO, 

ЗAВРTИ СE!

АНАГРАМИ

(2) СЛА ДО КУ САЦ

(3) MЛАДИН БУ КЕТ

(1) ШО ТРИН НО ВИ ФИЛМ

Oброк мо ра би ти

и бо гат и вре дан,

гoвори НAM СТРО ГО

сла до ку сац jeдан.

У цве ћа ри ју трос

БИ РАМ ЈЕ ДРЕ ру же

дa бу ке тић мла дин

по тра је што ду же.



Пред став ник удру же ња из на -
шег гра да ко је се го ди на ма ба -
ви за шти том жи во ти ња Иван
Ку ра јов, на по зив јед не од нај -
ве ћих свет ских ор га ни за ци ја
из тог до ме на – Ху ма ни тар ног
дру штва САД, не дав но је уче -
ство вао на сај му и кон фе рен -
ци ји на ег зо тич ној Фло ри ди.
Ако се зна да је ма ни фе ста ци ји
при су ство ва ло око две хи ља де
по се ти ла ца, по ред по де ле ис -
ку ста ва са уче сни ци ма из пре -
ко три де сет зе ма ља све та, ово
је ујед но би ла и сјај на при ли ка
за пред ста вља ње дво де це ниј -
ског ра да Дру штва при ја те ља
жи во ти ња „Љу бим ци”.

– Пре да ва ња су нам др жа ли
мно ги вр хун ски струч ња ци ко ји се ба ве ши ро ким ди ја па -

зо ном те ма – од про бле ма на -
пу ште них и улич них жи во ти -
ња, пре ко оних с фар ми, па до
ди вљих. Том при ли ком ти
про фе си о нал ци пре до чи ли су
нам по дат ке из на уч них ис -
тра жи ва ња и ко ри сне иде је и
ин фор ма ци је. Са став ни део

овог до га ђа ја био је и Са јам
опре ме, сред ста ва и раз ли чи -
тих про гра ма еду ка ци је, а
штан до ве су има ли сви зна чај -
ни ји фак то ри чи је су основ не
де лат но сти за шти та жи во ти -
ња, про мо ци ја ху ма ног од но са
љу ди пре ма жи во ти ња ма и ка -
ко њи хов су жи вот учи ни ти

склад ним. На осно ву све га ви -
ђе ног, мо же мо се по хва ли ти
ни во ом ак тив но сти и оно га
што је у на шој сре ди ни учи ње -
но у прет ход ном пе ри о ду, јер
је то ве о ма бли зу оно ме што
ра де слич не ор га ни за ци је у
САД и дру где у све ту. При том,
оне овај по сао оба вља ју про -
фе си о нал но, а не ке од њих
рас по ла жу го то во ми ли он -
ским бу џе ти ма и мно го број -
ним осо бљем сва ко днев но ан -
га жо ва ним на од ре ђе ним про -
јек ти ма – на вео је Ку ра јов.

Он је до дао да је овај до га ђај
био при ли ка за оства ре ње
број них кон та ка та са уче сни -
ци ма и ор га ни за ци ја ма из це -
лог све та, а све то за рад по тен -
ци јал не са рад ње с ци љем по -
ди за ња ни воа све сти Пан че ва -
ца и оспо со бље но сти дру штва
„Љу бим ци” за ефи ка сни је пру -
жа ње по мо ћи жи во ти ња ма,
пре све га уз по моћ бо љих про -
гра ма за еду ка ци ју и удо мља -
ва ње.

Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

– Ва жно је ис та ћи да смо ми
ба лет ска гим на зи ја, јер има мо
пред ме те као што су срп ски,
фи ло зо фи ја, ма те ма ти ка, со -
ци о ло ги ја, пси хо ло ги ја, за тим
кла вир или исто ри ја ко сти ма,
као и оне ко ји под ра зу ме ва ју
ре пер то ар кла сич ног ба ле та,
исто риј ске бал ске игре, сцен -
ске на род не игре... Украт ко,
бу ду ће игра че оспо со бља ва мо
за ба вље ње и кла сич ном и са -
вре ме ном игром, ко ја је да нас
ку ди ка мо за сту пље ни ја. Због
то га пра ти мо свет ске трен до ве
и тру ди мо се да сво је уче ни ке
пла си ра мо на сва до ступ на
ино стра на так ми че ња – од Ру -
му ни је, пре ко Мо скве, Бер ли на,
Пра га, Бе ча и Бу дим пе ште, до
Ри ма – ис та кла је ди рек тор ка
ба лет ске шко ле.

Ње на ко ле ги ни ца На та ша
То до вић, пе да гог кла сич ног
ба ле та, на до ве зу је се на ту
при чу ре чи ма да су уче ни ци
за хва љу ју ћи ква ли тет ном ра ду
ус пе ли да на ме ђу на род ном
ни воу бу ду ра ме уз ра ме са
они ма из мно го бо га ти јих зе -
ма ља.

– Ја ко је те шко све то фи нан -
сиј ски из не ти. Са мо ко ти за ци -
је су енорм но ску пе, а где су хо -
те ли, хра на, ави он ски пре воз...
С тим у ве зи, ве о ма смо за хвал ни
ди рек тор ки, ко ја је ја ко по све -

ће на уче шћи ма на кон кур си -
ма, ода кле го то во је ди но мо же -
мо да обез бе ди мо сред ства за
на сту пе у ино стран ству. Ево,
ре ци мо, не дав но је на ша Јо ва -
на Ми ло са вљев по зва на на
пре сти жно так ми че ње у Ри му
– на ве ла је То до ви ће ва.

И по ме ну та Јо ва на је, на -
рав но, на сту пи ла на го ди -
шњим кон цер ти ма, за јед но с
мно гим дру гим та лен то ва ним
уче ни ци ма.

Ква ли тет по твр ђен и на сце ни
Сам про грам отво ри ли су они
нај мла ђи (и нај сла ђи) по ла -
зни ци ба лет ског за ба ви шта, и
то ко ре о гра фи јом под на зи -
вом „Пе тар Пан”. По том су не -

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Слободан
Мужјак лабрадора пронађен је по-
четком протеклог месеца у Улици
ослобођења.

Слободан није чипован, а власник
га није тражио у градском прихва-
тилишту у Власинској 1. И даље се
тамо налази ишчекујући његов до-
лазак или неког новог, одговорнијег
власника који ће му пружити сигу-
ран дом.

Ова дружељубива куца обележена
је и вакцинисана, а све остале ин-
формације могу се добити на број те-
лефона 013/352-148.

Чарли
Мешанац који има крви белгијског
овчара (малиноа) изузетно је дисци-
плинован и углађен, што се види и
на фотографији.

Тромесечна врдалама Чарли вак-
цинисан је и очишћен од паразита,
па сада тражи власника за цео жи-
вот. Ко жели верног друга да с њим
лето проведе у игри и одрастању,
овај малиша је прави избор.Кон-
такт-телефон је: 060/732-99-09.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Ка да је реч о обра зо ва њу у
обла сти умет но сти, наш град
мо же се, без има ло за др шке,
по ди чи ти и свим оним што је
у го то во че ти ри де це ни је по -
сто ја ња ура ди ла Ба лет ска
шко ла „Ди ми три је Пар лић”. А
за та кву тврд њу има до вољ но
ар гу ме на та – од успе шних и
афир ми са них по је ди на ца до
без број де це ко ја су уз игру и
све што уз њу иде раз ви ја ла те -
ло и дух и са мим тим пра вил -
но гра ди ла лич ност.

На кра ју сва ке школ ске го ди -
не панчeвачка ба лет ска шко ла
при ре ђу је за вр шни кон церт
као кру ну ми ну лог ра да. То ни
овог ју на ни је из о ста ло, а ти ме
ни си ја сет гра ци о зних, али и
вир ту о зних по кре та већ фор -
ми ра них игра ча, ни сим па -
тич них сит них гре ша ка оних
мла ђих ко ји већ уве ли ко вла -
да ју сце ном, као ни по ма ло
збу ње них, али раз дра га них
ли ца нај мла ђих.

А шта тек ре ћи о на сме ја ним
ро ди те љи ма, ба ка ма, декамa,
при ја те љи ма... 

На за вр шном кон цер ту по ла -
зни ка Ба лет ске шко ле „Ди -
ми три је Пар лић”, ко ји је
про те клог ви кен да, 3. и 4. ју -
на, упри ли чен у два чи на, су -
ми ра но је оно што је то ком
це ле го ди не ура ђе но. Пред -
ста вље не су све гру пе од лом -
ци ма из кла сич ног ба лет ског
ре пер то а ра или ба лет ским
ва ри ја ци ја ма, ко је се углав -
ном из во де со ли стич ки, а по -
не кад и груп но.

У та квим при ли ка ма нај ја -
сни је су уоч љи ви ре зул та ти ве -
ли ког тру да пе де се так за по -
сле них у тој уста но ви.

На ши и на ино стра ним 
так ми че њи ма
Пре ма ре чи ма ди рек тор ке
шко ле Та тја не Кр ге, у тој уста -
но ви у сва ком мо мен ту обра -
зу је се око три ста по ла зни ка
из ме ђу че ти ри и осам на ест го -
ди на.

ЗА ВР ШНИ ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ БА ЛЕТ СКЕ ШКО ЛЕ „ДИ МИ ТРИ ЈЕ ПАР ЛИЋ”

ДЕ МОН СТРА ЦИ ЈА РАС КО ШИ УМЕТ НИЧ КОГ ИЗ РА ЗА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

но вић, Не над Иван ко вић, Ан -
ђе ла Трај чић, Аја Јан ко вић,
Ка та ри на Ми лин ко вић, Ми -
ли ца Ми ле кић, Алек сан дра
Мр дић, Ан дри ја на Жи ва нов,
Блан ка Па ве ла, Јо ва на Ра до -
са вљев, Ли ди ја Ми ла но вић,

ПО НО СНО У ИМЕ ВЕ ЛИ КОГ ВИ ЗИ О НА РА

Ба лет ска шко ла „Ди ми три је Пар лић” по сто ји од 1979. го ди -

не. Пре то га је функ ци о ни са ла као не ка вр ста те ча ја при ло -

кал ној му зич кој шко ли, да би се ка сни је одво ји ла,

ре ги стро ва ла и за по че ла са мо ста лан рад.

Шко ла се на ак ту ел ној адре си у Ули ци Жар ка Зре ња ни на

25 на ла зи упра во два де сет пет го ди на. Од пре де сет го ди -

на по сто ји и сред ња шко ла, а у ме ђу вре ме ну су оформ ље на

из дво је на оде ље ња у Зре ња ни ну и Али бу на ру.

Ди ми три је Пар лић, чи је име ова уста но ва но си, био је

ви зи о нар не ве ро ват не енер ги је и вр хун ски ју го сло вен ски

играч и ко ре о граф, ко ји је иза се бе оста вио пре ко пе де сет

ба ле та.

вљен је блок од се ка на род не
игре, ка да су уче ни ци од пр вог
до че твр тог раз ре да из ве ли ко -
ла из Ба на та, Шу ма ди је, Вра ња
и дру гих де ло ва Ср би је.

И дру гог да на, у не де љу, 4.
ју на, пу бли ку је че као бо гат

што ста ри ји уче ни ци при -
прем ног 3 при ка за ли „Ру ску
игру”; при прем но 5 од и гра ло
је „Ка нон”, а уче ни ци I и II
раз ре да би ли су „Мор на ри”.
Тре ћа ци и че твр та ци при ка за -
ли су „Цир кус”; не што мла ђи
ђа ци из Али бу на ра би ли су
„Лут ке”, а пан че вач ки уче ни -
ци I и II раз ре да из ве ли су
Штра у со ву „Ели сен-пол ку”.

По том су у ра зним ва ри ја ци -
ја ма рас ко шни та ле нат де мон -
стри ра ли сред њо школ ци Аја
Јан ко вић, Ти ја на Аћа, Ан ђе ла
Трај чић, Не над Иван ко вић, Ка -
та ри на Ђу кић, Јо ва на Ра до са -
вљев, Па ве ла Блан ка, Ан дри ја -
на Жи ва нов и Алек сан дра Мр -
дић. За крај пр ве ве че ри оста -

Ми ља на Гар че вић, Са ра Па -
влов ски, Те о до ра Пе рић и Ања
Стан кић.

По след ње три тач ке ово го -
ди шњег из да ња за вр шног кон -
цер та од и гра ле су уче ни це
дру гог и тре ћег раз ре да сред -
ње шко ле на те ме „Дон Жу ан”
и „Ба ја де ра”. За то су, као и
сви прет ход ни ци, на гра ђе не
бур ним апла у зи ма пу бли ке и
же ља ма да се сли чан спек такл
што пре по но ви.

про грам, ко ји су за по че ли тре -
ћа ци и че твр та ци ко ре о гра фи -
јом „Па ла дио” на му зи ку Ви -
вал ди ја. По том су при прем но
1 и 2 од и гра ли Стир лин гов
„Fill” и „Огле да ло”, а уче ни ци
дру гог раз ре да де ло ве из ба ле -
та Пе тра Иљи ча Чај ков ског –
„Крц ко Ора шчић”.

На кон то га би ном су по но во
су ве ре но за го спо да ри ли сред -
њо школ ци Ти ја на Аћа, Стра -
хи ња Ми ћић, Ан ге ли на Кр ста -

ПРЕД СТАВ НИК ДРУ ШТВА ПРИ ЈА ТЕ ЉА ЖИ ВО ТИ ЊА У АМЕ РИ ЦИ

„Љу бим ци” се про мо ви са ли на Фло ри ди



Ових да на из све та од бој ке сти -
гле су ле пе ве сти и за пан че -
вач ки спорт. На и ме, се лек тор ка
од бој ка шке жен ске ју ни ор ске
ре пре зен та ци је Ср би је Ма ри ја -
на Бо ри чић са оп шти ла је спи -
сак игра чи ца на ко је ра чу на за
пред сто је ћа ве ли ка так ми че -
ња, а то су Свет ско пр вен ство и
Бал кан ски шам пи о нат.

Ме ђу иза бра ним де вој ка ма
су и две игра чи це Ди на ма, и
то ли бе ро Са ња Ђур ђе вић и
при мач Ти ја на Стој ко вић.

Пр во так ми че ње ко је ју ни -
ор ка ма пред сто ји овог ле та
је сте Бал кан ско пр вен ство у
Са ра је ву, од 27. ју на до 1. ју -
ла, а за тим сле ди Свет ско пр -

вен ство, ко је ће би ти одр жа -
но од 7. до 16. ју ла у Бо ки дел
Рио и Кор до би (Мек си ко).

Ју ни ор ска ре пре зен та ци ја
Ср би је оку пи ла се у по не де -
љак, 5. ју на, и од мах је оти -
шла на Ко па о ник, где ће бо -
ра ви ти де сет да на, а по том,
до по чет ка Бал кан ског шам -
пи о на та, сле ди „глан ца ње
фор ме” у Кра гу јев цу. По след -
ње при пре ме пре од ла ска на
Свет ско пр вен ство би ће оба -
вље не у Обре нов цу.

Жен ска ју ни ор ска ре пре -
зен та ци ја Ср би је ће че твр ти
пут уза стоп но од но сно сед ми
пут у исто ри ји игра ти на
свет ском пр вен ству.

Сприн те ри пан че вач ког Ди на -
ма оства ри ли су још је дан ве -
ли ки успех. У су бо ту, 3. ју на, у
Ис тан бу лу је одр жа но Пр вен -
ство Бал ка на за мла ђе ју ни о ре,
а у са ста ву атлет ске ре пре зен -
та ци је на ше зе мље пр ви пут се
на шао и наш мла ди су гра ђа -
нин Сте фан Ми хај лов. Он се
са сво јим дру го ви ма над ме тао
у шта фет ној тр ци на 4 x 100
ме та ра. Ре пре зен та ци ја Ср би је
осво ји ла је сре бр ну ме да љу, а
Сте фан, иа ко нај мла ђи члан
ти ма, био је пр ва, нај од го вор -
ни ја из ме на у шта фе ти.

Био је то де би тант ски на -
ступ мла дог Ми хај ло ва у ма -
ји ци с на ци о нал ним гр бом, а
осва ја њем ви це шам пи он ске

ти ту ле на Бал ка ну он је са мо
још јед ном по твр дио свој из -
ра зи ти та ле нат. Сте фан је
ујед но и у нај у жем кру гу кан -
ди да та за ре пре зен та ци ју Ср -
би је ко ја ће кра јем ју ла уче -
ство ва ти на ЕЈОФ-у у ма ђар -
ском гра ду Ђе ру.

На так ми че њу у Ис тан бу лу
ре пре зен та ци ја Ср би је има ла
је 33 пред став ни ка, а на шој
зе мљи су при па ле две злат не,
че ти ри сре бр не и три брон за -
не ме да ље. Му шку шта фе ту
су, по ред Сте фа на Ми хај ло -
ва, са чи ња ва ли и Ки ја но вић,
Јор гић и Ман дић, а мом ци су
до ви це шам пи он ске ти ту ле
сти гли у вре ме ну 43,01.

Сва ка част!

СПОРТ
Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ис пла тио се 
ви ше го ди шњи на пор

Ре цепт за успех –
спој мла до сти 
и ис ку ства

Спу ште на је за ве са на још јед -
но пр вен стве но над ме та ње
нај бо љих ру ко мет них ти мо ва
у на шој зе мљи, а ина че бо га та
исто ри ја пан че вач ког спор та
до би ла је но ву стра ни цу. Злат -
ним сло ви ма ис пи са ли су је
ру ко ме та ши Ди на ма... Не ка
на овом ме сту оста не за бе ле -
же но са да, али и ка да не ки
зна ти жељ ник по сле мно го го -
ди на бу де пре ли ста вао по жу те -
ле стра не „Пан чев ца”, не ка се

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН СР БИ ЈЕ

ово је плод ду го го ди шњег ра да
у клу бу. Тим је на оку пу две
го ди не, од ра ди ли смо 312 тре -
нин га, од и гра ли 40 утак ми ца.
При ми ли смо нај ма ње го ло ва
у ли ги... Еки па је по ка за ла ка -
рак тер, јер ни јед ном ни је има -
ла слаб дан. Наш нај ве ћи по -
раз био је 28:25 у Но вом Са ду.
Од 18 игра ча у ро сте ру, би ло је
чак 12 де би та на та и шест ис -
ку сних мо ма ка. За хва лио бих
упра ви клу ба, јер је оства ри ла

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У АТЛЕ ТИ ЦИ

СРЕ БРО ЗА СТЕ ФА НА МИ ХАЈ ЛО ВА

У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жа но фи на ле Ку па
Ср би је у га ђа њу из ма ло ка ли -
бар ског оруж ја по А-про гра -
му. Нај бо љи стре лац СД-а
„Пан че во 1813” Де јан Пе шић
од лич но се бо рио то ком два
да на так ми че ња, али овог пу та
не до ста ја ло му је ма ло спорт -
ске сре ће да би сти гао до тро -
фе ја.

У основ ном ме чу тро ста ва
Де јан је по сти гао свој нај бо љи
ре зул тат у овој се зо ни, по го -
див ши 1.167 кру го ва, па је та ко
по твр дио на ци о нал ни раз ред и
осво јио тре ће ме сто. Ипак, у
фи нал ном ме чу је ло ши је
стар то вао, па је мо рао да се за -
до во љи сед мим ме стом. Су тра -

дан, у основ ном ме чу ле же ћег
ста ва, био је пе ти, са 613,9 кру -
го ва. У фи на лу је до бро кре нуо,
ве ћим де лом ме ча био је дру ги
на та бе ли, али је на кра ју за вр -
шио на че твр том ме сту и за са -
мо 1,4 кру га из гу био ме да љу.

То ком оба да на до ми ни ра ли
су стрел ци из Кра гу јев ца, ко ји
има ју да ле ко бо ље усло ве за
тре нин ге и мно го ста бил ни је
фи нан си ра ње од оста лих клу -
бо ва у на шој зе мљи.

На ред ног ви кен да Де јан ће
на сту пи ти на ме ђу на род ном
тур ни ру „Гран-при Но вог Са -
да”, а по ред над ме та ња у га ђа -
њу из ма ло ка ли бар ске пу шке
у оба ста ва, так ми чи ће се и у
га ђа њу из ва зду шног оруж ја.

под се ти – у се зо ни 2016/2017.
Ру ко мет ни клуб Ди на мо оства -
рио је ве ли чан ствен успех и по -
стао је ви це шам пи он Ср би је! 

Би ла је то пр вен стве на тр ка
за бо до ве ко ја ће оста ти у нај -
леп шем се ћа њу свим пра вим
љу би те љи ма спо р та у на шем
гра ду, а окон ча на је баш она -
ко ка ко је то у су бо ту, 3. ју на,
и при жељ ки ва ло 1.000 гле да -

ла ца у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту. Мом ци ко је
пред во ди тре нер Иван Пет ко -
вић би ли су пред ве ли ким ис -
ку ше њем, јер им је це ла се зо -
на ста ла у по след њих ше зде -
сет ми ну та. Би ли су све сни да
са мо по бе дом мо гу оства ри ти
исто риј ски успех. Тен зи ја је
би ла огром на, оче ки ва ња јав -
но сти пре ве ли ка... Те шко је
би ло ми сли ти са мо на ле пљи -

ста ве овај ва жан ду ел. Чи та во
пр во по лу вре ме про те кло је у
зна ку до ма ћег ти ма. Ди на мо ва
од бра на, ко јом су ко ман до ва -
ли Ра ду ле Ра ду ло вић и ка пи -
тен Ра да но вић, би ла је чвр ста
као гра нит, па су Су бо ти ча ни
са мо осам пу та ус пе ли да по -
го де циљ. На дру гој стра ни те -
ре на Бан ду ка и Жу јо вић на -
ста ви ли су да ре ше та ју мре жу

го сти ју, па је Ди на мо на од мор
оти шао с пет го ло ва „ви шка”.

Дру го по лу вре ме до не ло је
агил ни ју и офан зив ни ју игру
Спар та ка, ко ји је, ма ло-по ма -
ло, по чео да „то пи” пред ност
до ма ћи на. Го сти су ус пе ли да
вра те не из ве сност у меч, у 38.
ми ну ту сти гли су на са мо гол
за о стат ка (15:14), а он да је
„сев нуо” кон тра на пад Ди на ма.
У глав ној уло зи био је Ми лош

КУП СРБИЈЕ

Финални турнир Купа Србије за рукометаше одигран је 7. и

8. јуна у Горњем Милановцу.

Првог дана такмичења снагу су одмерили Динамо и

суботички Спартак, као и Слога и Црвена Звезда. Побед-

ници ових дуела борили су се за трофеј у најмасовнијем

такмичењу.

Нажалост љубитеља рукомета у нашем граду, Динамо је

изгубио од Спартака са 11:18, иако је на полувремену имао

активан резултат од 10:10.

све мо је за ми сли – од ре кви -
зи та за тре нин ге до од ла ска на
го сто ва ња дан ра ни је... Од ра -
ди ли смо сја јан по сао то ком
пре ла зног ро ка, а на ше нај ве -
ће по ја ча ње био је Бран ко Ра -
да но вић. По го ди ли смо са
свим игра чи ма ко је смо до ве -
ли. Жу јо вић и Иво ше вић су
озбиљ ни бе ко ви, а ка да су нам
до шли Дис тол и Ра ду ло вић,
по че ли смо да раз ми шља мо и
о озбиљ ни јем пла сма ну од
бор бе за оп ста нак. Ипак, не ма
нај за слу жни јих за овај успех.
Сви су по бед ни ци. Нај ва жни ји
су игра чи, али се бе су у три -
јумф утка ли бу квал но сви. И
пред сед ник Да ни јел Су бо тић,
ди рек то ри Сто јан и Бран ко
Ра да но вић, мој пр ви са рад ник
Го ран Бе лић, па кон ди ци о ни
тре не ри Бра ни слав Јо ва нов и
Фи лип Вла јић, еко ном Бо го -
љуб Ми на, се кре тар Пре драг
Мла де но вић, фи зи о те ра пе ут
На та ша Бе лић, чо век за ду жен
за од но се с јав но шћу Сло бо дан
Да мја нов... Али сви за јед но
нај ве ћу за хвал ност ду гу је мо
на шим вер ним на ви ја чи ма,
ко ји су це лу се зо ну про ве ли с
на ма, ка ко у ха ли на Стре ли -
шту, та ко и на го сто ва њи ма –
ре као је шеф струч ног шта ба
Ди на ма Иван Пет ко вић на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној 5. ју на у про сто ри ја -
ма клу ба.

– Сјај на се зо на. Тач но се зна
ко шта ра ди у клу бу. Сјај на је
ат мос фе ра, клуб је фи нан сиј -
ски ста би лан... Би ло је успо на
и па до ва то ком пр вен ства, али
мо је нај ве ће за до вољ ство су
пу не три би не, а по себ но ка да
на њи ма ви дим де ча ке из на -
ше шко ле ру ко ме та. То је бу -
дућ ност на шег клу ба, с њи ма
сјај но ра ди Ми ша Дра слар –
до дао је ка пи тен и спорт ски
ди рек тор Ди на ма Бран ко Ра -
да но вић. 

Пред став ни ци ма ме ди ја та -
да су се обра ти ли и пред сед -
ник Ди на ма Да ни јел Су бо тић
и нај бо љи играч Пе тар Жу јо -
вић. И они су у етар по сла ли
ја сну по ру ку – ово ни је Ди на -
мов зе нит. Пра ви ус пе си тек
до ла зе!

ЛЕ ПЕ ВЕ СТИ ЗА ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СПОРТ

СА ЊА И ТИ ЈА НА МЕ ЂУ ОДА БРА НИ МА

ву лоп ту... Грч је сте зао ми -
ши ће, ме ша ле су се емо ци је и
ра зум, али Бран ко Ра да но вић
и ње го ви са и гра чи су ус пе -
ли... По бе ди ли су Спа р так из
Су бо ти це са 24:23 (13:8) и та -
ко се зо ну за вр ши ли на дру -
гом ме сту, иза (још увек) не -
при ко сно ве не но во сад ске
Вој во ди не.

Од са мог по чет ка утак ми це
по пу лар ни „ву ко ви с Та ми ша”
ушли су у ду ел с ве ли ком же -
љом за три јум фом, а чвр стом
од бра ном и ефи ка сним на па -
дом из не на ди ли су ри ва ла. За -
хва љу ју ћи ефект ним го ло ви ма
Бан ду ке, Жу јо ви ћа и Иво ше -
ви ћа Пан чев ци су већ у пе том
ми ну ту по ве ли с 3:0, па су
мно го мир ни је мо гли да на -

Ба ру џић, ко ји ни је по гре шио
при ли ком ре а ли за ци је... На -
пад Су бо ти ча на та ко је од би -
јен. До ма ћи су по но во пре у зе -
ли ини ци ја ти ву и кон тро лу
над утак ми цом, не у мо љи ви су
би ли Па вле Бан ду ка и Пе тар
Жу јо вић, а он да је јед ном
„бом бом” и Ми љан Бу њев че -
вић до при нео да се вођ ство
до ма ћи на уве ћа. Вре ме на је
оста ја ло све ма ње, го сти су по -
че ли да гу бе сва ку на ду... У по -
след њим тре ну ци ма су сре та
ус пе ли су са мо да убла же по -
раз и да на кра ју спорт ски пру -
же ру ке но вим ви це шам пи о -
ни ма Ср би је.

– Че сти там мом ци ма.
Оства ри ли смо исто риј ски
успех. Ни шта ни је слу чај но,

СВЕТСКИ КУП У КАЈАКУ

БИ ЉА НА РЕЛИЋ У ФИ НА ЛУ
Кра јем ма ја у ма ђар ском гра -
ду Се ге ди ну одр жа на је дру га
ре га та Свет ског ку па, на ко јој
је уче ство ва ло око 800 так ми -
ча ра из 54 зе мље.

Так ми чар ка ККК-а Пан че -
во Би ља на Ре лић на сту пи ла је
у се ни ор ском дво се ду, за јед но
с дру га ри цом из ре пре зен та -
ци је Ср би је Ма ри јом До ста -
нић, на ста зи од 500 ме та ра.
Иа ко знат но мла ђе од ри вал -

ки, на ше ка ја ка ши це су по ка -
за ле ве ли ку бор бе ност и са мо -
по у зда ње, па су кроз ква ли -
фи ка ци је ус пе ле да стиг ну до
фи нал не тр ке, у ко јој су их че -
ка ле нај бо ље ка ја ка ши це из
це лог све та.

Уз ве ли ку бор бу с та ла си ма,
на ше ре пре зен та тив ке пред -
во ђе не тре не ром Ђу ри цом
Лев на ји ћем за у зе ле су осмо
ме сто.

ФИ НА ЛЕ КУ ПА СР БИ ЈЕ У ГА ЂА ЊУ 

ИЗ МА ЛО КА ЛИ БАР СКЕ ПУ ШКЕ

ДЕ ЈАН ПЕ ШИЋ НА ЧЕ ТВР ТОМ МЕ СТУ



СПОРТ
Петак, 9. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Фудбал

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА

Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СТРЕЛА

Избиште: ПОЛЕТ–БОРАЦ

Влајковац: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (У)

Омољица: МЛАДОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА

Б. Црква: БАК–БУДУЋНОСТ

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ВОЈВОДИНА (Ц)

Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (С)

Све утакмице играју се у недељу од 17.30

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

ПЛЕЈ-ОФ

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК 24:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Н. Сад: СЛАВИЈА–ДОЛОВО 24:28

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Шид: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (С) 4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Црепаја: ВОЈВОДИНА – ЈЕДИНСТВО (К) 3:1

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК 1:1

Уљма: ПАРТИЗАН–МЛАДОСТ 3:2

Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (В) 3:2

Иваново: СТРЕЛА–ПОЛЕТ 5:1

Б. Н. Село: СЛОГА–ВУЛТУРУЛ 5:0
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Husner

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сг6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Три јумф 
Ање Да ви до вић

Сле ди Пр вен ство 
Ср би је у аква тло ну

Не де ља, 4. јун – дан ка да је
наш град био у зна ку ТК-а Та -
миш. Је дан од нај у спе шни јих
спорт ских ко лек ти ва из на ше -
га гра да на ста вио је ле пу тра -
ди ци ју – два де сет че твр ти пут
ор га ни зо ва но је над ме та ње
ши ром Ср би је, па и Евро пе,
по зна то као „Пан че вач ки три -
а тлон”. Ујед но, то је би ла тр ка
и СТУ ку па, па се на та ми -
шком ке ју оку пио крем овог
спор та у на шој зе мљи. Уче -
ство ва ло је око 120 так ми ча ра
у свим ка те го ри ја ма.

Над ме та ње је по че ло тр ком
по чет ни ка, на ста ви ле су га
мла де на де и на де, а за вр ше но
је глав ном тр ком – на дис тан -
ца ма од 750 ме та ра пли ва ња,
20 ки ло ме та ра во жње би ци кла
и пет ки ло ме та ра тр ча ња.

Чла но ви ТК-а Та миш су и
овог пу та би ли ве о ма успе -
шни, па су осво ји ли чак је да -
на ест ме да ља. По себ но је оду -
ше ви ла мла да Ања Да ви до -
вић, ко ја је три јум фо ва ла и у
елит ној тр ци, али и у кон ку -
рен ци ји ју ни ор ки. Сја јан је
био и Мар јан Лу кић, је дан од
ор га ни за то ра овог над ме та ња,
ко ји је по бе дио у сво јој ста ро -

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ТРИ А ТЛОН – ДВА ДЕ СЕТ ЧЕ ТВР ТИ ПУТ

НА СТА ВЉЕ НА ЛЕ ПА ТРА ДИ ЦИ ЈАМЕ ДА ЉЕ 

ЗА МИ ЛА НО ВИ ЋЕ
У на шем глав ном гра ду про -
шлог ви кен да одр жа на су два
ка дет ска тур ни ра, на ко ји ма
су се оку пи ли нај ква ли тет ни ји
мла ди ша хи сти из на шег ре ги -
о на. На оба пре сти жна так ми -
че ња Мар ко Ми ла но вић био је
је ди ни пред став ник Пан че ва,
над ме тао се про тив две го ди не
ста ри јих де ча ка од се бе, а са
оба тур ни ра вра тио се са злат -
ним ме да ља ма.

У су бо ту, 3. ју на, под по кро -
ви тељ ством ШК-а Гли га, одр -
жан је два де се ти тур нир, на ко -
ме је, као и на прет ход ном,
Мар ко пр вим ме стом по твр дио
по зив ни цу за ме мо ри јал ни
тур нир „Бран ко Бо го вац”, по -
знат по бо га тим на гра да ма, ко -
ји ће би ти одр жан у сеп тем бру.

Дан ка сни је во де ћа ша хов -
ска шко ла у зе мљи, под вођ -
ством се лек то ра ре пре зен та -
ци је Ср би је ве ле мај сто ра
Бран ка Та ди ћа, ор га ни зо ва ла
је дру ги гран-при тур нир. У
сред њој ста ро сној ка те го ри ји
Мар ко је та ко ђе био је дан од
нај мла ђих уче сни ка, али то му
ни је сме та ло да убе дљи во три -
јум фу је.

На овом так ми че њу у нај -
мла ђој ка те го ри ји уче ство вао
је и Мар ков пе то го ди шњи брат
Па вле Ми ла но вић. Он је та ко -
ђе оства рио за па жен успех – са
че ти ри по е на из пет пар ти ја
осво јио је сре бр ну ме да љу.

УСПЕ ШАН ВИ КЕНД
У Но вом Са ду је у су бо ту, 3. ју -
на, одр жан ме ђу на род ни пли -
вач ки ми тинг „Змај”, на ко јем
су уче ство ва ла 372 мла да пли -
ва ча из 27 клу бо ва. У ја кој
кон ку рен ци ји за па же не ре зул -
та те оства ри ли су и чла но ви
ПК-а Ди на мо.

Сте фан Мил те но вић је три -
јум фо вао у тр ци на 50 м леђ -
но, а сре бр не ме да ље је осво -
јио на 200 м ме шо ви то и 50 м
кра ул. Ср на Ми лу ти но вић за -
слу жи ла је зла то на 50 м дел -
фин и сре бр на од лич ја у тр ка -
ма на 50 м леђ но и 50 м кра ул.

Мар та Кон стан ти нов је дру га
сти гла на циљ на 200 м ме шо -
ви то и 100 м леђ но, а тре ћа је
би ла на 100 м пр сно. Да мјан
Аџић и Ја на Об ра до вић за ра -
ди ли су сре бр не ме да ље у тр -
ка ма на 50 м кра ул од но сно
100 м пр сно. Мар тин Ћир ко -
вић је био нај бр жи на 50 м пр -
сно, а Ни ко ла Ла ти но вић је
осво јио брон зу у над ме та њу на
100 м леђ но.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

сној гру пи, а у глав ној тр ци
осво јио је брон за но од лич је.

У кон ку рен ци ји по чет ни ка
Ива Бо жич ко вић и Алек са Ке -
жић осво ји ли су нај вред ни је
тро фе је, а Сте фан Је ла ча оки -
тио се брон зом. Лу ка Гли го -
рић се так ми чио у гру пи мла -
дих на да и осво јио је злат ну
ме да љу, а у кон ку рен ци ји на да
Мар ко Гли шић је тре ћи сти гао
на циљ. Фан та стич ни су би ли
и пан че вач ки ју ни о ри. Ања
Да ви до вић је осво ји ла нај сјај -
ни је од лич је, а Алек са Кар лаш
је за слу жио брон за ну ме да љу.
Фи лип Ру да ко вић је три јум -

фо вао у гру пи так ми ча ра од
18 до 30 го ди на, а Мар јан Лу -
кић у гру пи три а тло на ца од 41
до 50 го ди на. У ап со лут ној
кон ку рен ци ји нај бо ља је би ла
Ања Да ви до вић, а Мар јан Лу -
кић се оки тио брон зом.

– Дао сам мак си мум. По бе -
дио сам у сво јој гру пи, али ми
је ве о ма дра го што сам осво јио
брон зу у ап со лут ној кон ку рен -
ци ји, јер сам за ри ва ле имао и
мом ке ко ји су два де сет и ви ше
го ди на мла ђи од ме не. Вре ме је
би ло ве о ма те шко, а ду вао је и
јак ве тар. Али на ви кли смо, ми
три а тлон ци мо ра мо да се при -

ла го ђа ва мо усло ви ма – ре као је
по сле тр ке Мар јан Лу кић.

Сја јан так ми чар ски дан на
та ми шком ке ју улеп шан је ин -
фор ма ци јом из Ки не, где је
на ша нај бо ља три а тлон ка Ви -
да Ме дић на тр ци ИТУ ку па
за у зе ла два на е сто ме сто у из у -
зет но ја кој кон ку рен ци ји.

За чла но ве ТК-а Та миш не ма
вре ме на за од мор. За пет на е -
стак да на пред сто ји им ор га -
ни за ци ја тр ке Пр вен ства Ср -
би је у аква тло ну (ки ло ме тар
пли ва ња и пет ки ло ме та ра тр -
ча ња), ко ја ће та ко ђе би ти
одр жа на у Пан че ву.

Стране припремио

Александар
Живковић

СТИ ГЛИ 

НО ВИ ТРО ФЕ ЈИ
У но во сад ској дво ра ни „Спенс”
у су бо ту, 3. ју на, одр жан је тра -
ди ци о на лан ка ра те тур нир под
на зи вом „Срем ско кар ло вач ки
куп 2017”. Ме ђу 300 так ми ча ра
из Цр не Го ре, БиХ, Хр ват ске и
Ср би је, на сту пи ло је и пет бо ра -
ца из КК-а Мла дост.

Злат не ме да ље осво ји ли су
Де ја на Ива но вић, Бра ни слав
Срећ ков (две – у бор ба ма и ка -
та ма) и Ми ли ца Ми ло ва но -
вић, а брон за ма су се оки ти ли
Мла ден Го ле мо вић и Ана ста -
си ја Кр стић.

Су тра дан је у Бе о гра ду одр -
жан пре сти жни „Ро да куп”, на
ко ме је уче ство ва ло око 800
так ми ча ра из се дам зе ма ља.

Нај у спе шни је су би ле Ми ља -
на То до ро вић, ко ја је осво ји ла
злат ну ме да љу, и Ана ста си ја
Чо ло вић, ко ја се оки ти ла брон -
за ним од лич јем. Иа ко су оста -
ли без тро фе ја, од лич но су ра -
ди ли и: Та ра Ар се но вић, Дра -
га на Ма цу ра, Ми хај ло Пан те -
лић и Лу ка Ста ној ко вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Про шлог ви кен да на ста вље но
је бок сер ско над ме та ње у Ли -
ги Бе о гра да, у ко јој се так ми -
чи и БК Про фе си о на лац из
на ше га гра да. Так ми че ње је
одр жа но у Ба ра је ву, а кон ку -
рен ци ја је и овог пу та би ла
при лич но ја ка. Ипак, мом ци и
де вој ке ко је пред во ди тре нер
Звон ко Ди ми три је вић по но во
су по ка за ли за ви дан ква ли тет
и та ле нат, па за сад убе дљи во
во де на та бе ли.

У по лу фи нал ним ме че ви ма,
ка да се у об зир узму све ка те -
го ри је, Про фе си о на лац је
имао осам пред став ни ка, од
ко јих је чак се дам ушло у фи -

на ле, а њих шест се оки ти ло
злат ним ме да ља ма.

За хва љу ју ћи та квим ус пе си -
ма БК Про фе си о на лац је био

убе дљи во нај у спе шни ји клуб
на тур ни ру, а би ланс од пет на -
ест бор би у по лу фи на лу и фи -
на лу, уз скор од три на ест по -
бе да и са мо два по ра за, за и ста
је за по што ва ње.

Уз све то, на ша су гра ђан ка
Јо ван ка Ра ду ло вић про гла ше -
на је за нај бо љу так ми чар ку на
тур ни ру.

По сле пе тог ко ла Ли ге Бе -
о гра да БК Про фе си о на лац
за у зи ма пр во ме сто на та бе -
ли, па је нај о збиљ ни ји кан -
ди дат да се и ове го ди не оки -
ти ти ту лом шам пи о на, баш
као што је то би ло и 2013. го -
ди не.

РЕ ГИ О НАЛ НО НАД МЕ ТА ЊЕ У БОК СУ

ПРО ФЕ СИ О НА ЛАЦ НА ПР ВОМ МЕ СТУ

У ор га ни за ци ји АК-а Ати на, у
Вр шцу су про шлог ви кен да
одр жа не „Атин ске атлет ске
игре”, на ко ји ма су уче ство ва ли
клу бо ви из ре ги о на. АК Та миш
из на ше га гра да имао је мно го
успе ха на том так ми че њу.

У гру пи пред шко ла ца ме да -
ље су осво ји ли Ни ко ла Бра ни -
са вље вић (две злат не), Алек -
сан дар То мић (сре бро и брон за)
и Те ре за Ко ва че вић (две злат -
не). У кон ку рен ци ји мла ђих
осно ва ца Сте фан Ма рић за слу -

жио је зла то и сре бро, Ог њен
Вол фанд за ра дио је брон зу,
Еми ли ја Је ле си је вић осво ји ла
је сре бро и брон зу, а Со ња Стој -
ков брон за но од лич је. У ка те го -
ри ји мла ђих пи о ни ра Са ња Ма -

рић је осво ји ла злат не ме да ље у
тр ка ма на 60 и 200 ме та ра, а
Са шка Ра да нов је два пу та дру -
га сти гла на циљ. Алек са Нер -
ти ца је био тре ћи на 200 м, Је -
ле на Ва си ље вић је три јум фо ва -
ла на 60 и 200 м, а Ма ри ји Ба -
линт су при па ла два сре бра.

Алек си ја Ко цић по бе ди ла је
у гру пи ше сна е сто го ди шња ки -
ња на истим де о ни ца ма, а
Ива на Ве ли ми ро вић осво ји ла
је сре бр не ме да ље. Сте фан Ла -
зић је три јум фо вао на 200 м, а

у кон ку рен ци ји се ни о ра Алек -
сан дар Бо шко вић био је тре ћи
на ис тој дис тан ци.

Тре нер АК-а Та миш Зо ран
Ко цић био је глав ни су ди ја на
ста р ту.

АТЛЕТ СКО НАД МЕ ТА ЊЕ У ВР ШЦУ

ТА МИШ ДО НЕО ОД ЛИЧ ЈА
ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ОД ЛИЧ НИ МА ЛИ БОР ЦИ

Так ми ча ри ЏК-а Ди на мо уче -
ство ва ли су про шлог ви кен да
на ме ђу на род ном тур ни ру „Ра -
до мир Ко ва че вић Џи ги” у Бе о -
гра ду, на ко јем се над ме та ло
око 400 мла дих бо ра ца из 49
клу бо ва из: БиХ, Цр не Го ре,
Хр ват ске, Ма ке до ни је и Ср би -
је. Клуб из на ше га гра да пред -
ста вио се са 17 так ми ча ра, ко ји
су осво ји ли де вет ме да ља, а по -
ле тар ци ма је при пао пе хар на -
ме њен нај у спе шни јој еки пи.

Нај вред ни је тро фе је за ра -
ди ли су: Ма те ја Сто ја нов ски,
Алек са Ђу ро вић, Ми ли ца Се -
ку ло вић и Ма те ја Зу бо вић.
Сре бром се оки тио Ни ко ла
Мир ко вић, а брон зе су за слу -
жи ли: Не ма ња Ђу ри шић, Ма -

ри ја Сто ја нов ски, Ми ле на Се -
ку ло вић и Ђор ђе Ја ки мов ски.

У исто вре ме Ан дреа Сто ја ди -
нов се над ме та ла на Европ ском
ју ни ор ском ку пу, ко ји је одр жан
у ау стриј ском гра ду Лајб ни цу.
Ан дреа је у пр вом ко лу би ла
сло бод на, а у дру гом је из гу би ла
од не мач ке так ми чар ке.

За па жен успех у на шем
глав ном гра ду оства ри ли су
чла но ви ЏК-а Пан че во.

Ни на Ал би ја нић и Не ма ња
Ни шић осво ји ли су злат не ме да -
ље, Ми ли ца Ни шић је за ра ди ла
сре бро, а Са ра Ђур ђев брон зу.

Ла зар Ал би ја нић је уче ство -
вао на Бал кан ском пр вен ству
за ка де те у Тур ској и пла си рао
се на сед мо ме сто.



Чла но ви Ка ра те клу ба Ди -
на мо успе шно су при ве ли
кра ју про лећ ни део так ми -
чар ске се зо не.

Ка де ти су про шлог ви -
кен да уче ство ва ли на тур -
ни ру у Но вом Са ду, где се
Дар ко Спа сков ски оки тио
злат ном ме да љом, а Ми -
лош Сте фа но вић и Ни ко ла
Ива но вић осво ји ли су сре -
бр на од лич ја.

На „Ро да ку пу” у Бе о гра ду
Ми ли ца Га гић за ра ди ла је
зла то, а Је ле на Ми лен ти је вић
сре бро. У ре ви јал ном де лу су
на сту пи ле ре пре зен та ци је
ре ги о на Бе о гра да, Вој во ди не
и цен трал не Ср би је. Злат ну
ме да љу, као члан ре пре зен -
та ци је Вој во ди не, осво јио је
ка дет Дар ко Спа сков ски, а
сре бром се оки тио се ни ор
Ни ко ла Јо ва но вић. A. Ж.
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Ра до ван 
Мар че тић, 
гим на зи јалац:
     
– За ви кенд ћу учи ти,
с об зи ром на 
то да је по след ња 
не де ља, и ве ро ват но
ћу се ви де ти 
с дру штвом. 
Си гур но не ћу иза ћи.

На ђа Бо жо вић,
гим на зи јалка:
     
– Пла ни рам да учим 
за сле де ћу не де љу, 
али ћу ићи на про сла ву
осам на е стог ро ђен да на
код дру га. Ве ро ват но 
ћу ма ло и тре ни ра ти.

Ан ђе ла 
Ми ло ше вић, 
гим на зи јалка:
     
– Овог ви кен да ћу учи ти
по што се бли жи крај
школ ске го ди не, 
али би ће вре ме на 
и за из ла ске, по себ но
за осам на е сте ро ђен да не,
ко јих ће би ти сва три
да на ви кен да.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Сам ства

Реч из на сло ва је са свим не ло гич на због то га што је у мно жи ни.

    Сам ство под ра зу ме ва јед ни ну.

    Али олак ша ва ју ћа окол ност нам је та што јед но сам ство зна чи

јед ном чо ве ку.

    Мно га сам ства има ју те жи ну за мно штво.

    Ка ко год би ло, сва ко сам ство тре ба ло би да во ди ка истом ци -

љу, иа ко то ни је увек баш та ко.

    Мо ра ло би да по мог не да чо век до ђе се би.

Дре ма ју ће ста ње

Чо век мо ра да од мо ри: ви ју ге, ру ке и но ге, це ло те ло.

    Да би до шао се би.

    Псу је нео п ход но да се опу сти, ка ко би по вра тио глас, да би

мо гао по но во да ла је.

    У том сми слу, под ра зу ме ва ју ћи је ноћ ни сан, али не ма ни чег

бо љег од по по днев не дрем ке.

    Јер, дре ма ју ћи са ња мо, зар је мо гу ће да то ни сте при ме ти ли.

У дру штву

Има ли свр сис ход ни јег, ефект ни јег на чи на да се до ђе се би од

ужи ва ња у до бр ом дру штву.

    Не ма ов де зна ка пи та ња, баш као ни на кра ју по след ње ре че -

ни це у пот пи су ис под пр ве фот ке, јер се ра ди о ре то рич ком пи -

та њу, тврд њи.

    Још не што је у овој ру бри ци не у пит но: три на сло ва за јед но

увек да ју јед ну ми сао.

    Па жљи ви ји чи та о ци су то већ си гур но при ме ти ли.

Же ле зни чар ста би лан у
тре ћем ран гу

Ди на мо 1945 пла си рао се
у Срп ску ли гу

За вр ше на је пр вен стве на тр ка за бо до -
ве у Срп ској ли ги гру па „Вој во ди на” и
Вој во ђан ској ли ги „Ис ток”. Очи пан -
че вач ких за љу бље ни ка у нај ва жни ју
спо ред ну ствар на све ту би ле су то ком
се зо не упр те упра во у тре ћи и че твр ти
ранг так ми че ња, где су се с мно го па -
жње пра ти ле ак тив но сти ФК-а Же ле -
зни чар и ФК-а Ди на мо 1945.

Же ле зни чар је та ко за вр шио шам пи -
о нат са ско ром од де вет по бе да, де вет
не ре ше них ре зул та та и де сет по ра за,
уз по зи тив ну гол-раз ли ку (36:34) и с
36 бо до ва. Та кав учи нак био је до во -
љан за пла сман на сед мо ме сто на та -
бе ли. Ка да се под ву че цр та, по го то ву
по сле про лећ ног де ла шам пи о на та, у
ко ме је „ди зел ка” би ла вр ло успе шна,
сим па ти зе ри овог спорт ског ко лек ти -
ва мо гу би ти за до вољ ни се зо ном.

У уто рак, 6. ју на, на СЦ-у „Мла дост”
од и гра на је и при ја тељ ска утак ми ца
из ме ђу два Же ле зни ча ра – пан че вач -
ког и лај ко вач ког, ко јом тре ба да бу де
ус по ста вље на са рад ња из ме ђу два клу -
ба, сво је вре ме но осно ва на под окри -
љем „Ју го сло вен ских же ле зни ца”.
Ре зул тат је био у дру гом пла ну, али
не ка оста не за бе ле же но да су Пан чев -
ци по бе ди ли с 3:1, а го ло ве за тим из
на шег гра да по сти гли су Стај чић,
Трип ко вић и Ко ва че вић.

У по след њој зва нич ној утак ми ци у
се зо ни 2016/2017. тре нер пан че вач -
ке „ди зел ке” Не над Стој чић по ве ре -
ње је по кло нио еки пи у са ста ву:
Јев тић, Це лин, Те ки ја шки, Ру ња ић,
Спа сков ски, Си мо но вић, Трип ко вић,
Ја ни ћи је вић, Ко ва че вић, Стај чић и
Сав ков, а игра ли су и: Ка та нић, Јо ва -
но вић, Ша ли пу ро вић, Виг ње вић,
Дроб њак и Ми хај ло вић.

Ка ко то спорт ски ко лек ти ви ко ји
др же до свог ими џа и ра де, по сле
утак ми це је при ре ђе но за јед нич ко
дру же ње, ко ме су при су ство ва ли сви

НО ВО СТИ С ТА ТА МИ ЈА

ТРО ФЕ ЈИ СА СВИХ СТРА НА

чла но ви и при ја те љи клу ба, али и
спорт ски зва нич ни ци на ше га гра да.

У су бо ту, 3. ју на, на Град ском ста -
ди о ну у Пан че ву све је би ло спрем но
за ве ли ку фе шту и пре по чет ка утак -
ми це по след њег ко ла Вој во ђан ске ли -
ге „Ис ток” из ме ђу Ди на ма 1945 и
Рад нич ког из Су тје ске.

По пу лар ни „бр зи воз” је у по след њу
рун ду ушао с два бо да ви шка у од но су
на дру го пла си ра ну Ко за ру из Ба нат -
ског Ве ли ког Се ла, па је три јум фом
над еки пом из Су тје ске по стао шам -
пи он и пла си рао се у ви ши ранг, у
Срп ску ли гу гру па „Вој во ди на”. Та ко
ће сви љу би те љи фуд ба ла у на шем
гра ду од је се ни има ти при ли ку да
при су ству ју и град ском дер би ју.

Ди на мо 1945 са вла дао је Рад нич ки
са 4:0, а го ло ве су по сти гли Ни ко лић
(два), Скок на и То шић.

Тре нер Ду шан Ђо кић је за овај ва -
жан ду ел по ве ре ње по кло нио еки пи у
са ста ву: То мић, Ка ран фи лов ски, Да -
шић, Во ји но вић, Ра кић, Сто ја нов ски,
Јан ко вић, Ни ко лић, Скок на, Ја вор и
Те о фа нов, а при ли ку су до би ли и Ја -
њо вић, То шић и Ар бу ти на.

По за вр шет ку су сре та агил на упра -
ва Ди на ма 1945 при ре ди ла је ве ли ку
фе шту на Град ском ста ди о ну за све
при ја те ље клу ба и су гра ђа не – би ло је
пе сме, то чи ло се пи во, окре тао се во
на ра жњу... Сла ви ла се ти ту ла!

„Бр зи воз” је у сил ном на ле ту, али не
же ли да се за у ста ви у тре ћем ран гу...

А. Живковић

КАО ПРЕ ПО ЛА ВЕ КА

У се зо ни 1964/65. та да шњи Ди на -

мо играо је у Вој во ђан ској ли ги, а

за ула зак у ви ши ранг та ко ђе се

бо рио с Рад нич ким из Су тје ске.

Пан чев ци су по бе ди ли с 9:1,

осво ји ли пр во ме сто и пла си ра ли

се у Срп ску ли гу, у ко јој су та да

на сту па ли и клу бо ви из Бе о гра да.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

С ЈЕ СЕ НИ – ГРАД СКИ ДЕР БИ

По пу лар на пан че вач ка „ди зел ка” је
про шлог ви кен да го сто ва ла у Ши ду,
где је од до ма ћег Рад нич ког из гу би ла
с 1:0, а гол од лу ке по стиг нут је у фи -
ни шу утак ми це – из је да на е стер ца.


