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Кров При јем ног оде ље ња
про ки шња ва го ди на ма, а
град раз био и све про зо ре

Ра до ви на згра ди Деч је
бол ни це у то ку, не до ста је
но вац за ста зе

Хит но по треб на по моћ 
ху ма них љу ди

Уко ли ко сте не ка да има ли ту не сре -
ћу да се за де си те на При јем но-
-ур гент ном оде ље њу пан че вач ке Оп -
ште бол ни це или пак на оде ље њу
исте на ме не у Деч јој бол ни ци и ако
је тог да на, уз сву му ку ко ја вас је на -
те ра ла да оде те та мо, још па да ла и
ки ша, за си гур но сте ви де ли че мер не

– Ре кон струк ци ја кро ва, за ме на
олу ка и сви оста ли ра до ви ко шта ју око
980.000 ди на ра. На да ли смо се да ће -
мо ак ци јом ко ју смо по кре ну ли при -
ку пи ти и ви ше сред ста ва не го што је
по треб но, те да ће мо мо ћи да из бе то -
ни ра мо и окол не ста зе. Ме ђу тим, то се
ни је де си ло, чак нам и фа ли 100.000
ди на ра. Ипак, би ли смо при ну ђе ни да
от поч не мо ра до ве док је још су во вре -
ме. Са да се мо ра мо обра ти ти за по моћ
но вим спон зо ри ма. Ва жно нам је да
из бе то ни ра мо и ста зе, јер ће но ви олу -
ци и да ље на ли ва ти во ду око те ме ља
са мог објек та – на во ди Та сић.

Ди рек тор Бол ни це је об ја снио да
се не мо же оче ки ва ти но вац од ра -
зних спон зо ра ко ји су већ по мо гли
из град њу кро ва на де лу згра де Деч је
бол ни це, па је са да по треб но про на -
ћи но ве. Он се узда и у до бру во љу
оних ко ји би мо жда би ли спрем ни
да по кло не два „мик се ра” бе то на и
око 500 ки ло гра ма ар ма ту ре, ко ли ко
је по треб но за ста зе, или пак оних
ко ји би по кло ни ли про зо ре или ма -
те ри јал за кров При јем но-ур гент ног
оде ље ња.

Као и мно го пу та до са да, удру же -
ња, раз не ор га ни за ци је, при ват ни ци
и по је дин ци до бр ог ср ца би ће ти ко -
ји ће спа са ва ти пан че вач ку бол ни цу.
На дај мо се да ће се они ода зва ти
апе лу и по мо ћи оно ли ко ко ли ко мо -
гу. Не би сме ло да бу де дру га чи је.
Мо ра ће мо и овог пу та да по мог не мо
јед ни дру ги ма (и са ми ма се би) кад
већ то не чи не они ко ји ма је то по -
сао. Сви они ко ји же ле да се укљу че
у ову ак ци ју и да по кло не но вац или
гра ђе вин ски ма те ри јал, мо гу се ја ви -
ти Кон стан ти ну Ром че ву, ше фу Тех -
нич ке слу жбе у Оп штој бол ни ци, на
те ле фон 062/80-48-457. „Пан че вац”
ће са осо би том па жњом пра ти ти да -
љи раз вој си ту а ци је и из ве шта ва ти о
ње му. Д. Ко жан
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ВАТРЕНО ЦРВЕНО

Прог но за вре ме на: у овој згра ди без па да ви на

АПЕЛ ИЗ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

НА ПРЕ ГЛЕД ПО НЕ ТИ КЊИ ЖИ ЦУ И – КИ ШО БРАН

По зи ва ју се удру же ња,
ор га ни за ци је, при ват ни ци
и по је дин ци да до ни ра ју
но вац или гра ђе вин ски
ма те ри јал. 

на При јем ном у Оп штој бол ни ци си -
ту а ци ја је, на кон што је 20. ју на град
раз био свих 12 кров них про зо ра – го ра
не го икад. Уко ли ко се овај про блем не
ре ши до је се ни и пр вих озбиљ ни јих
ки ша, раз ме ре те ште те па ци јен ти ће
са гле да ти у пу ном „сја ју”.

Пре ма ре чи ма др Не бој ше Та си ћа,
ди рек то ра Оп ште бол ни це, та уста -
но ва не ма нов ца за за ме ну про зо ра,
ко ја би ко шта ла око 1.000 евра, а све
и кад би га има ла, то не би ре ши ло
про блем. Као што смо већ на ве ли,
про ки шња ва ло је на При јем ном и
пре еле мен тар не не по го де.

– Све и кад би смо за ме ни ли про зо -
ре, са мо би смо ба ци ли но вац, јер би
кров, ко га су го ди не уни шти ле, и да ље
про ки шња вао. И са ма згра да је с вре -
ме ном по то ну ла на сре ди ни и сва ки -
ша се сли ва упра во у тај део. Ра ни је
смо има ли план да цео кров по кри је мо
ли мом и чак смо на пра ви ли не ку фи -
нан сиј ску кон струк ци ју. У ме ђу вре ме ну
је, због на ста ле по ли тич ке си ту а ци је,
По кра ји на, као наш осни вач, од у ста ла
од фи нан си ра ња тог про јек та. За ли ме -
ни кров нам тре ба бли зу 25.000 евра,
што је но вац ко ји ми не ма мо, а ни од

ко га тре нут но не мо же мо ни да га до -
би је мо – об ја снио је Та сић.

Он је сто га упу тио апел сви ма они -
ма ко ји би мо гли да по мог ну да се
при јем на ам бу лан та ста ви под кров у
што хит ни јем ро ку, од но сно нај ка -
сни је до зи ме. Као што смо на ве ли,
по треб но је са ку пи ти 25.000 евра за
кров и још 1.000 евра за про зо ре. На -
рав но, до бро до шли су и сви они ко ји
су спрем ни да по кло не нео п хо дан
гра ђе вин ски ма те ри јал или сто ла ри -
ју. Та сић је на вео и то да би ре ше ње
овог го ру ћег про бле ма ство ри ло
усло ве и да се у та ко обез бе ђен про -
стор пре ме сти ком плет на ренд ген-
слу жба. То је са да не мо гу ће, јер би
апа ра ти би ли уни ште ни већ по сле
пр ве ки ше.

Да не бу де: џа ба сте кре чи ли
Ка да је реч о При јем ном оде ље њу
Деч је бол ни це, ле па вест гла си да је,
за хва љу ју ћи до на ци ји од 280.000 ди -
на ра ком па ни је „Мек до налдс” и још
око два пу та то ли ко нов ца, ко ли ко су
по кло ни ли дру ги са рад ни ци Бол ни -
це, тај део ком плек са ових да на ста -
вљен под но ви кров.

сли ке. Пла фо ни на ко ји ма је вла га
ис цр та ла оту жне ша ре, ко фе по по до -
ви ма, сто ло ви ма ле ка ра и кре ве ти ма
у ко је ка пље во да... Ко ли ко год да вам
је здра вље би ло ло ше ка да сте ушли у
ор ди на ци ју, ова кви при зо ри за си гур -
но су учи ни ли да се осе ћа те још го ре.

Не ма ви ше ме ста за за кр пе
Та ко је на оба по ме ну та ме ста би ло до -
не дав но. Са да су се ства ри про ме ни ле:
у Деч јој бол ни ци је (до не кле) бо ље, а



ног уби це под је зи вим на сло вом
„Ни сам пре стао да је уда рам ни ка да
је по че ла да ме мо ли да јој по ште -
дим жи вот”? 

До кле ће та кви „но ви на ри”, ко ји
мно го ви ше за слу жу ју да се на зо ву
ле ши на рима, има ти ди рек тан при -
ступ из ве шта ји ма из ис тра ге, сним -
ци ма са слу ша ња уби ца, за пи сни ци -
ма о ис тра жним рад ња ма и об дук -
ци о ним на ла зи ма и има ти мо гућ -
ност да ци ти ра ју оно шта је у њи ма
на ве де но? Хо ће ли они ко ји им то
омо гу ћа ва ју би ти по зва ни на од го -
вор ност? 

– Та кво из ве шта ва ње је по нов но
уби ја ње жр тве, га же ње сва ког људ -
ског до сто јан ства, по нов но на но ше -
ње бо ла ро ди те љи ма и све сно кр ше -
ње ви ше за ко на. Ка кви смо то љу ди
по ста ли ако ми сли мо да ће об ја вљи -
ва ње де та ља из ис тра ге о то ме ка ко
је мон струм си ло вао мр тву тро го ди -
шњу де вој чи цу по ве ћа ти ти раж и до -
не ти за ра ду? – упи тао је Ме хо Оме -
ро вић. 

На жа лост, те шко је оте ти се ути -
ску да ће се због ових кри ти ка би ло
шта про ме ни ти у по на ша њу та бло и -
да. Ако се и при вре ме но при ми ре, то
ће би ти са мо до не ке но ве тра ге ди је
ко ја ће шо ки ра ти и по тре сти це лу
Ср би ју. 

М. Г. 

Ко је чи ји про блем
Ово би мо гао да бу де си же сце на ри ја за ак ци о ни филм, али не ра -
ди се о фик ци ји. До га ђа ји и ме ста су ствар ни, баш као и сви ин вол -
ви ра ни.

Сре да, 20.08 са ти. Врео дан је по чео да усту па ме сто то плој лет њој
но ћи. Љу ди по ло мље ни од вру ћи не ни су скроз сво ји, а у гра ду је под -
јед на ко ма ло и пе ша ка и во зи ла. Не где у цен тру гра да до го дио се ма -
њи са о бра ћај ни не спо ра зум дво ји це во за ча, ни пр ви, ни по след њи
пут. Чо век за во ла ном ста ре „фи је сте” псу је ви ше у се би не го на глас
и ау то мат ски за бо ра вља екс цес чи ји је био ак тер, јер жу ри да пре ба -
ци же ну ку ћи и да се по том вра ти на по сао.

Та ко по мир љив ни је био во зач „си тро е на” с но во сад ским та бла ма:
окре нуо га је за 180 сте пе ни. Пот пу но је про ме нио смер кре та ња у
Ули ци осло бо ђе ња и по ју рио за осум њи че ним за „де ло” „из нер ви рао
си ме, бра те, а ја сам нер вчик”. По што је до брих пе де сет ме та ра во -
зио ле вом тра ком, сти гао је „фи је сту” и по чео да је усме ра ва ка ка -
на лу по ред пу та; за ма ло из бег ну та тра ге ди ја. По сле не ко ли ко се кун -
ди иста при ча, али се во зач „фи је сте” по но во сна шао та ко да не ма
по ги ну лих. Ње го ва же на ус пла хи ре но зо ве по ли ци ју, при ча не по ве -
за но...

Мај стор из „си тро е на” пре ки да не из ве сност: ус пео је да бло ки ра
„бе гун це”. Иза шао је из ау то мо би ла са шип ком те шком пет ки ла у
де сној ру ци и са сти сну том ле вом пе сни цом. Бам! Кро ше кроз отво -
рен про зор. Во зач „фи је сте” је до био по фа ци. Рас пра ва, дра ње...

По што је „сим па тич ни мла дић” за па лио оби ла зни цом, по но во је
по зва на по ли ци ја. У ре ла тив но крат ком ро ку сти жу два љу ба зна уни -
фор ми са на ли ца. Рас пи ту ју се о на сил ни ку и до би ја ју екс пре сне од -
го во ре: Је л’ ро шав? Је сте. Је л’ ће лав? Да. Је л’ има те то ва жу? Има.
До по ла ру ке? Да. На пад ну ти има ја сан осе ћај да ће на па дач би ти
убр зо „ин тер вју и сан” јер, очи то, по ли цај ци зна ју о ко ме се ра ди.

Али усле дио је хла дан туш: мо же те под не ти при ја ву про тив Н. Н.
ли ца. Еј! Н. Н. ли ца ко је је ро ша во, ће ла во, има те то ва жу и од ра ни је
је по зна то ор га ни ма ре да! На рав но, већ ис тра у ми ра ном чо ве ку не
па да на па мет да по кре ће не ка кву про це ду ру про тив Н. Н. ли ца, ко -
је мо же да бу де сва шта, али са мо ни је Н. Н. 

Ов де, без бла ма, мо же мо да на пра ви мо ана ло ги ју: се ћа те ли се ти -
па ко ји је убио че тво ро мла дих љу ди мар та 2012? За бо рав не да под -
се ти мо: во зач смр то но сне „бе-ем-ве” „ра ке те” на Пан че вач ком пу ту
од вео је у смрт три са пут ни це у во зи лу и чо ве ка за во ла ном „ју га” на
ко ји је бр зи ном фор му ле на ле тео. Дан по сле тра ге ди је ре дак ци ји се
ја вио так си ста ко ји нам је ре као да је нај ма ње пет пу та по ли ци ји
при ја вљи вао истог тог про бле ма тич ног ти па јер је ди вљао сво јим ау -
то мо би лом по Те сли. И ни шта од ре ак ци је ор га на ре да. А он да је овај
убио че тво ро мла дих љу ди!

Да ли је нео п ход но да ро ша во, ће ла во, ис те то ви ра но „Н. Н. ли це”
на пра ви же сто ки пичвајз (ма да ни во жња у кон тра сме ру и пе сни че -
ње ни су бе ниг не по ја ве), или, не дај бо же, уби је не ког, да би га по ли -
ци ја при ве ла на ин фор ма тив ни раз го вор? Ако у ПУ Пан че во и да ље
не мо гу да иден ти фи ку ју „Н. Н. ли це”, но ви на ри же ле да по мог ну по -
што сви за јед но слу жи мо на ро ду: свра ти те до ре дак ци је, за пи са ли
смо ре ги стра ци ју но во сад ског „си тро е на”.

Или не мој те да на вра ти те...

* * *

И да ље смо у са о бра ћа ју. Пан чев ке и Пан чев ци, то ком ви кен да „Ко -
јо ти” ор га ни зу ју свој на да ле ко по зна ти мо то-скуп: то зна чи да ће
град би ти пун дво точ ка ша.

Ко ри сти те ре тро ви зо ре ви ше не го ра ни је, во зи те у скла ду с про пи -
си ма, про пу штај те бај ке ре кад год тре ба. И кад не тре ба!

Хај де да бу де мо до бри до ма ћи ни за љу бље ни ци ма у мо то ре, по тру -
ди мо се да без бед ност на ули ца ма по диг не мо на нај ви ши мо гу ћи ни -
во. Од нас за ви си.

– Jадан je ти раж ко ји се пра ви од
слу ча ја си ло ва не тро го ди шње де вој -
чи це. Сви за јед но мо ра мо да до при -
не се мо ства ра њу та квог ам би јен та у
ко ме ће ти зло чи ни би ти нај стро же
ка жња ва ни, али пре све га мо ра ју да
бу ду спре че ни. Тај циљ не ће мо по -
сти ћи ова квим из ве шта ва њем, об ја -
вљи ва њем фо то гра фи ја зло чин ца на
на слов ним стра на ма, као ни ци ти ра -
њем ње го вих стра вич них из ја ва у ко -
ји ма мо гу да се про чи та ју де та љи о
то ме ка ко је отео, си ло вао и убио де -
вој чи цу – ре као је Оме ро вић. 

Ка ко об ја сни ти по на ша ње но ви на -
ра цр них хро ни ка у та бло и ди ма ко ји
се на кон ова квих и слич них тра ге ди -
ја по на ша ју као по ли цај ци, зво не на
вра та ку ћа и ста но ва оште ће них и
њи хо вих ком ши ја, по ста вља ју им
пи та ња и по ку ша ва ју да раз го ва ра ју
с њи ма? 

Да ли су се та кви „но ви на ри” на -
кон пи са ња тек сто ва о је зи вим уби -
стви ма пи та ли ка ко је ро ди те љи ма
жр та ва ако у „Ин фор ме ру”, „Ку ри ру”
и „Срп ском те ле гра фу” мо гу да про -
чи та ју де таљ не тек сто ве о то ме на
ко ји на чин су се зли ков ци ижи вља -
ва ли над њи хо вим си но ви ма и ћер -
ка ма? За што ни је од го ва рао но ви нар
ко ји је на кон про шло го ди шњег уби -
ства пет на е сто го ди шње Ти ја не Ју рић
об ја вио из ве штај са са слу ша ња ње -

Та бло и ди су
опет пре те ра ли

Због на чи на на ко ји из ве шта ва ју о
стра шном про шло не дељ ном уби ству
тро го ди шње де вој чи це, не ке ко ле ге
из бе о град ских та бло и да не за слу жу -
ју да се на зо ву но ви на рима. 

На чин на ко ји оба ве шта ва ју јав -
ност о тој тра ге ди ји био је по вод да
ре а гу је по сла ник у Скуп шти ни Ср -
би је Ме хо Оме ро вић, пред сед ник
скуп штин ског Од бо ра за људ ска и
ма њин ска пра ва. 

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пих, тек мало изнад 40.

Ових дана, у епицентру града

Снимио Владимир Ђурђевић

• Љубавник је стари бапски лек за женину мигрену!

• Лопови и жандарми играју жмурке. Жандарми увек жмуре.

• Били смо пет векова под Турцима. То су незаборавни тренуци у 
нашој историји.

• Она толико добро пева да је публика, посебно онај мушки део, 
гута погледом.

• Грађани су поздравили вођу спонтаним аплаузом. Аплаудирали 
су као навијени.

• Оно што нас не убије, то нас ојача. То је случај и са 
осиромашеним уранијумом.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДОКЛЕ ГОД ПОЛИТИЧАРИ ЖВАЋУ ЗА ГОВОРНИЦОМ, 
НАРОД ЋЕ БИТИ ГЛАДАН!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 15. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО



Из ло жба про је ка та сту де на та
ма стер-сту ди ја на Ар хи тек тон -
ском фа кул те ту у Бе о гра ду
отво ре на је у че твр так, 7. ју ла, у
хо лу Град ске упра ве Пан че ва, у
окви ру са рад ње с том еми нент -
ном ви со ко школ ском уста но -
вом. Основ на те ма 27 пред ста -
вље них ра до ва сту диј ског про -
гра ма „Ин те грал ни ур ба ни зам”
је сте „Ин стру мен ти упра вља ња
ин те грал ним ур ба ним раз во -
јем”, а по ли гон за њи хо ву из ра -
ду је те ри то ри ја Пан че ва. Раз -
вој ни оквир и по ла зна тач ка
про је ка та би ла је Стра те ги ја
раз во ја гра да Пан че ва за пе ри -
од 2014–2020. го ди не.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов ис та као је вред ност и ва -
жност из ло же них про је ка та за
наш град.

– Ово ни су са мо ар хи тек -
тон ска ре ше ња, она су и мул -
ти ди сци пли нар на. На сто ја ће -
мо да их им пле мен ти ра мо
кроз те ку ће про ме не, пре све -
га ур ба ни стич ких пла но ва
раз ли чи тих сте пе на ва жно сти
за град – ка же Па влов.

Да ни је ла Ми ло ра до вић Ро -
дић, до цент ки ња на Ар хи тек -

тон ском фа кул те ту и јед на од
мен тор ки на ма стер-сту ди ја ма,
ре кла је да је овај ма стер-
курс фор ми ран пре пет го ди -
на, за то што је до са да шњи
на чин раз у ме ва ња по зи ци је и
уло ге ур ба ни ста у раз во ју
гра да не до вољ но до бро са гле -
дан, од но сно про фе си о нал ци
ни су на аде ква тан на чин еду -
ко ва ни.

– Про бле ми су ком плек сни,
про ме не су ди на мич не, па је
по треб но на дру га чи ји на чин

са гле да ти ре сур се, по себ но
људ ске, иден ти фи ко ва ти про -
бле ме и де фи ни са ти ре ше ња,
а још је ва жни ја њи хо ва им -
пле мен та ци ја. Про јек ти ну де
и мо гу ће од го во ре на пи та ња:
ода кле по ву ћи сред ства, ко их
на ко ји на чин по вла чи, ка ко
се по ве зу ју ак те ри – об ја шња -
ва она.

Про фе сор ка Ар хи тек тон -
ског фа кул те та Рат ка Чо лић
на гла си ла је да је за ло кал ну
са мо у пра ву ин те ре сант но то

што сва ки од ра до ва има свој
про је кат „ки ше” (опис про -
јек та).

– То је ма те ри јал с ко јим,
кад га има те, мо же те да раз го -
ва ра те с по тен ци јал ним ин ве -
сти то ри ма, до на то ри ма, на ци -
о нал ним фон до ви ма, ме ђу на -
род ним ор га ни за ци ја ма ко је
се ба ве фи нан си ра њем... – ре -
кла је про фе сор ка и до да ла да
је за сту ден те да ле ко ве ћи иза -
зов су о чи ти се с не чим што је
ствар ни не го си му ли ра ни про -
блем.

Сту ден ти су крат ко пре зен -
то ва ли сво је про јек те, а из ло -
жба ће би ти отво ре на до 15.
ју ла.

M. M.

АКТУЕЛНО
Петак, 15. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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МА СТЕР-РА ДО ВИ АР ХИ ТЕК ТОН СКОГ ФА КУЛ ТЕ ТА

Ре ше ња за град ске про бле ме

ДО НА ЦИ ЈА „БЛИЦ ФОН ДА ЦИ ЈЕ” ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

ПО КЛОН УЗ КО ЈИ СЕ ЛАК ШЕ ДИ ШЕ
Ги не ко ло шко-аку шер ско
оде ље ње до би ло два
но ва кли ма-уре ђа ја

Ком па ни ја „Elcom
Trade” по кло ни ће 
50 кли ма з
а 24 по ро ди ли шта

По кро ви тељ ак ци је
Ми ни стар ство здра вља

Са мо ме сец да на на кон што је
„Блиц фон да ци ја” Ги не ко ло -
шко-аку шер ском оде ље њу Оп -
ште бол ни це у Пан че ву по кло -
ни ла скри нинг-апа рат за ди -
јаг но сти ко ва ње ра ног оште ће -
ња слу ха код но во ро ђен ча ди,
пред став ни ци те ор га ни за ци је
по но во су у по не де љак, 11. ју -
ла, по се ти ли исто оде ље ње.

Овог пу та „Блиц фон да ци ја”
је у са рад њи с ком па ни јом „El-
com Trade” из Бе о гра да обез -
бе ди ла два кли ма-уре ђа ја за
Ги не ко ло ги ју, и то у окви ру
ве ли ке ху ма ни тар не ак ци је
„Кли ме за по ро ди ли шта”. Она
ће би ти ре а ли зо ва на ши ром
Ср би је под по кро ви тељ ством
Ми ни стар ства здра вља, а „El-
com Trade” је при пре мио 50
кли ма за 24 по ро ди ли шта.

Но ве кли ма-уре ђа је у по не -
де љак је др Зо ра ну Пе тро ви ћу,
за ме ни ку на чел ни ка Ги не ко ло -
шко-аку шер ског оде ље ња, уру -
чио Ве ли мир Пе ро вић, уред -
ник „Блиц фон да ци је”. Пе ро -
вић је том при ли ком на вео да је

Др Зо ран Пе тро вић је за хва -
лио на овој до на ци ји и ис та као
да ће уре ђа ји знат но олак ша ти
бо ра вак у бол ни ци не са мо по -
ро ди ља ма и бе ба ма већ и оста -
лим па ци јент ки ња ма.

– Ово је ма ли по клон, али
ве ли ки за нас. Би ло би до бро
ка да би се још љу ди до бре во ље
укљу чи ло и по мо гло, не са мо
до ни ра њем кли ма, већ и дру -
гих ства ри ко је су нам по треб -
не. На оде ље њу Ги не ко ло ги је,
где ле же па ци јент ки ње ко је су
опе ри са не или бо лу ју од нај те -
жих бо ле сти, би ће по ста вље на
јед на кли ма. Она ће им мно го
олак ша ти бо ра вак у бол ни ци.
Дру ги уре ђај би ће по ста вљен у
са мом по ро ди ли шту – ре као је
др Зо ран Пе тро вић.

Пред став ник ком па ни је „El-
com Trade” Иван Ар се но вић
та ко ђе је при су ство вао при мо -
пре да ји по кло на.

– По но сни смо на то што је
на ша ком па ни ја део ове ак ци је.
Зна мо да је на шим по ро ди ли -
шти ма по треб но знат но ви ше
кли ма-уре ђа ја од бро ја ко ји
смо ми опре де ли ли, али ве ру -
јем да је ово тек по че так и да
ће би ти но вих при ли ка да по -
мог не мо и убу ду ће, кад год је
то по треб но – ис та као је Ар се -
но вић.

То ком лет њих ме се ци, ка да
вла да ју троп ске вру ћи не, ве -
ћи на по ро ђа ја у срп ским по -

циљ ове ак ци је, по кре ну те пре
две не де ље, да но во ро ђен чад,
ко ја не ма ју раз ви јен цен тар за
тер мо ре гу ла ци ју, по до ла ску на
свет не до че ка ју троп ске тем пе -
ра ту ре. Пре ма ње го вим ре чи -
ма, Пан че во је три на е сти град у
Ср би ји у ко ји су сти гли но ви
уре ђа ји, а на ред них да на до би -
ће их и Сом бор, Гор њи Ми ла -
но вац, По жа ре вац, Ћу при ја и
дру ги гра до ви у ко ји ма је си ту -
а ци ја у по ро ди ли шти ма нај а -
лар мант ни ја.

Го сти ко ји ни кад не до ла зе пра зних ру ку

Одах ну ле и ма ме и бе бе

ро ди ли шти ма оба ви се на тем -
пе ра ту ри од пре ко 30 сте пе ни.
Пре то пло је и у со ба ма где бо -
ра ве по ро ди ље и бе бе. Мла де
мај ке у Оп штој бол ни ци, ко је
су и са ме осе тљи ве на ви со ке
тем пе ра ту ре, ве о ма је об ра до -
ва ла вест да ће сме штај и по -
ро ђај у по ро ди ли шту у Пан че -
ву од са да би ти удоб ни ји.

Ина че, „Блиц фон да ци ја”
упо ре до са ак ци јом у окви ру
ко је се за свих 56 по ро ди ли -
шта у Ср би ји обез бе ђу ју апа -
ра ти за про ве ру слу ха код бе ба
и ак ци јом „Кли ме за по ро ди -
ли шта” на ста вља и ак ци ју по -
мо ћи де ци из со ци јал но угро -
же них по ро ди ца. Сав при ход
од СМС по ру ка по сла тих на
број 2552 и све упла те на те ку -
ће ра чу не „Блиц фон да ци је”
би ће усме ре ни ис кљу чи во у
ху ма ни тар не свр хе.

Ка ко ка жу у овој фон да ци ји,
у про те кле три и по го ди не је
за хва љу ју ћи љу ди ма до бре во -
ље и ве ли ког ср ца збри ну то
ви ше од 400 де це из си ро ма -
шних по ро ди ца, а у пла ну је да
се ова пле ме ни та ми си ја на -
ста ви. Та ко ће са мо до кра ја
ове го ди не нај ве ро ват ни је би -
ти обез бе ђе ни сви усло ви за
здра во и срећ но од ра ста ње за
још сто ма ли ша на из со ци јал -
но угро же них по ро ди ца ши -
ром на ше зе мље.

Д. Ко жан

Зве зде „Ortodox
Celts” и 
„Ге не ра ци ја 5”

Се дам на е сти ме ђу на род ни
мо то-ви кенд у ор га ни за ци ји
Мо то-клу ба „Ко јоти” би ће
одр жан од 15. до 17. ју ла на
уо би ча је ној ло ка ци ји – град -
ском ку па ли шту на та ми -
шком ке ју. Пр ви го сти су на -
ја вље ни већ за че твр так, 14.
јул – реч је о сед мо ри ци чла -
но ва „Ко јо та” из ма ђар ског
гра да Рац ке ве (Срп ски Ко -
вин), ко ји ће се од мах при -
кљу чи ти при пре ма ма око
по ста вља ња кам па.

Скуп ће зва нич но би ти
отво рен су тра дан, што ће
нај ве ро ват ни је учи ни ти гра -
до на чел ник Пан че ва – Са ша
Па влов. На кон то га, у 21 сат,
по чи њу кон цер ти. Сви ра ће
пан че вач ки „Trouble Heart”
и „Атом ско скро ви ште” (са -

став ко ји из во ди му зи ку
„Атом ског скло ни шта”), а
као зве зде ве че ри на сту пи ће
„срп ски Ир ци” – бе о град ски
„Ortodox Celts”.

Дру ги дан, су бо та, 16. јул,
би ће по кри вен ра зним са др -
жа ји ма, од ко јих су нај за ни -
мљи ви је по ме ну те бај кер ске
игри це. По уста ље ном оби -
ча ју у под не ће свим уче сни -
ци ма би ти по слу жен бај кер -
ски па суљ; од 17 са ти кре ће
се у де фи ле во жњу, ко ја ће
би ти ор га ни зо ва на, као и
увек, уз аси стен ци ју са о бра -
ћај не по ли ци је. По сле крат -
ког за др жа ва ња и јед ног из -
не на ђе ња усле ди ће по вра так
у камп, где у 21 сат по чи ње
кон церт – уз бен до ве „Blues
Delivers” и „Хо гар Стра шни”,
на сту пи ће и чу ве на „Ге не ра -
ци ја 5”.

У не де љу, на кон до руч ка,
го сти ће по че ти да на пу шта -
ју камп. Ј. Ф.

ПРЕД СТО ЈЕ ЋЕГ ВИ КЕН ДА 
У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ „КО ЈО ТА”

Скуп бај ке ра 
из це ле Евро пе

Пан че вач ки адво кат Пе тар
Јо јић пред ло жио је град ској
вла сти да све Пан чев це и
ста нов ни ке окол них се ла
ко ји су на би ло ко ји на чин
оште ће ни у не дав ном не вре -
ме ну осло бо ди пла ћа ња тре -
ће ра те по ре за за ову го ди ну.

– На хи ља де гра ђа на је
оште ће но то ком те ве ли ке
не по го де, а са да не мо гу да
до би ју ни ка кву на док на ду с
об зи ром на то да ни су би ли
оси гу ра ни. Сма трам да они

ни су кри ви због то га што је
то ком не вре ме на за та јио
људ ски фак тор и ни је би ло
до вољ но про тив град них ра -
ке та. Због то га ћу на пр вој
на ред ној сед ни ци Скуп шти не
Ср би је по ста ви ти по сла нич ко
пи та ње ко ли ко су гра до ви и
оп шти не има ли про тив град -
них ра ке та 1. ју на ове го ди не.
По себ но ћу ин си сти ра ти на
то ме да ми се ка же за Пан че -
во – из ја вио је Јо јић. 

М. Г.

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА АДВО КА ТА ПЕ ТРА ЈО ЈИ ЋА 

Олак ши ца 
за оште ће не

По сле три јум фа на Пр вен -
ству Вој во ди не Де јан Пе шић,
нај у спе шни ји стре лац СД-а
„Пан че во 1813”, осво јио је и
две ме да ље на др жав ном
шам пи о на ту у га ђа њу ма ло -
ка ли бар ском пу шком одр жа -
ном у Но вом Са ду.

У ди сци пли ни 60 ме та ка у
ле же ћем ста ву Де јан је осво -
јио сре бр ну ме да љу, а бо љи
од ње га био је са мо про сла -
вље ни стре лац, ре пре зен та -
ти вац и ка пи тен срп ског
олим пиј ског ти ма Сте ван
Пле ти ко сић из Кра гу јев ца.
Де јан Пе шић је био од ли чан
и у ди сци пли ни тро став, са 
3 x 40 ме та ка у кле че ћем, ле -
же ћем и сто је ћем ста ву. Он
је у основ ном ме чу упу цао
1.167 кру го ва, а по сле уз бу -

дљи вог фи на ла од осам нај -
бо љих се ни о ра и бор бе с три
олим пиј ца осво јио је брон за -
ну ме да љу.

Де јан за слу жу је све по хва -
ле на по стиг ну тим ус пе си ма,
а на ро чи то за ре зул тат у ле -
же ћем ста ву тро ста ва, ка да је
од 40 ме та ка 39 пу та по го дио
у цен тар и са мо јед ну „де вет -
ку”. Наш су гра ђа нин на пор -
но тре ни ра на стре ли шту у
Но вом Са ду, ко је ко ри сти
бес плат но, али уз ве ли ке
пут не тро шко ве и про во ди по
се дам са ти днев но на јед ном
тре нин гу. Ве ли ку по моћ пру -
жа му и спорт ски ди рек тор
на ше ре пре зен та ци је Срећ ко
Пе јо вић, ње гов лич ни тре -
нер, ко ји га пра ти у Б се лек -
ци ји Ср би је. А. Ж.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

Пе ши ћу две ме да ље

Наша суграђанка Милена
Огризовић освојила је сребрну
медаљу у категорији младих
играча до 18 година на Међуна-
родном балетском такмичењу
„Миа Чорак Славенски”, одр-
жаном на ХНК сцени у Загребу

од 6. до 8. јула. У конкуренцији
је било осамдесет седморо
играча, што сениора, што јуни-
ора, из двадесет једне земље. 

У мају је млада балерина на
такмичењу „Hel las Bal let Com -
pe ti tion” у Атини освојила пр-

ву награду, а на оба такмиче-
ња супервизор јој је била Аш-
хен Атаљанц. 

Милена Огризовић је заврши-
ла средњу балетску школу „Ди-
митрије Парлић” у Панчеву у
класи Наташе Тодовић.  M. M.

МИЛЕНА ОГРИЗОВИЋ НАГРАЂЕНА У ЗАГРЕБУ 

Сребрна медаља за младу балерину



МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА ЦЕН ТАР

По бољ ша ти ква ли тет жи во та гра ђа на
Нај про бле ма тич ни је
на се ље Ма ли рит

О ко му нал ним, ин фра струк -
тур ним, фи нан сиј ским и свим
оста лим про бле ми ма с ко ји ма
се су сре ће Цен тар, нај ве ћа
град ска ме сна за јед ни ца, као и
о пла но ви ма за на ред ни пе ри -
од, за наш лист го во рио је Дра -
ган Осто јин, но ви пред сед ник
те ме сне за јед ни це, из ре до ва
Срп ске на пред не стран ке.

Он је ка зао да, с об зи ром на
бес па ри цу и не до ста так сред -
ста ва ко ји ма Град рас по ла же,
у прет ход ном пе ри о ду ни је
би ло мо гу ће да се фи нан си ра -
ју не ке по себ не ин ве сти ци је,
ме ђу тим, пре ма ње го вим ре -
чи ма, већ на пр вим сед ни ца ма
Скуп шти не МЗ до не те су од -
лу ке за хва љу ју ћи ко ји ма ће се

Петак, 15. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну

припремила

Сузана
Првуљ

СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

Стоп загађењу!
ПОД НЕТ ЗАХ ТЕВ ОПО ЗИ ЦИ ЈЕ ЗА СА ЗИ ВА ЊЕ ВАН РЕД НЕ СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ

НЕО П ХОД НО РАС ПРА ВЉА ТИ 
О ИЗ ГРАД ЊИ ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ

Гра ђа ни тре ба да 
до не су од лу ку

Три де сет од сто уго во ра
би ће тај но

Опо зи ци о не пар ти је, Де мо -
крат ска стран ка, Ли га со ци -
јал де мо кра та Вој во ди не, По -
крет „До ста је би ло” и Со ци -
ја ли стич ка пар ти ја Ср би је
пре да ли су Ти гра ну Ки шу,
пред сед ни ку Скуп шти не гра -
да, зах тев за са зи ва ње ван -
ред не сед ни це са са мо јед ном
тач ком днев ног ре да, а она се
од но си на ре а ли за ци ју про -
јек та за фи нан си ра ње и из -
град њу елек тра не за про из -
вод њу енер ги је од от па да. На -
и ме, Град ско ве ће је при хва -
ти ло спо ра зум Ми ни стар ства
ру дар ства и енер ге ти ке са две
ки не ске ком па ни је.

Пред став ни ци ових стра на ка
су у уто рак, 12. ју ла, одр жа ли
за јед нич ку кон фе рен ци ју за
но ви на ре у хо лу Град ске упра ве
и том при ли ком су ука за ли на
нео п ход ност за се да ња ло кал -
ног пар ла мен та на ко јем би се
рас пра вља ло о по ме ну тој те ми.

Ни ко ла Ћур чин, од бор ник
из ре до ва ДС-а, ка зао је ка ко је
пре ко по треб но да се рас пра -
вља о из град њи елек тра не и
ка ко је нео п ход но да гра ђа ни
бу ду упо зна ти са свим пла но -
ви ма. Ис та као је и ка ко је
Пан че во до не дав но би ло ве о -
ма еко ло шки за га ђе но и да
убу ду ће си ту а ци ја не тре ба да
се по гор ша ва.

– На про шлој сед ни ци Скуп -
шти не, у скло пу ма те ри ја ла,
сти гао је спо ра зум у ко јем је
на ве де но да ће 30 од сто уго во -
ра би ти тај но. Уго во ри ко ји се

је да и од бор ни ци у Скуп шти -
ни и са ми гра ђа ни има ју пра во
да зна ју све у ве зи с про јек том.

– Ни је до вољ но да де ве то ро
љу ди из Град ског ве ћа да овла -
шће ње гра до на чел ни ку да
пот пи ше од ре ђе на до ку мен та.
То тре ба да ра ди 70 од бор ни -
ка, али и „ши ре те ло”, то јест
гра ђа ни, ко ји мо ра ју де таљ но
да бу ду оба ве ште ни о свим
еле мен ти ма про јек та – ка зао
је Ће бић.

Он је овом при ли ком ре као
и да се по ста вља пи та ње еко -
ло ги је, за га ђе ња и еко ном ске
оправ да но сти.

– Од бор нич ка гру па ДЈБ
сма тра да је овај по тез мо жда
по тре ба да се би ло ка ква ин -
ве сти ци ја до ве де у град са мо
да би се при ка за ли од ре ђе ни
ре зул та ти. Про то кол су пот -
пи са ли Ми ни стар ство ру дар -
ства и енер ге ти ке, Вла да Ре -
пу бли ке Ср би је и две ки не ске
ком па ни је. Ме ђу тим, ми има -
мо гра до на чел ни ка и чла ни цу
Град ског ве ћа за ду же ну за за -
шти ту жи вот не сре ди не, ко ји
тре ба да нас из ве сте о на ме ра -
ма, сту ди ја ма и свим ко ра ци -
ма ко ји ће би ти пред у зе ти у
на ред ном пе ри о ду, јер је то
про је кат ко ји ће тра ја ти го ди -
на ма, а же ли мо да бу де мо
оба ве ште ни о све му – под ву -
као је Ће бић.

лек тра не де таљ но рас пра вља -
ло. То ни је пи та ње ни опо зи -
ци је ни вла сти, већ ста нов ни -
ка Пан че ва и они тре ба да чу -
ју све у ве зи са овим про јек -
том, то јест и штет не и по вољ -
не по сле ди це ко је би он до нео
– из ја вио је Ке ље вић.

Ни ко ла Дан гу бић, од бор ник
из ре до ва СПС-а, ре као је ка ко
ко а ли ци ја те стран ке, ЈС-а и
ДПМ-а сма тра да ни је до вољ -
но да се на ни воу Град ског ве -
ћа до но се круп не од лу ке као
што је ова.

– Ми сли мо да ни скуп штин -
ска са ла ни је до вољ но „ве ли ка”
за ди ску то ва ње о овој те ми.
Ве ру је мо да на кон оп се жне
рас пра ве и свих по треб них из -
вр ше них сту ди ја од лу ку о то -
ме да ли је тер мо е лек тра на
по треб на, ко ри сна или здра ва
за гра ђа не и око ли ну тре ба да
до не су ис кљу чи во Пан чев ци –
на вео је Дан гу бић.

Он је до дао ка ко чи ње ни ца
да је не ко имао сме ло сти да
пот пи ше про то кол о из град њи
го во ри о то ме да рас по ла же с
ви ше ин фор ма ци ја од од бор -
ни ка у Скуп шти ни.

За ла га ње за тран спа рент -
ност у ра ду по ну ка ло је од бор -
ни ке из По кре та „До ста је би -
ло” да се при дру же ини ци ја -
ти ви. Ни ко ла Ће бић, шеф од -
бор нич ке гру пе ДЈБ, ис та као

пот пи су ју на ни воу ме ђу др -
жав них спо ра зу ма су из над за -
ко на, а на ша бо ја зан је да по -
сто ји мо гућ ност да не ке ства ри
бу ду ван ин ге рен ци је Гра да,
већ би их ре ши ла Ре пу бли ка, и
то на на чин ко ји мо жда не ће
би ти у ин те ре су гра ђа на. Сма -
трам да би иде ал но ре ше ње
би ло рас пи си ва ње ре фе рен ду -
ма и о то ме ће мо раз го ва ра ти –
на гла сио је Ћур чин.

Вла дан Ке ље вић је у име од -
бор нич ке гру пе ЛСВ-а на гла -
сио да је нај бит ни је ин фор ми -
са ти гра ђа не о до брим и ло -
шим стра на ма ко је би им та -
кав про је кат мо гао до не ти.

– На ша стран ка је по др жа ла
ову за јед нич ку ини ци ја ти ву
ка ко би се о из град њи тер мо е -

Од бор нич ка гру па Срп ске
ра ди кал не стран ке та ко ђе је
пре да ла зах тев Ти гра ну Ки -
шу, пред сед ни ку Скуп шти не
гра да, за са зи ва ње ван ред не
сед ни це, на ко јој би се ди -
ску то ва ло о из град њи елек -
тра не за про из вод њу енер ги -
је од от па да.

– Же ли мо да се хит но
раз ја сне де та љи на ме ре
вла сти да на пра ви та кву
елек тра ну у Пан че ву. То би
зна чи ло да се сме ће с те ри -
то ри је чи та ве др жа ве до во -
зи у наш град, а сма тра мо
да нам је до ста за га ђе ња.
Нео п ход но је да нам се об -
ја сни ку да би сви ти ка ми о -
ни про ла зи ли, ка ко ће би ти
за тво ре ни, да ли ће от пад
смр де ти, као и ка ко ће де -
по ни ја би ти обез бе ђе на еко -
ло шки и на сва ки дру ги на -
чин – из ја вио је Ср ђан Гла -
мо ча нин, шеф од бор нич ке
гру пе СРС-а.

Он је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у уто рак,

12. ју ла, ре као ка ко се ра ди -
ка ли про ти ве са мој из град -
њи тер мо е лек тра не и на да ју
се да ће вла да ју ћа стран ка
од у ста ти од тог ци ља. Уко -
ли ко до то га не до ђе, ка ко је
до дао, тра жи ће рас пи си ва -
ње ре фе рен ду ма јер, пре ма
ње го вим ре чи ма, о та ко бит -
ној те ми не сме да од лу чу је
са мо јед на пар ти ја, већ је
по треб но да се пи та ју сви
гра ђа ни Пан че ва.

Гла мо ча нин је овом при -
ли ком ис та као и да је зах тев
СРС-а за за пра ши ва ње ко -
ма ра ца при хва ћен, а да се
на да да ће би ти усво је на и
ини ци ја ти ва за сма ње ње це -
не гре ја ња.

– „Гре ја ње” је јав но ко му -
нал но пред у зе ће и оно не
сме да по слу је с про фи том,
већ тре ба са мо да по кри је
тро шко ве ко је има, пла те за -
по сле них, тро шко ве ула га ња у
сред ства за рад и да на по слет -
ку бу де на ну ли – под ву као је
Гла мо ча нин.

ква ли тет жи во та гра ђа на по -
бољ ша ти.

– За ка за ли смо са ста нак с
по моћ ни ком гра до на чел ни ка
за ур ба ни зам ка ко би смо под -
не ли ини ци ја ти ву за пар це лу
ко ја се на ла зи у кру гу са ме

Ме сне за јед ни це, јер же ли мо
да је уре ди мо нај ве ро ват ни је
као спорт ски те рен – из ја вио
је Осто јин.

Он је ре као ка ко је бу џе том
за 2016. го ди ну би ло у пла ну
уре ђе ње на се ља код Ули це 7.

ју ла, али да су ре ба лан сом та
сред ства ипак про сле ђе на ин -
ду стриј ској зо ни.

– Ми ће мо због гра ђа на под -
не ти ини ци ја ти ву за из ра ду
пла на де таљ не ре гу ла ци је, ко -
ји ће де фи ни са ти де ло ве јав -

них по вр ши на на ко ји ма мо же
да се ра ди ин фра струк ту ра, а
они би ка сни је оства ри ли пра -
во да кроз про це ду ру оза ко ње -
ња до ђу до „чи сте” имо ви не –
ис та као је Осто јин.

Го во ре ћи о мно го број ним
про бле ми ма у на се љу Ма ли
рит, на гла сио је ка ко ће се за -
тра жи ти по моћ и од по кра јин -
ских фон до ва, бу ду ћи да у том
де лу гра да жи ви пре те жно
ром ска по пу ла ци ја, ко ја је го -
то во жи вот но угро же на. Ка ко
је на вео, обра ти ће се над ле -
жни ма за ин клу зи ју Ро ма, јер
је циљ да се тим ме шта ни ма
по бољ ша ју усло ви жи во та.

Ова ме сна за јед ни ца има
соп стве не при хо де од из да ва -
ња про сто ра Фа кул те ту за ме -
наџ мент и „Аре ни”, али пре ма
Осто ји но вим ре чи ма, што се
ти че ве ћих про је ка та и ин ве -
сти ци ја, она се пре све га осла -
ња на Ди рек ци ју за из град њу и
уре ђе ње Пан че ва. Он је ис та -
као ка ко без са рад ње с пред у -
зе ћи ма и ло кал ном са мо у пра -
вом ни је мо гу ће ура ди ти мно -
го, али да до бро осми шље ним

по те зи ма у пе ри о ду од че ти ри
го ди не мо же да се на пре ду је.

– На осно ву про гра ма ко је
на ша, а и све оста ле ме сне за -
јед ни це до ста вља ју, пра ви се
спи сак при о ри те та на те ри то -
ри ји гра да ко је ре а ли зу је Ди -
рек ци ја, док соп стве ним при -
хо ди ма фи нан си ра мо ма ње
про јек те – на вео је Осто јин.

Он је ка зао и ка ко по сто ји
ини ци ја ти ва од бор ни ка СНС-а
да се за ка же тер мин за раз го -
во ре с Пан чев ци ма, у ко ји ма
би и он уче ство вао, с ци љем
уо ча ва ња про бле ма, да би их
ка сни је ре ша ва ли Скуп шти на
гра да или јав на ко му нал на
пред у зе ћа.

– Же ли мо да бу де мо пр ви
ко ји ма ће се гра ђа ни обра ти -
ти. До бро зна мо ко ме тре ба да
про сле ди мо од ре ђе не про бле -
ме и он да по ку ша ва мо ин сти -
ту ци о нал но да их ре ши мо –
под ву као је Осто јин.

На те ри то ри ји ко ју по кри ва
Ме сна за јед ни ца Цен тар жи ви
пре ко 30.000 Пан че ва ца, а го -
ди шњи бу џет из но си све га око
2.310.000 ди на ра.

НЕ ЈА САН ПРЕД ЛОГ

Ван ред на сед ни ца Скуп шти не са овом те мом би ће одр жа на

20. ју ла, од мах на кон окон ча ња ре дов ног за се да ња ло кал -

ног пар ла мен та за ка за ног за исти да тум. Ти гран Киш, пред -

сед ник пар ла мен та, ре као је да је зах тев опо зи ци о них

стра на ка до ста вљен у скла ду са за ко ном, али је про блем то

што је не ја сан. 

На и ме, у ње му је на ве де на те ма за рас пра ву, али не и то ка -

ко би тре ба ло да је Скуп шти на окон ча, то јест тре ба ли да до не -

се за кљу чак, пре по ру ку, став и слич но, као и на чи ју адре су то

да упу ти. Мо гу ће је да ће се Киш на ред них да на са ста ти с пред -

ла га чи ма ка ко би пре ци зи ра ли ова пи та ња.  Д. В. 

Желимо да будемо први којима ће 
се грађани обратити.

Драган Остојин, 
председник Месне заједнице Центар

ПОЛИТИКА



Град ско ве ће одр жа ло је сед ни це у
пе так, 8. ју ла, и у сре ду, 13. ју ла, да
би усво ји ло низ пред ло га ко ји ће се
на ћи на на ред ној сед ни ци Скуп -
шти не Пан че ва сре ди ном на ред не
не де ље.

Из гла сан је Из ве штај о ста њу жи -
вот не сре ди не у 2015, ко ји по ка зу је
да је и про шлу го ди ну ка рак те ри са -
ло ае ро за га ђе ње пра шка стим ма те -
ри ја ма. Уз то је би ло про бле ма с
под зем ним во да ма у де лу ју жне зо -
не, а и за га ђе ње бу ком би ло је из ра -
же но у од ре ђе ним де ло ви ма гра да. 

Ве ће је усво ји ло пред лог са ста ва
Рад не гру пе за спро во ђе ње од лу ке о
ски да њу усе ва са узур пи ра них др -
жав них њи ва. На че лу тог те ла је Зо -
ри ца Ре пац, чла ни ца Ве ћа за ду же на
за по љо при вре ду, а чи не га још пред -
став ни ци Се кре та ри ја та за по љо при -
вре ду и По љо чу вар ске слу жбе. 

Из вр шна власт одо бри ла је иде ју

да Пан че во кон ку ри ше за сред ства
ЕУ на ме ње на „раз во ју ефек тив них
услу га у обла сти обра зо ва ња и со ци -
јал них услу га на ло кал ном ни воу”.
Пан че во ће на јав ни по зив са ова ко
ком пли ко ва ним и по ма ло не ра зу -
мљи вим на зи вом при ја ви ти про је -
кат чи ји је циљ спре ча ва ње по ја ве да
де ца из со ци јал но угро же них по ро -
ди ца на пу шта ју основ но обра зо ва ње. 

Та тја на Бо жић, чла ни ца Ве ћа за -
ду же на за обра зо ва ње, об ја сни ла је
ка ко ће струч ни ти мо ви у де сет
шко ла где је оси па ње де це нај и зра -
же ни је ра ди ти па ра лел но са уче ни -
ци ма и њи хо вим ро ди те љи ма. Де ци
уз ра ста од пр вог до осмог раз ре да
ће по ма га ти да ра де до ма ће за дат ке
и са вла да ју школ ско гра ди во. Са ро -
ди те љи ма ће би ти ор га ни зо ва ни
раз го во ри о зна ча ју обра зо ва ња, уз
по де лу па ке та раз ли чи те по мо ћи.

Ве ће је до не ло од лу ку о рас пи си -
ва њу огла са за ски да ње и скла ди -
ште ње усе ва са бес прав но за у зе те
др жав не по љо при вред не зе мље.

Усво јен је акт о укљу чи ва њу гра -
ђа на у од лу чи ва ње о тро ше њу бу -
џет ског нов ца. Из вр шна власт ће на
осно ву од ре ђе них кри те ри ју ма од -
ре ди ти ко ли ко ће нов ца би ти на
рас по ла га њу Пан чев ци ма. Дру ге
по је ди но сти у ве зи с кон крет ним
рас по ла га њем тим сред стви ма утвр -
ди ће по себ но рад но те ло.

По др жан је пред лог Ди рек ци је за
из град њу и уре ђе ње Пан че ва да се
јед ном бро ју за ку па ца ло ка ла ко ји
се ни су ја ви ли на по зив за про ду же -
ње уго во ра до зво ли да то учи не на -
кнад но у фор ми анек са. Обра зло же -
ње се од но си на то да се ра ди о ко -
ри сни ци ма ко ји ре дов но из ми ру ју
сво је оба ве зе. Је ди но ни је об ја шње -
но ка ко та ко са ве сни за куп ци ни су
об но ви ли уго во ре кад је тре ба ло.

Убу ду ће ће про це ну тр жи шне
вред но сти град ског гра ђе вин ског
зе мљи шта ко је се про да је утвр ђи ва -

ти ре пу блич ка По ре ска упра ва уме -
сто ло кал них по ре зни ка, јер је та -
кво ми шље ње да ло Ми ни стар ство
фи нан си ја.

Већ ни ци су усво ји ли пра вил ник о
ис кљу че њу ку па ца са мре же да љин -
ског гре ја ња ко ји је пред ло жио
Над зор ни од бор „Гре ја ња”. Зах те ви
за укла ња не ра ди ја то ра би ће раз ма -
тра ни од 1. ма ја до 1. сеп тем бра, а
ра до ви на ис кљу чи ва њу ће би ти
оба вља ни до по чет ка греј не се зо не.
Уз зах тев је по треб но до ста ви ти
ела бо рат ко ји тре ба да по ка же да
под но си лац зах те ва не ће на кон то га
до би ја ти то пло ту на ште ту дру гих
ко ри сни ка, за тим до каз о вла сни -
штву ста на и по твр ду да су сва ду го -
ва ња из ми ре на.

Ела бо рат мо же да из ра ди „Гре ја -
ње” или би ло ко је дру го пред у зе ће
овла шће но за та кве по сло ве. Крај њу
са гла сност за ис кљу че ње са си сте ма
гре ја ња да ва ће град ска Ко ми си ја за
енер гет ску ефи ка сност.

Д. В. 

ХРОНИКА
Петак, 15. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ове не де ље пи та ли смо су гра ђа не
ка ко омо гу ћи ти осо ба ма са ин ва ли -
ди те том бо ље усло ве за жи вот? Не -
до ста так звуч них се ма фо ра, при -
ступ них рам пи, ру ко хва та и низ дру -
гих по ма га ла са мо им још ви ше оте -
жа ва сва ко дне ви цу. 

СА ЊА МАР КОВ, 
ме ди цин ски рад ник:

– По ло жај ин ва ли да је у су шти ни
мно го лош. Они не ма ју сву да при -
ступ и при лаз. Иа ко по сто ји не ко ли -
ко звуч них се ма фо ра у гра ду, ве ћи на
њих и не ра ди. Про блем пред ста вља
и то што им го то во ни ко не при ла зи
ка ко би им по мо гао. Тре ба ло би да
на у чи мо љу де да све осо бе по шту ју
под јед на ко.

ДЕ ЈАН ЛЕ СКА РО СКИ, пен зи о нер:
– Сма трам да по ло жај осо ба са ин -

ва ли ди те том, на жа лост, ни је при о -
ри тет. Љу ди на ули ци не же ле да им

по мог ну, не до ста ју нам људ скост и
до бра во ља. Они не ма ју сву да при -
ступ и ми слим да се ни шта не ра ди у
ве зи с тим. Звуч ни се ма фо ри че сто
ни су у функ ци ји, па по је ди ни не мо -
гу ни ули цу без бед но да пре ђу.

МИ ЛАН МАР КО ВИЋ, сту дент.
– Про блем ве о ма ло шег по ло жа ја
осо ба са ин ва ли ди те том не по сто ји
са мо у Пан че ву, већ у це лој др жа ви.
Сма трам да би укљу чи ва ње гра ђа на у
це лу при чу до не ло не ке до бре ре зул -
та те, јер се, на жа лост, све вр ти око
по ли ти ке

ДРА ГАН СТО ЈА НО ВИЋ, рад ник:
– Нео п ход но је да се ура де мно ге

ства ри ка ко би се ин ва ли ди ма олак -
шао жи вот. За то по сто ји низ на чи на,
мо гли би да се по ста ве ру ко хва ти на
ви ше ме ста и згра да, звуч ни се ма фо -
ри, да се на пра ве ста зе ка ко би ко ли -
ци ма мо гли да уђу у од ре ђе не ин сти -

ту ци је. Та ко ђе, љу ди тре ба да бу ду
ху ма ни ји и да им по ма жу на ули ци.

МА РИ ЈА НА ВО ЈИ НО ВИЋ, 
за по сле на:

– Љу ди ма са ин ва ли ди те том је ве -
о ма те шко да пре ла зе ули цу, ула зе у
згра де, у град ски пре воз, не ма ру ко -
хва та, а и звуч них се ма фо ра је ма ло.
Нео п ход но је да се мно го ви ше ра ди
на то ме ка ко би има ли бо ље усло ве, а
са мим тим и да би бо ље и без бед ни -
је жи ве ли.

НА ДА ИЛИЋ, пен зи о нер ка:
– Ми слим да су у гра ду са мо на два

ме ста по ста вље ни звуч ни се ма фо ри,
а то ни је до вољ но. Не по крет ни ма је
те шко да уђу у мно ге згра де, а и у
град ски пре воз. Сва ка ко би тре ба ло
ви ше да се по ра ди на тој те ми ка ко
би им ма кар не што би ло олак ша но.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Д. СТОЈАНОВИЋМ. МАРКОВИЋ М. ВОЈИНОВИЋ Н. ИЛИЋ

НАША АНКЕТА

КА КАВ ЈЕ ПО ЛО ЖАЈ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ?

Су о ча ва ју се с број ним про бле ми ма

Д. ЛЕСКАРОСКИС. МАРКОВ

Ка ту ца сме њен са 
пар тиј ских функ ци ја, 
а оче ку је се и ње го во 
раз ре ше ње у „Зе ле ни лу”

За сад без зва нич не 
по твр де би ло ко је 
од стра на у овом слу ча ју

На ред ну сед ни цу Скуп шти не Пан че -
ва Ти гран Киш, пред сед ник пар ла -
мен та, за ка зао је за сре ду, 20. ју л, а
на днев ном ре ду ко ји је по слат уз по -
зив је све га се дам пред ло га од лу ка.
Нијед на од њих ни је од то ли ког зна -
ча ја да не би мо гло да се са че ка с до -
но ше њем. Уо би ча је но је да се скуп -
штин ске сед ни це за ка зу ју или ка да
се на ку пи ве ли ки број пред ло га од лу -
ка, или ка да је нео п ход но до не ти не -
ку ко ја је од ве ли ког зна ча ја за град.

Овог пу та се очи глед но не ра ди ни
о јед ном од ова два слу ча ја, па је мо -
гу ће да је на ме ра вла сти би ла да та ко
„мр шав” пред лог за ре дов ну сед ни цу
ис ко ри сти ка ко би одр жа ла и ван ред -
ну сед ни цу о из град њи елек тра не на
от пад ко ју је тра жи ла це ло куп на пар -
ла мен тар на опо зи ци ја.

По сто ји мо гућ ност да днев ни ред
ре дов не сед ни це бу де про ши рен још
не ким пред ло зи ма, а нај круп ни ји од
њих у по ли тич ком и сва ком дру гом
сми слу тре ба ло би да бу де пред лог за
раз ре ше ње Дра га на Ка ту це, ди рек то -
ра „Зе ле ни ла”. Киш је ре као ка ко о
то ме не ма ни ка квих ин фор ма ци ја,
ни ти је та кав до ку мент сти гао до
скуп штин ских слу жби.

„Пан че вац” са зна је да је Над зор ни
од бор „Зе ле ни ла” та кав пред лог већ
упу тио Град ском ве ћу, по што га је
прет ход но усво јио на сед ни ци одр -
жа ној у уто рак, 12. ју ла. Пре ма не зва -
нич ним и не пот пу ним ин фор ма ци ја -
ма, раз лог је то што је ово пред у зе ће
то ком пр вог тро ме сеч ја 2016. по тро -
ши ло де сет ми ли о на ди на ра ви ше
не го што је пла ни ра но за тај пе ри од,
али ни је по зна то на шта је утро шен
овај но вац.

СА СЕД НИ ЦА ГРАД СКЕ ВЛА ДЕ 

При пре ме за Скуп шти ну
У ОЧЕ КИ ВА ЊУ ЕКО ЛО ШКО-КА ДРОВ СКЕ СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ

ПО КЛОН ОПО ЗИ ЦИ ЈИ

Уко ли ко је ова ин фор ма ци ја „Пан -
чев ца” тач на, ни је ја сно за што су
Над зор ни од бор, Град ско ве ће и
Скуп шти на усво ји ли нај пре квар тал -
ни из ве штај о ра ду овог ко му нал ног
пред у зе ћа, а по том и из ме не про гра -
ма по сло ва ња „Зе ле ни ла” за ову го ди -
ну. У том слу ча ју, по ста вља се пи та ње
и ка ко ће са да сви они по но во гла са -
ти да то што су прет ход но по др жа ли
ни је до бро. Та ко ђе не ко тре ба  да од -
го во ри за што се ра ни је ни је ре а го ва -
ло на би ло ко ји на чин ка да је из ве сно
да „Зе ле ни ло” већ ду же вре ме по слу је
са озбиљ ним фи нан сиј ским про бле -
ми ма упр кос раз ли чи тим ви до ви ма
ди рект них и на ро чи то ин ди рект них
суб вен ци ја ко је до би ја.

На ши из во ри на во де да је о сме ни
Драгана Ка ту це до не та нај пре пар -
тиј ска од лу ка на сед ни ци Град ског
од бо ра СНС-а, 4. ју ла, а на кон то га је
он сме њен и са функ ци је пот пред сед -
ни ка пан че вач ких на пред ња ка. Раз -
ли чи те спе ку ла ци је кру же у ве зи с
по во ди ма за ове сме не, али по у зда -
них ин фор ма ци ја ма не ма. Та ко ђе ће
се ви де ти и да ли ће на кон то га усле -
ди ти још не ка по ме ра ња у но мен кла -
ту ри ов да шњег СНС-а, од но сно да ли
је ово још јед но „про чи шћа ва ње” њи -

хо вих ре до ва. Ако је ве ро ва ти по ли -
тич кој чар ши ји, мо гу ће је оче ки ва ти
да и ово има не ки пра во суд ни епи -
лог, ма да не та ко дра ма ти чан као
онај ко ји је ви ђен при ли ком јед не од
ра ни јих „фрак циј ских бор би”.

По ку ша ли смо да сту пи мо у кон -
такт с Ка ту цом, ме ђу тим ње гов те ле -
фон је ис кљу чен, а се кре та ри ца је ре -
кла ка ко је ди рек тор „Зе ле ни ла” узео
сло бод не да не. 

Ра зних на га ђа ња има и у ве зи с
кан ди да том за ту ду жност, а у њи ма
се нај че шће по ми ње не ка да шњи ди -
рек тор Да ни ло Бје ли ца. Пре ма тим
гла си на ма, он не би од мах пре у зео
ду жност на кон сме не Ка ту це, већ не -
што ка сни је, нај ве ро ват ни је ка да бу де
рас пи сан јав ни кон курс за то ме сто.

До одр жа ва ња скуп штин ске сед ни -
це има не де љу да на и до та да ће би ти
по зна то ка да ће и на ко ји на чин ова
ка дров ска сме на би ти оба вље на, као
и шта је зва нич но обра зло же ње. За -
сад из гле да као да се Ка ту ца не ће до -
бро вољ но по ву ћи, чи ме би би ла из -
бег ну та по ли тич ка ште та по СНС, па
оста је оп ци ја сме не.

Уко ли ко се то до го ди истог да на ка -
да и рас пра ва о евен ту ал ној из град њи
елек тра не на от пад, ја сно је да су на -
пред ња ци ре ши ли да пред од ла зак на
лет њи од мор у јед ном да ну ис тр пе
„ка но на ду” опо зи ци о них стра на ка.
Оне су у по след ње вре ме по ка за ле ви -
сок сте пен са гла сно сти, па тре ба оче -
ки ва ти за ни мљи во по ли тич ко ле то и
ве ро ват но још за ни мљи ви ју је сен у
Пан че ву. Д. Ву ка ши но вић

Пан че во је по след њим ре ба лан сом
бу џе та пла ни ра ло шест и по ми ли о на
ди на ра за са ни ра ње де ла ште те на -
ста ле од гра да ко ји је пао 20. ју на и за
на бав ку про тив град них ра ке та ка ко
се то не би по но ви ло. Још увек ни је
по зна то ко ли ки је из нос ште те ко ју
су из у зет но круп не ле де ни це на чи -
ни ле на објек ти ма, во зи ли ма и по љо -
при вред ним усе ви ма, а Град оче ку је

да ће у са ни ра њу по сле ди ца уче ство -
ва ти ре пу блич ка и по кра јин ска
власт.

Пан чев ци су ло кал ној вла сти под -
не ли пре ко 3.000 зах те ва за про це ну
ште те, али струч не ко ми си је још
увек ни су за вр ши ле по сао јер су до -
сад об ра ди ле не што ви ше од по ло ви -
не тих пред ме та. Не дав ним ре ба лан -
сом ло кал ног бу џе та обез бе ђе но је
че ти ри и по ми ли о на ди на ра за са ни -
ра ње бар де ла тих по сле ди ца.

Гра до на чел ник Са ша Па влов на -
по ме нуо је да се не ра ди о на кна ди
ште те, већ о од ре ђе ној по мо ћи гра ђа -
ни ма, и да Град не ће мо ћи сам то да
фи нан си ра.

– Ка да бу де мо има ли из ве штај ко -
ми си ја, обра ти ће мо се ре пу блич ким
и по кра јин ским ор га ни ма, ка ко то за -
кон на ла же, и у за ви сно сти од њи хо ве
ре ак ци је уче ство ва ће мо и ми у скла -
ду с мо гућ но сти ма бу џе та у ис пла ти
из ве сне по мо ћи – ре као је Па влов.

Осим то га, кроз ре ба ланс је обез бе -
ђе но два ми ли о на ди на ра за на бав ку
до дат них про тив град них ра ке та ко је

ће би ти пре да те
Ре пу блич ком хи -
дро ме те о ро ло -
шком за во ду у
чи јој је над ле -
жно сти за шти та
од гра да.

– Ово је по ку -
шај да на до ме -
сти мо ра ке те ис -
па ље не у прет -
ход ном пе ри о ду,
од но сно да се
при пре ми мо за
не дај бо же, ка ко
бисмо мо гли да
деј ству је мо ве -
ћим бро јем ра ке -
та уко ли ко нас
по но во за де си

та кво или слич но не вре ме. До про -
шле го ди не ни је по сто ја ла мо гућ ност
да ло кал на са мо у пра ва по ма же про -
тив град ну за шти ту, али је од ре ђе ним
из ме на ма про пи са то са да до зво ље но
– пре ци зи рао је Па влов. 

Он је на по ме нуо да те ра ке те не ће
би ти рас по ре ђе не у Пан че ву, већ на
на Бу ку љи и про тив град ним ста ни -
ца ма с ко јих се бра ни под руч је на шег
гра да од на до ла зе ћих гра до но сних
обла ка. Па влов је до дао да су га над -
ле жни у Хи дро ме те о ро ло шком за во -
ду уве ра ва ли ка ко су 20. ју на учи ни -
ли све што је тре ба ло, али је облак
био та кав да га ни је би ло мо гу ће раз -
би ти. Д. В.

ПРО ЦЕ НА ШТЕ ТЕ ЈОШ ТРА ЈЕ

Сти жу про тив град не ра ке те 

Само изволите. Хоће ли неко да се извињава?



Рас пи сан јав ни оглас
за ан га жо ва ње 
ком бај на и си ло са

На кон што је кра јем про шле
не де ље фор ми ра ло Рад ни гру пу
за ски да ње усе ва са узур пи ра -
них др жав них по љо при вред них
пар це ла, Град ско ве ће је у сре -
ду, 13. ју ла, до не ло од лу ку да
рас пи ше јав ни оглас за ан га жо -
ва ње ме ха ни за ци је ко ја ће то
оба ви ти и скла ди шта у ко ја ће
би ти ла ге ро ва на ова ле ти на. 

Зо ри ца Ре пац, ре сор на чла -
ни ца Ве ћа, на ве ла је да ће
оглас би ти ис так нут на сај ту
Гра да и у се о ским ме сним за -
јед ни ца ма. Пра во уче шћа на
пр вом огла су има ју сви вла -
сни ци ком бај на, а за скла ди -
ште ње ле ти не мо ћи ће да кон -
ку ри шу сви ко ји има ју ре ги -
стро ва на јав на скла ди шта.

Би ће за ни мљи во ви де ти ко
ће се при ја ви ти, од но сно да ли
ће уоп ште би ти за ин те ре со ва -
них да ски да ју усе ве са узур пи -
ра них њи ва. Мо гу ће је да пан -
че вач ки ра та ри не ће би ти
спрем ни да се за ме ра ју ко ле га -
ма ко је су бес прав но за у зе ле
др жав ну зе мљу, али вла сти
увек пре о ста је оп ци ја ан га жо -
ва ња ком бај на из дру гих сре ди -
на. У сва ком слу ча ју, ово је
при ли ка да др жа ва ма кар и на

ло кал ном ни воу по ка же да је
сна жни ја од оних ко ји кр ше
про пи се на ште ту свих гра ђа на. 

Рок за пла ћа ње за ку па без
ли ци та ци је, а по пре по ру ци
Вла де Ср би је и уз ван суд ска
по рав на ња, ис те као је 12. ју ла.
До та да су пан че вач ки ра та ри
пла ти ли ову оба ве зу за укуп но
5.750 хек та ра по це ни од 191
евро за хек тар, што зна чи да је
на пла ће но око 1,1 ми ли он
евра. Зо ри ца Ре пац је на ве ла
ка ко оче ку је да на ред них да на
та су ма бу де ма ло уве ћа на ка да
и дру ги из ми ре сво је ду го ве.
Од тог нов ца Пан че во ће мо ћи
да ра чу на на око по ла ми ли о на
евра, јер се пре ма за ко ну укуп -
на су ма де ли та ко што ло кал на
са мо у пра ва до би ја 40 од сто

нов ца, а Ре пу бли ка и По кра ји -
на по 30 про це на та.

Пре о ста ло је још око 3.100
хек та ра узур пи ра не зе мље, од
че га је 930 хек та ра у Ба нат -
ском Бре стов цу, 507 хек та ра у
Омо љи ци, 414 хек та ра на ла зи
се у ата ру Стар че ва, 375 хек та -
ра у До ло ву, 337 хек та ра у Ја -
бу ци, а у ка та стар ским оп шти -
на ма Пан че во и Ба нат ско Но во
Се ло је по 180 хек та ра. На ша
са го вор ни ца ис та кла је ка ко се
из тог по да тка ја сно ви ди ко -
ли ка би би ла ште та да од лу ка о
ски да њу усе ва ни је до не та. 

Пр ви за да так Рад не гру пе
би ће да уз по моћ по љо при -
вред них ин спек то ра, По љо чу -
вар ске слу жбе и ге о дет ских
пред у зе ћа утвр ди ко је су тач -

но пар це ле узур пи ра не, пре -
ме ри њи хо ву по вр ши ну и
утвр ди под ко јим су усе ви ма.
Ка да тај по сао бу де го тов, зна -
ће се ко ли ко је од тих 3.100
хек та ра за пра во об ра ди вог зе -
мљи шта. Пре ма гру бим по да -
ци ма ко ји ма за сад рас по ла же
ово те ло, на узур пи ра ној зе -
мљи се пре те жно на ла зе ку ку -
руз и сун цо крет. На ша са го -
вор ни ца оце ни ла је да су ми -
ни мал не по вр ши не др жав них
њи ва би ле под пше ни цом, те
да се због то га узур па то ри ни -
су на ро чи то око ри сти ли. То је
био раз лог да она за кљу чи ка -
ко се с до но ше њем ове од лу ке
ни је ка сни ло јер су нај ве ће по -
вр ши не под усе ви ма ко ји тек
тре ба да стиг ну. 

До да ла је ка ко се ни је жу ри -
ло с до но ше њем од лу ке о ски -
да њу ле ти не са бес прав но за у -
зе те зе мље јер је при мар но би -
ло да она бу де до не та на прав -
но ва љан на чин, те да исто та -
ко чи тав по сту пак бу де ка сни -
је и спро ве ден ка ко не би би ло
про бле ма прав но-фор мал не
при ро де.

ФОР МИ РА НА РАД НА ГРУ ПА ЗА СКИ ДА ЊЕ УСЕ ВА 

Пр во утвр ђи ва ње ста ња 
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Вукашиновић

Са мо ре кор дан род
обез бе ђу је за ра ду,
НАПС пре ти 
про те стом

Ста ње ку ку ру за и
сун цо кре та обе ћа ва
до бре при но се

Мо же се ре ћи да је сав род
пше ни це ски нут с по ља на кон
што су ових да на тај по сао ус -
пе ли да окон ча ју и они чи ја је
ле ти на по ле гла услед не вре -
ме на. Це на но ве пше ни це на
Про дукт ној бер зи у Но вом Са -
ду из но си 15,93 ди на ра за ки -
ло грам без ПДВ-а, а у Пан че ву
и око ли ни пше ни ца је пла ћа -
на 15 ди на ра, што је три ди на -
ра ма ње не го пре го ди ну да на.
На не ким од тих от куп них ме -
ста ко ја ра де за ве ли ке тр гов це
ре че но нам је ка ко се мо же
оче ки ва ти да це на на ред них
да на пад не за ди нар, а мо жда
и ви ше.

Из во зни ци во ле да се др же
ту ма че ња ка ко је то све по сле -
ди ца чи ње ни це да је хлеб но
зр но до бро по не ло и код нај ве -
ћих свет ских про из во ђа ча, па
је по ну да обо ри ла це ну.

На ши по љо при вред ни ци по
пра ви лу из ра жа ва ју не за до -
вољ ство, а ре ак ци је се кре ћу
од не спрем но сти да про да ју
жи то до на ја ве про те ста. Раз -
ли ку чи ни то да ли су круп ни
или ма ли про из во ђа чи. Код
пр вих је то игра ве ли ких бро -
је ва, јер се ју де се ти не хек та ра,
ула жу мно го у се ме, ђу бри во и
за шти ту, па на кра ју оства ре
ве ли ке при но се. Они мо гу
под не ти и ни жу це ну, јер за -
хва љу ју ћи ко ли чи ни ипак не -
што за ра де. Ма ла га здин ства
по пра ви лу има ју ма њи род и
сва ка осци ла ци ја це не мо же
по губ но ути ца ти на њи хов фи -
нан сиј ски ста тус.

Во ји слав Мир ков, агро е ко -
ном ски ана ли ти чар из Зре ња -
ни на, на пра вио је ра чу ни цу да
по це ни од 15 ди на ра за ки ло -
грам тек при нос од 8,5 то на по
хек та ру обез бе ђу је ми ни мал ну
за ра ду. Про сек ово го ди шњег
ро да је за то ну ма њи, што зна -
чи да су мно ги ра та ри на гу -
бит ку.

РА ТА РИ НЕ ЗА ДО ВОЉ НИ ЦЕ НОМ ПШЕ НИ ЦЕ

ЈЕФ ТИ НИ ЈА НЕ ГО ПРО ШЛЕ ГО ДИ НЕ

Нео п хо дан от куп 
ра ди по ве ћа ња 
от куп не це не

Удру же ња „Пан че вач ки ра та -
ри” и Аграр ни фо рум Пан че во
упу ти ли су зах тев Скуп шти ни
Ср би је за хит но са зи ва ње
пар ла мен тар ног Од бо ра за
по љо при вре ду на ко ме би се
рас пра вља ло о ак ту ел ној те -
ми от ку па ово го ди шњег ро да
пше ни це.

Два удру же ња су оце ни ла
да је це ну овог про из во да у
от ку пу на пет на ест до ше сна -
ест ди на ра за ки ло грам обо -
ри ло оче ки ва ње ве о ма до бр ог
ро да. Она су, ме ђу тим, на ве -
ла да су пре ма це нов ни ку За -
дру жног са ве за Вој во ди не
тро шко ви про из вод ње око
сто хи ља да ди на ра по хек та -
ру. То зна чи да би уз про се -

чан при нос ко ји у Ср би ји 
из но си пет то на по хек та ру
от ку пљи ва чи тре ба ло да пла -
ћа ју два де сет ди на ра за ки ло -
грам да би ра та ри би ли „на
ну ли”. Уз са да шњу це ну пше -
ни це, они су на гу бит ку.

„Пан че вач ки ра та ри” и
Аграр ни фо рум Пан че во
сма тра ју да би др жа ва тре ба -
ло да ин тер ве ни ше та ко што
би от ку пи ла две ста хи ља да
то на пше ни це по це ни од
два де сет ди на ра за ки ло -
грам. Ова два удру же ња по -
љо при вред ни ка на по ме ну ла
су да је та да от ку пље но пе де -
сет хи ља да то на хлеб ног зр -
на, али је са да нео п ход но да
те ко ли чи не бу ду по ве ћа не
због то га што уз ак ту ел ну от -
куп ну це ну про из во ђа чи тр -
пе гу бит ке у ви си ни од два -
де сет до два де сет пет про це -
на та.

ЗАХ ТЕВ ДВА ЈУ УДРУ ЖЕ ЊА 

О пше ни ци 
у Скуп шти ни

Упркос незадовољству неки ипак продају жито

На то је упо зо ри ла Не за ви -
сна асо ци ја ци ја по љо при вред -
ни ка Ср би је, ко ја оку пља се -
ља ке из Ко ви на, Сме де ре ва,
По жа рев ца и око ли не Кра гу -
јев ца. Она је не го до ва ла због
то га што се пше ни ца пла ћа
ма ње не го про шле го ди не, иа -
ко про из во ди од хлеб ног зр на
ни су по јеф ти ни ли, и оп ту жи -
ла ве ли ке тр гов це да су до то -
га до ве ли сво јим мо но по лом.
НАПС је упо зо рио да су у по је -
ди ним де ло ви ма Ср би је ро ди -
ле тек три то не по хек та ру и

за тра жио це ну од 18 ди на ра. У
су прот ном је ово удру же ње за -
пре ти ло про те сти ма. Оно је
за тра жи ло раз го во ре с над ле -
жни ма у Вла ди Ср би је ра ди
про на ла же ња за до во ља ва ју ћег
ре ше ња.

Ни ве ли ки по љо при вред -
ни ци, по пут но во се љан ских,
ни су баш за до вољ ни. Иа ко је
у том се лу не ма ла ко ли чи на
ро да већ пре да та от куп ним
ста ни ца ма, Со рин Ар де љан,
пред сед ник удру же ња „Но во -
се љан ски па о ри”, твр ди ка ко
они не ће про да ти пше ни цу,
већ ће са че ка ти не ко ли ко ме -
се ци да ви де да ли ће она по -
ску пе ти. Ар де љан је за хва љу -

ју ћи ве ли ким ула га њи ма у
про из вод њу имао при нос из -
над де вет то на по хек та ру,
али све јед но тра жи це ну од
бар 18,5 ди на ра за ки ло грам
ка ко би мо гао да фи нан си ра
да љу про из вод њу, јер има ви -
со ке тро шко ве – из ме ђу оста -
лог и за за куп др жав не зе мље.
Ар де љан је све стан ри зи ка да
по чет ком на ред не го ди не
пше ни ца мо жда не ће до сти -
ћи же ље ну вред ност, али је
из ри чит да је са да не ће пре -
да ва ти.

Ова про из вод на го ди на је
спе ци фич на по то ме што су
по ред хлеб ног жи та од лич но
по не ли ку ку руз и сун цо крет,
да кле све три глав не ра тар ске
кул ту ре у овом де лу ју жног Ба -
на та. То су по твр ди ли струч -
ња ци Од се ка за ра тар ство По -
љо при вред ног фа кул те та у
Но вом Са ду на кон оби ла ска
њи ва у Ба нат ском Но вом Се -
лу. Они су у су бо ту, 9. ју ла, та -
мо одр жа ли са ве то ва ње са
чла но ви ма „Ба нат ских па о ра”,
с ко ји ма има ју ви ше го ди шњу
до бру са рад њу.

Про фе сор ка Дра га на Лат ко -
вић, ди рек тор ка Од се ка за ра -
тар ство, оце ни ла је ка ко ку ку -

руз из гле да „ви ше не го од лич -
но”, јер се Но во се ља ни др жи
са ве та струч ња ка и при ме њу ју
све нео п ход не агро тех нич ке
ме ре. Оце ни ла је да је ку ку руз
на тим њи ва ма, за хва љу ју ћи
то ме што је се тва оба вље на на
вре ме, успе шно пре бро дио
нај кри тич ни ју фа зу у свом раз -
во ју, а то је оплод ња зр на. Лат -
ко ви ће ва је до да ла ка ко биљ ке
има ју до вољ не за ли хе вла ге за
да љи раз вој, што би тре ба ло да
им омо гу ћи да на ли ју зр но и
оства ре до бар при нос.

Њен ко ле га до цент Го ран Ја -
ћи мо вић је исту оце ну из нео о
сун цо кре ту и до дао да све пар -
це ле ко је је ви део обе ћа ва ју
до бар при нос. Ре као је ка ко се
та биљ ка углав ном на ла зи у
фа зи пу ног цве та ња и оплод -
ње. То ме до при но се и пче ла ри,
ко ји су из не ли сво је ко шни це
на по ља, па не би тре ба ло оче -
ки ва ти ве ли ки број нео пло ђе -
них цве то ва, од но сно пра зних
зр на. Ја ћи мо вић је ре као ка ко
би ствар мо гле да по ква ре екс -
трем но ви со ке тем пе ра ту ре,
због ко јих би мо гло би ти пре -
ки ну то на ли ва ња зр на уљем,
али је до дао ка ко не ве ру је да
ће се то до го ди ти.

ЈП „Енер ге ти ка” ће 
пред ло жи ти про ме ну 
си сте ма гре ја ња

Оче ку је се мо дел за 
је дин стве но 
ко му нал но 
пред у зе ће

Гра до на чел ник Са ша Па влов
бо ра вио је кра јем про шлог
ме се ца у рад ној по се ти Љу -
бља ни из два раз ло га. Пр ви
је био раз го вор с та мо шњим
при вред ни ци ма о мо гућ но -
сти ма ула га ња у Пан че ву, а
дру ги – на ста вак са рад ње с
Јав ним пред у зе ћем „Енер ге -
ти ка Љу бља на” у ре а ли за ци -
ји ра ни је до го во ре них по сло -
ва у Пан че ву.

Па влов је из ја вио да је
пр ви део по се те уго во рио
Срп ско-сло ве нач ки по слов -
ни клуб, ко ји по ку ша ва да
сло ве нач ким при вред ни ци -
ма пред ста ви ло кал не са мо у -
пра ве из Ср би је и њи хо ве
при вред не по тен ци ја ле. Овог
пу та су се у При вред ној ко -
мо ри Сло ве ни је вла сни ци ма
ма лих и сред њих пред у зе ћа
пред ста ви ли Пан че во и Сме -
де ре во. Гра до на чел ник оце -
њу је да је раз го вор имао до -
бар од јек, јер му је по чет ком
ове не де ље сти гла на ја ва зва -
нич не по се те сло ве нач ког
ам ба са до ра у Ср би ји и ата -
шеа за еко ном ске по сло ве.

Са ста нак са Са мом Ло зе -
јом, ди рек то ром „Енер ге ти -
ке”, ко ме је при су ство вао и
Зо ран Јан ко вић, гра до на -
чел ник Љу бља не, ти цао се
ра ци о на ли за ци је пан че вач -
ког јав ног сек то ра, те по -

бољ ша ња на ших си сте ма да -
љин ског гре ја ња и јав не ра -
све те по узо ру на глав ни
град Сло ве ни је. То је прак -
тич на ре а ли за ци ја ме мо -
ран ду ма о са рад њи Пан че ва
и „Енер ге ти ке” пот пи са ног
не дав но у на шем гра ду. Ци -
ље ви тог до ку мен та су пре -
нос зна ња и ис ку ста ва ко је
Љу бљан ча ни има ју у обла -
сти по бољ ша ња ра да јав ног
сек то ра у свом гра ду.

Пан че во тра жи парт не ра из
Европ ске уни је ра ди уче шћа у
европ ском про јек ту ре ор га -
ни за ци је јав ног сек то ра, а с
тим ци љем је Па влов ра ни је
бо ра вио и у Гра цу. Он је ре као
ка ко је вр ло за до во љан оним
што је „Енер ге ти ка” ура ди ла,
у шта спа да и пре ла зак си сте -
ма гре ја ња с га са на јеф ти ни -
је енер ген те, дрв ну би о ма су и
ин до не жан ски угаљ. Сло вен -
ци ће, по ред то га, ана ли зи ра -
ти мо гућ но сти по пра вља ња
енер гет ске ефи ка сно сти пан -
че вач ких стам бе них згра да
ко је су у си сте му да љин ског
гре ја ња и уво ђе ња ка ло ри ме -
та ра.

Па влов је до дао ка ко ће са
„Енер ге ти ком” би ти раз ма -
тра на и ре ор га ни за ци ја АТП-а,
јер је са да шњи ни во бу џет -
ске по мо ћи том пред у зе ћу
нео др жив. Парт не ри из Сло -
ве ни је има ју за да так да
пред ло же ства ра ње јед ног
ко му нал ног пред у зе ћа од
шест по сто је ћих, али не по
прин ци пу хол дин га, ка ко је
ра ни је на ја вљи ва но. Сло ве -
нач ки парт не ри та ко ђе тре -
ба да пред ло же ефи ка сан
мо дел упра вља ња де по ни јом
и на чин на ко ји ће ра ди ти
„Зо о хи ги је на”.

ПА ВЛОВ ПО СЕ ТИО ЉУ БЉА НУ

На ста вак са рад ње



Не мач ка бе ле жи нај ви ше
пре вре ме них смр ти у ЕУ узро -
ко ва них за га ђе њем од че сти -
ца ко је на ста ју са го ре ва њем
угља. Реч је о ис тра жи ва њу
ко је су спро ве ле не вла ди не
ор га ни за ци ја што се бо ре за
здра ви ји жи вот и чи сти ју
при род ну сре ди ну. С дру ге
стра не, пред став ни ци ин ду -
стри је твр де да су за из ве -
штај ко ри шће ни ста ри по да -
ци и ука зу ју да се у ис тра жи -
ва њи ма мо ра узе ти у об зир и
огром на ко рист од упо тре бе
енер ги је до би је не са го ре ва -
њем тог чвр стог енер ген та.

Ана ли за је об у хва ти ла 257
од 280 тер мо е лек тра на на угаљ
у ЕУ и ис тра жи ва ња су по ка за -
ла да су њи хо ве еми си је у 2013.
би ле узрок ви ше од 22.900
смрт них слу ча је ва и ви ше де -
се ти на хи ља да слу ча је ва обо -
ле ва ња од ра зних бо ле сти. У
Не мач кој је од бо ле сти по ве за -
них са за га ђе њем умр ло три
хи ља де шестсто три де се то ро
љу ди – сто ји у из ве шта ју Са ве -
за за здра вље и жи вот ну сре ди -
ну, Мре же за кли мат ско де ло -
ва ње Евро па и Кан це ла ри је за
европ ску по ли ти ку Свет ског
фон да за при ро ду (WWF).

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 15. јул 2016.
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СА РАД ЊА ПЕТ НИ ЦЕ И НИС-а

УЛА ГА ЊЕ У БУ ДУЋ НОСТ

дин стве на на те ри то ри ји цен -
трал не и ју го и сточ не Евро пе.
Мо же се на зва ти и сво је вр сном
„шко лом за та лен те”. Рад у ста -
ни ци ор га ни зо ван је кроз се -
ми на ре раз ли чи тих про гра ма,
а у ве ћи ну про гра ма је укљу че -
на сред њо школ ска по пу ла ци ја
уче ни ка. Она се пре вас ход но
ба ви от кри ва њем та ле на та и
ини ци ра њем ин те ре со ва ња код
де це за на уч но и стра жи вач ки
рад на вр ло по пу ла ран и леп
на чин. Ве ли ки број мла дих ко -
ји оби ђу Пет ни цу до ђу с но вим,
из у зет но ја ким им пул сом да
на ста ве да се ба ве оним што су
у Пет ни ци има ли при ли ку да
ви де и чу ју, и обич но они ко ји
оту да до ђу, не оста ју на то ме да
су би ли, ви де ли и вра ти ли се,
већ и у сво јој сре ди ни ра де не -
што у ве зи са оним што су та мо
на у чи ли. У си сте му ве ли ког
бро ја де це ко ју Пет ни ца ре гру -
ту је, ка сни је се из два ја ју ствар -
ни та лен ти, ко ји по сти жу ре -
зул та те ка ко у на уч но и стра жи -
вач ком ра ду, та ко и на так ми -
че њи ма, а ка сни је и у сво јим
стру ка ма, јер мно га од те де це
ко ја су би ла та лен ти у Пет ни ци
да нас по сти жу за вид не про фе -
си о нал не ре зул та те.

Ре ги о нал ни цен тар за та лен -
те „Ми хај ло Пу пин” из Пан -
че ва ор га ни зoвао је сво је вр -
стан на уч ни кам п за ђа ке из
срп ских гра до ва и ва ро ши ца,
ко ји се одр жа ва од 12. до 22.
ју ла. У ње му бо ра ве 21 уче -
ник и два мен то ра, а
предвиђенo је и уче шће ве -
ли ког бро ја го сту ју ћих пре -

да ва ча. Да под се ти мо, у са -
рад њи с Ме сном за јед ни цом
Идвор и при ја те љи ма кам па
већ шест го ди на се одр жа ва
овај на уч но е ду ка тив ни камп
у Пу пи но вом род ном ме сту
као цен тру оку пља ња та лен -
то ва не де це.

Ове го ди не по ла зни ци уче
про грам ски је зик „Ја ва” и
ком пју тер ску си му ла ци ју у
фи зи ци, па је сто га и глав на

еду ка тив на те ма кам па „’Ја ва’
кроз при ме ре у фи зи ци”. Циљ
ра ди о ни ца је да се на пра ви
син те за ком пју тер ске на у ке и
фи зи ке ка ко би уче ни ци би ли
оспо со бље ни да са ми пра ве
си му ла ци је јед но став них фи -
зич ких по ја ва. По ла зни ци ће
учи ти и о софт вер ском ала ту
„Еклип си”.

Пет по ла зни ка Ре ги о нал -
ног цен тра за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин” бо ра ви ло је од
7. до 10. ју ла у кам пу „Те сла
гло бал фо рум”. На том ску пу
је уче ство вао ве ли ки број на -
уч них рад ни ка и кре а тив них
љу ди из раз ли чи тих област
ко ји има ју за јед нич ку ви зи ју
– ино ва ци ју као пре суд ни
чи ни лац у про на ла же њу но -
вих ре ше ња.

ШЕ СТИ ЛЕТ ЊИ НА УЧ НО Е ДУ КА ТИВ НИ

КАМП У ИДВО РУ

Та лен ти у Пу пи но вом
род ном ме сту

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Пот пи сан Ме мо ран дум
о са рад њи

Шест ми ли о на ди на ра
за мла де та лен те

Ге не рал ни ди рек тор ком па ни -
је НИС Ки рил Крав чен ко и
ди рек тор Ис тра жи вач ке ста -
ни це Пет ни ца Ви гор Ма јић
пот пи са ли су не дав но Ме мо -
ран дум о са рад њи, на осно ву
ко јег ће НИС на ста ви ти да по -
др жа ва ту ин сти ту ци ју, ко ја је
од ве ли ке ва жно сти за про мо -
ци ју на у ке у Ср би ји. Нафт ни
ги гант, у скла ду са сво јим
стра те шким опре де ље њем за
ин ве сти ра ње у раз вој на у ке и
та лен то ва них мла дих по је ди -
на ца, и у 2016. го ди ни по др -
жа ће рад Ис тра жи вач ке ста -
ни це Пет ни ца са шест ми ли о -
на ди на ра. По ред то га, пред -
ви ђе но је да струч ња ци из
НИС-а одр же пре да ва ња на
се ми на ри ма ко ји ће би ти ор -
га ни зо ва ни у Ис тра жи вач кој
ста ни ци. Ујед но, до го во ре но је
да Пет ни ца бу де до ма ћин
при пре ма срп ских олим пиј -
ских ти мо ва за ме ђу на род на
так ми че ња из ма те ма ти ке,
фи зи ке и хе ми је.

Пре ма ре чи ма над ле жних
из НИС-а, пот пи си ва ње спо ра -
зу ма са Ис тра жи вач ком ста ни -
цом Пет ни ца са мо је је дан у
ни зу про је ка та ко је ком па ни ја
НИС ре а ли зу је с ци љем по др -
шке на уч но о бра зов ним про -
јек ти ма у Ср би ји. Ме мо ран -
дум о са рад њи је пот пи сан у
Исто риј ском му зе ју Ср би је,
где се тре нут но одр жа ва је дин -
стве на ин тер ак тив на из ло жба
по све ће на ве ли ком срп ском
на уч ни ку Ми хај лу Пу пи ну.

По др шка и у кри зи
Ки рил Крав чен ко, ге не рал ни
ди рек тор НИС-а, ре као је том
при ли ком да је ком па ни ји ве -
ли ко за до вољ ство што има ви -
ше го ди шњу са рад њу са Ис тра -
жи вач ком ста ни цом Пет ни ца
и про гла сио ју је нај бо љом ин -
сти ту ци јом за раз вој мла дих
та ле на та на Бал ка ну.

– За нас је са рад ња с Пет ни -
цом стра те шка и ду го роч на.
То је део на ше дру штве не од -
го вор но сти и си гур но је да ће -

Че стич но 
за га ђе ње

У Ита ли ји 39 ло кал них са -
мо у пра ва за енер гет ске по -
тре бе ло кал не за јед ни це сто -
про цент но ко ри сти енер ги ју
из об но вљи вих из во ра. У тој
зе мљи, чла ни ци ЕУ, на де лу
је пра ва „зе ле на ре во лу ци ја”,
јер ви ше од 8.000 ита ли јан -

ских оп шти на ко ри сти ба рем
је дан из вор об но вљи ве енер -
ги је. При том се у мно гим
ме сти ма у Ита ли ји из об но -
вљи вих из во ра про из во ди
ви ше енер ги је не го што је
ста нов ни ци ма по треб но, та -
ко да се од про да је ви шка
стру је пу не град ски бу џе ти.

Нај ви ше се ко ри сти со лар -
на енер ги ја, али је зна ча јан и
удео елек тра на на ве тар и

ма лих хи дро цен тра ла. Ши -
ром Ита ли је има ви ше од
850.000 елек тра на за про из -
вод њу енер ги је из об но вљи -
вих из во ра. У тој зе мљи је
удео ал тер на тив них из во ра
енер ги је за де сет го ди на по -
ве ћан са 15 на 35 про це на та.

Оп шти на Сан Ло -
рен цо Бе ли зи на
ју гу Ита ли је до би -
ла је и на гра ду за
до бру прак су у ко -
ри шће њу со лар не
енер ги је. То ме сто,
са са мо 660 ста -
нов ни ка, 2012. је
по кре ну ло про је -
кат бес плат не по -
де ле зе мље ло кал -
ним по љо при вред -
ним за дру га ма. За -
дру ге ко ри сте зе -

мљи ште за ста кле ни ке на ко -
ји ма су по ста вље ни со лар ни
па не ли ко ји про из во де око
15 МW елек трич не енер ги је.

Ита ли ја на со лар ни
по гон

мо и у бу дућ но сти, без об зи ра
на кри зу у нафт ној ин ду стри -
ји, на ста ви ти да ула же мо у
Пет ни цу. Ве ли ко нам је за до -
вољ ство што до бро са ра ђу је мо
и на дам се да је то са мо по че -
так – ре као је Крав чен ко у
свом по здрав ном го во ру.

С дру ге стра не, Ви гор Ма -
јић, ди рек тор Ис тра жи вач ке
ста ни це Пет ни ца, за хва лио је
НИС-у на по др шци ко ја је за -
по че та 2009. го ди не, ка да је та
ор га ни за ци ја би ла у озбиљ ној
кри зи.

– Тај мо ме нат ка да је Пет -
ни ца пре по зна та као не што
што вре ди, не што што ће мо -
жда по мо ћи да не ки но ви
Пу пин, не ки но ви Те сла, не
из гу би мо ти ва ци ју за да ље
обра зо ва ње и уса вр ша ва ње,
био је из у зет но ва жан за нас.
На ма овај гест мно го зна чи,
и ма те ри јал но и мо рал но,
ка ко би смо мо гли да пла ни -
ра мо на ду же ста зе и да да мо
мак си мум од се бе да ре зул -
та ти бу ду нај бо љи мо гу ћи –
ре као је Ма јић.

Пре пот пи си ва ња до ку мен -
та пред став ни ци НИС-а и Пет -
ни це и по ла зни ци Ис тра жи -
вач ке ста ни це за јед но су об и -

шли из ло жбу по све ће ну ве ли -
ком срп ском на уч ни ку Ми хај -
лу Пу пи ну.

Је дин стве на и нај бо ља
Да под се ти мо, ком па ни ја
НИС кроз кор по ра тив ни про -
грам дру штве не од го вор но сти
„Енер ги ја зна ња” кон ти ну и ра -
но по ма же Пет ни цу од 2009.
го ди не, ка да је рад те ор га ни -
за ци је био до ве ден у пи та ње
због не до стат ка сред ста ва. До
са да је за рад Ис тра жи вач ке
ста ни це обез бе ђе но 84 ми ли о -
на ди на ра, а са мо у 2015. го ди -
ни, за хва љу ју ћи по др шци
НИС-а, у Пет ни ци су одр жа на
154 про гра ма, кроз ко је је про -
шло 1.550 по ла зни ка, са рад -
ни ка и пре да ва ча.

Ис тра жи вач ка ста ни ца Пет -
ни ца је са мо стал на и не за ви -
сна ор га ни за ци ја, осно ва на
1982. го ди не, ко ја се ба ви раз -
во јем на уч не кул ту ре, на уч не
пи сме но сти, обра зо ва ња и кул -
ту ре мла дих, као и обу ком на -
став ни ка у но вим тех ни ка ма,
ме то да ма и са др жа ји ма. То је
ор га ни за ци ја ко ја се про фе си о -
нал но ба ви по др шком и обра -
зо ва њем мла дих ко ји пре ва зи -
ла зе ни во ре гу лар них школ -
ских про гра ма, по че му је је -

ЗЕ ЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

Ове го ди не, због 
не до стат ка нов ца, 
ни је би ло ави он ског
за пра ши ва ња, ко је је
до са да спро во ди ла
власт у По кра ји ни

Због то га, као и услед
че стих ки ша то ком
про ле ћа, оте жа на
бор ба про тив тих 
ин се ка та

Од по чет ка ове го ди не ко мар -
ци су пр ска ни у ви ше на вра та.
То ком мар та је спро ве де но
700 ак ци ја њи хо вог уни шта ва -
ња у за тво ре ним про сто ри ма,
а три пу та су пр ска не њи хо ве
лар ве на отво ре ном, на по вр -
ши ни од 1.200 хек та ра.

Оба вље на су и че ти ри за пра -
ши ва ња од ра слих фор ми ко -
ма ра ца на зе мљи, на по вр ши -
ни од пре ко 8.000 хек та ра, као
и шест пр ска ња из ави о на на
по вр ши ни од 7.000 хек та ра –
пи ше у од го во ру град ског Се -
кре та ри ја та за за шти ту жи вот -
не сре ди не на пи та ње од бор ни -
ка ЛСВ-а Оли ве ра Пет ко ви ћа.

Ту се на во ди и да је Град ска
упра ва ове го ди не од штам па -
ла 46.000 бро шу ра са са ве ти -
ма за бор бу про тив ко ма ра ца

и да су оне по де ље не гра ђа ни -
ма уз ра чу не за во ду.

Као про блем се ис ти че то
што над ле жне по кра јин ске
ин сти ту ци је, због не до стат ка
нов ца, од по чет ка ове го ди не
ни су ни јед ном спро ве ле ави -
он ско за пра ши ва ње ко ма ра ца,
ко ји се гне зде по ред ве ли ких
во де них по вр ши на. То је, уз
че сте ки ше то ком про ле ћа,
до при не ло осет ном по ве ћа њу
њи хо вог бро ја.

У од го во ру од бор ни ку Пет -
ко ви ћу пи ше и да је на осно ву

уго во ра ко ји је Град ска упра ва
пот пи са ла с фир мом „Еко-
-сан”, за ду же ном за су зби ја ње
ко ма ра ца и над зор тог по сла,
та фир ма у оба ве зи да уни -
шта ва и кр пе ље, осе, стр шље -
но ве и дру ге ин сек те.

Кр пе љи су до са да пр ска ни
два пу та, 12. апри ла и 23. ју на,
на по вр ши на ма на ко ји ма су
при ме ће ни. На ме сти ма ко ја
се ре дов но ко се ни је их би ло, а
ме ђу они ма ко ји су от кри ве ни
ни је ре ги стро ва но при су ство
иза зи ва ча лајм ске бо ле сти. До -

бро је и то што до са да ме ђу ко -
мар ци ма ни је де тек то ван ви -
рус гро зни це За пад ног Ни ла.

У од го во ру Се кре та ри ја та за
за шти ту жи вот не сре ди не на
од бор нич ко пи та ње пи ше и то
да су на кон те ле фон ских по зи -
ва гра ђа на и при ја ва из јав них
ко му нал них пред у зе ћа осе пр -
ска не на ви ше од два де сет ме -
ста у гра ду. С об зи ром на то да
се то ком ав гу ста и сеп тем бра
оче ку је по ве ћа на ак тив ност
тих ин се ка та, они ће и да ље
би ти пр ска ни. М. Г.

ОД ГО ВОР НА ОД БОР НИЧ КО ПИ ТА ЊЕ

Ко мар ци пр ска ни ви ше пу та

И овог ле та нам за гор ча ва ју жи вот
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Пет на ест жр та ва од
по чет ка го ди не

Од ја ну а ра до ју на 
58 осо ба про шло кроз
При хва ти ли ште

За бри ња ва крат ко 
за др жа ва ње же на 
у ку ћи

Ми ни стар ство за рад, за по -
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња Вла де РС не дав но је
до не ло ре ше ње о то ме да Си -
гур на ку ћа, од но сно При хва -
ти ли ште за же не и де цу жр тве
по ро дич ног на си ља, ко ја ра ди
у окви ру пан че вач ког Цен тра
за со ци јал ни рад „Со ли дар -
ност”, до би је ли цен цу за рад.

Ово је пр ва си гур на ку ћа у
Ср би ји ко јој је уру чен тај до -
ку мент. Њи ме је по твр ђе но да
ова ор га ни за ци ја со ци јал не
за шти те ис пу ња ва све усло ве и
стан дар де про пи са не Пра вил -
ни ком о ли цен ци ра њу ор га ни -
за ци ја со ци јал не за шти те, а у
скла ду са За ко ном о со ци јал -
ној за шти ти.

Ви со ки кри те ри ју ми
Ка ко је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној овим по -
во дом у че твр так, 7. ју ла, у
Град ској упра ви, на вео Зо ран
Ал би ја нић, ди рек тор Цен тра
за со ци јал ни рад, ма ли број
уста но ва ус пео је да до би је ли -
цен цу, бу ду ћи да су про пи са ни
стан дар ди би ли за и ста ви со ки.

СИ ГУР НА КУ ЋА ДО БИ ЛА ЛИ ЦЕН ЦУ ЗА РАД

ИЗ ЛАЗ ИЗ ПА КЛА ПО СТО ЈИ!

– Отва ра њем Си гур не ку ће,
Пан че во је до би ло ква ли тет ни -
ју услу гу со ци јал не за шти те за
жр тве по ро дич ног на си ља.
Про шле го ди не је у При хва ти -
ли шту бо ра ви ло 57 же на и че -
тр де сет сед мо ро де це, са ве то -
дав не услу ге ко ри сти ло је 35
ли ца, а 366 осо ба по зи ва ло је
СОС те ле фон. Све до ци смо, на -
жа лост, да је жр та ва по ро дич -
ног на си ља све ви ше, у шта смо
се уве ри ли и ових да на. По ра -
жа ва ју ћа је чи ње ни ца да је
укуп но 15 же на од по чет ка ове
го ди не из гу би ло жи вот упра во
од по сле ди ца на си ља у по ро ди -
ци – ис та као је Чуч ко вић.

Ско ро са вр ше ни
Пан че вач ка Си гур на ку ћа по -
сто ји од 1. ја ну а ра 2012. го ди -
не, а о то ме да је тим љу ди ко -
ји ра де у овој ор га ни за ци ји и
те ка ко на ви си ни свог за дат -

је по треб но да спро ве де мо то -
ком на ве де ног пе ри о да ка ко
би смо, на кон то га, до би ли пра -
во на про ду же так тра ја ња ли -
цен це. Те ак тив но сти се од но се
на ве ли чи ну и опре ма ње спа -
ва о ни ца, на при ма ње у рад ни
од нос шест струч них рад ни ка
и три са рад ни ка, а скре ну та
нам је па жња и на то да се у
наш ка па ци тет од 15 ме ста ра -
чу на ју и де ца, а не са мо же не.
Ми смо то до са да ту ма чи ли на
дру га чи ји на чин, па смо на
сме шта ју има ли и по 20 осо ба,
јер смо еви ден ти ра ли са мо же -
не. То ће мо са да мо ра ти да
про ме ни мо – об ја сни ла је Ву -
ји чи ће ва.

До ста је!
При хва ти ли ште у Пан че ву је
ре ги о нал ног ка рак те ра и збри -
ња ва же не са децом и без де це
с те ри то ри је це лог ју жног Ба -
на та. Ста ти сти ка по ка зу је да
нај ве ћи број же на до ла зи баш
из пан че вач ке оп шти не. У пр -
вих шест ме се ци ове го ди не,
кроз ку ћу је већ про шло 58
осо ба, што је јед на осо ба ви ше
не го што их је ту бо ра ви ло за
це лу про шлу го ди ну!

– За бри ња ва нас крат ко вре -
ме за др жа ва ња же на у ку ћи,
што је за нас по ка за тељ њи хо -
ве не до вољ не спрем но сти за
бор бу. Мак си мал но до зво ље но
за др жа ва ње у ку ћи је до шест
ме се ци, а у из у зет ним си ту а -
ци ја ма до го ди ну да на. На жа -
лост, наш про сек у овој го ди ни
је ис под де сет да на. Же не до -
ла зе са мо у тре нут ку акут ног
на си ља, спа са ва ју гла ву и из -
бе га ва ју тре нут ну си ту а ци ју,
да би се по сле крат ке па у зе
вра ти ле на сил ни ку. На рав но,
наш струч ни тим те жи да при -
сту пи це лој при чи та ко да же -
ни пру жи по др шку да са ма на -
пра ви из бор шта је до бро за
њу, а шта ни је, али, ко ри сте ћи
стру ку, ми се тру ди мо да ту
од лу ку усме ри мо у нај бо љем

ин те ре су де це. Ми ове го ди не
има мо по ве ћан број же на ко је
до ла зе са тро је или че тво ро
де це. То че тво ро де це де ли ће -
мо на дво је ко је ће кад од ра сту
би ти жр тве и дво је ко је ће би -
ти на сил ни ци. Пре кид тог
тран сге не ра циј ског мо де ла је
наш за да так и наш циљ – ис та -
кла је Ја сна Ву ји чић.

Она је до да ла и да ка да је
реч о обра зо ва њу, го ди на ма
ста ро сти и дру гим ка те го ри ја -
ма, не ма пра ви ла о то ме ко је
же не су нај и зло же ни је на си љу
и за кљу чи ла да оно не по зна је
гра ни це. Из ла га чи на кон фе -

Дру штве на од го вор ност и
ху ма ност осо би не су ко ји -
ма се мо гу по хва ли ти мно -
ги при вред ни ци гра да Пан -
че ва. Не за бо ра вља мо не се -
бич ну по моћ ко ју је ви ше
пу та при ми ла на ша слу -
жба, као и не ке дру ге слу -
жбе До ма здра вља и Оп шта
бол ни ца.

Овог пу та, уз по моћ до брих
љу ди, ре но ви ра ли смо мо кри
чвор на ме њен за по сле ним
ли ци ма, па са да и па ци јен ти
и за по сле ни има ју усло ве бо -
рав ка при ме ре не јед ној
здрав стве ној уста но ви. Ма
ка кви би ли ста во ви у ве зи с
јав ним ис ти ца њем до на то ра,
сма тра мо сво јом мо рал ном
оба ве зом да и овим пу тем за -
хва ли мо ЈКП-у „Во до вод и
ка на ли за ци ја”, пред у зе ћи ма
„Тех но мар кет”, „Ко ра на”,
„Во до ке ра ми ка”, „Елек тро -
стар”, „Пе та ко вић трејд”, „Са -
ми го ин вест”, „Ко рал”, „С-
тим”, „Гра динг”, СТР „Де јан”,
„Так си пе тр ол”, „Гр меч”,
„Вај бал”, „Кут ко”, пум пи „Ле -
ди”, до му „Оа за сре ће”, као и
Удру же њу Кра ји шни ка, ко је
је ко ор ди ни са ло за јед но с на -
ма ову до на тор ску ми си ју.
Све сни смо да Пан чев ци ма

мо же мо уз вра ти ти је ди но та -
ко што ће мо би ти на пра вом
ме сту у пра во вре ме.

Ма ло ко би прет по ста вио
да ће ме ђу нај че шћим ин -
тер вен ци ја ма и раз ло зи ма
за обра ћа ње на шој слу жби
би ти убо ди ин се ка та. Ста ње
у ви ду цр ве ни ла и ло кал ног
ото ка ко же пре не ко ли ко
де це ни ја го то во да ни смо
при ме ћи ва ли, јер је та ква
вр ста „ин ци ден та” би ла са -
свим нор мал на за бо ра вак
у при ро ди. Да нас је убод
ин сек та ме ђу во де ћим
стра хо ви ма про сеч ног гра -
ђа ни на на ше зе мље. Ре кло
би се да је, по ред објек тив -
них фак то ра ко ји ути чу на
иму ни тет по пу ла ци је, ово
још је дан при мер не га тив -
ног ути ца ја та бло и да. Ана -
фи лак тич ки шок и смрт ни
ис ход као ре ак ци је на убод
ин сек та и да ље су ве о ма
рет ки, али се нај ви ше спо -
ми њу у но вин ским члан ци -
ма. Не рет ко се о тра гич ном
до га ђа ју да ни ма пи ше и
при том се из о ста ви са гле -
да ва ње це ли не про бле ма.
Би ло би да ле ко при ме ре -
ни је ис ти ца ти да су оток и
ло кал но цр ве ни ло са свим
нор мал на по ја ва по сле убо -
да ин сек та и да се ти симп -
то ми по вла че по сле не ко -
ли ко са ти, а ре ђе по сле не -
ко ли ко да на.

Озбиљ не си стем ске ре ак -
ци је под ра зу ме ва ју убр за но
ди са ње, гу ше ње, пад крв ног
при ти ска, пе ча та сте про ме -
не на ко жи, гу би так све сти
и ср ча ни за стој. Још јед ном
ис ти че мо да се то рет ко де -
ша ва и сва ка ко не тре ба да
бу де раз лог да се на сва ки
убод ин сек та гле да као на
ур гент но ста ње.

Та бло и ди уте ру ју
страх од ин се ка та

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

КА КО ДА СЕ СПА СЕШ?

По зо ви по ли ци ју (192), Хит ну по моћ (194), при ја те ље и/или

ро ди те ље. Иди код ле ка ра и при ба ви по твр ду о на не тим по -

вре да ма. Обра ти се Цен тру за со ци јал ни рад.

По зо ви бес пла тан СОС те ле фон 0800/100-113 рад ним да -

ни ма од 9 до 19 са ти. Би ћеш ано ним на и раз го ва ра ћеш с ано -

ним ном струч ном осо бом ко ја ће ти об ја сни ти ко ја су тво ја

пра ва. Ка да бу деш спрем на, мо жеш оти ћи и из ло жи ти про -

блем струч ња ку у че ти ри ока. Мо жеш по тра жи ти и сме штај у

Си гур ној ку ћи.

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ле де не чо ко-ба на не

Фе но ме нал на по сла сти ца за
це лу по ро ди цу! Де ца обо жа -
ва ју да је ду ове ле де не ли за -
ли це, а и од ра сли во ле да се

за сла де. Не ма ју пре ви ше ка -
ло ри ја, па и ако сте на ди је -
ти, мо же те се би до пу сти ти 1-
2 ко ма да.

Са стој ци: две ба на не, две су пе не ка ши ке ма сли но вог уља и 100 г

цр не чо ко ла де.

При пре ма: Ба на не исе ци те на два на ест јед на ких ко лу то ва. Ве ли ки

та њир об ло жи те ке сом или фо ли јом, па по ре ђај те ко лу то ве ба на не.

У сва ки за бо ди те др шки цу (на при мер цев чи цу или шта пић за сла -

до лед). Та њир с ба на на ма ста ви те у за мр зи вач да се до бро за ле де.

У ми кро та ла сној ото пи те чо ко ла ду и уље, је дан ми нут на нај ја чој

тем пе ра ту ри. За тим ме шај те да се до би је јед но лич на ма са и да се

сва чо ко ла да ис то пи. Ума чи те шта пи ће с ко лу ти ћи ма ба на не у чо ко -

ла ду. По но ви те по сту пак док не по тро ши те све при пре мље не ба на -

не. По што су ба на не хлад не, чо ко ла да се од мах сте же. Ако же ли те

не што да по спе те пре ко чо ко ла де као де ко ра ци ју, ура ди те то чим из -

ва ди те шта пић из чо ко ла де, док се још ни је сте гла. Мо же те ко ри сти -

ти: ко кос, сец ка не ле шни ке, ша ре не мр ви це и слич но.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на сај ту www.br zo i la ko.co m

Сти гла га ран ци ја струч но сти и кре ди би ли те та

У суботу, 9. јула, увече, тешко
сам повредио леву шаку иш-
чашивши мали прст и стигао,
око 23 сата, у панчевачку бол-
ницу. Тамо ми је пружена од-
говарајућа стручна лекарска
помоћ и сада ми је шака поно-
во у исправном стању.

Ово пишем с циљем да из-
разим захвалност комплетној
медицинској екипи која је
учествовала у пружању здрав-
ствене услуге, са господином
др Михајлом Митровићем на
челу. На први поглед, изгледа-
ло је да ће се мој случај рутин-
ски решити, али се убрзо ис-
компликовало, па сам из ор-
динације преведен у операци-
ону салу. Тамо су започете
припреме за хируршки захват,
али до ножа ипак није дошло
захваљујући правом, крајње
одговорном и људском трет-

ману те сјајне екипе. Од тре-
нутка када сам ступио пред
пријавницу па до одласка из
болнице наилазио сам на вео-
ма пријатељски расположене
људе који су ми пружили по-
моћ.

Често смо сведоци изноше-
ња у јавност неуспеха или не-
љубазности особља у здрав-
ственим установама, а веома
ретко се износе похвале. Овог
пута, на основу тога како сам ја
опслужен, изражавам најлеп-
ше мишљење о свим учесници-
ма у пружању услуга, а посебно
о одељењу и дежурној екипи
која је радила те вечери са др
Михајлом Митровићем. Хвала
им на стручности, савесности и
људскости, хвала на свему!

Арпад Т. Коршош, професор у

пензији, Алибунар

ПИСМО ЧИТАОЦА

Захвалност лекарима

Ни шта леп ше од ве се ло обо -
је них нок ти ћа и глат ких пе та
ко је пру жа до бар пе ди кир.
Он под ра зу ме ва по та па ње
сто па ла у то плу ми ри сну
куп ку, об ли ко ва ње нок ти ју,
по вла че ње за нок ти ца и евен -
ту ал но њи хо во од стра њи ва -
ње, а по том ски да ње за де -
бља на на пе та ма, пи линг и
ча роб ну ма са жу. На кра ју се
на но си оби чан лак или гел-
-лак, ни ка ко гел. За што?

Гел је чврст и не са ви тљив,
што је ве о ма по жељ но код
нок ти ју на ру ка ма, али на
но га ма мо же на пра ви ти
озби љан про блем. Кад вам
нок ти на но га ма ма ло по ра -
сту и по том обу је те за тво ре -
ну обу ћу, до ла зи до кон -
стант ног уда ра ња нок та о
ци пе ле и та ко на ста је пр во
под лив, па про ме на бо је
нок та, ње го во ло мље ње на -
по ла и на кра ју от па да ње но -
кат не пло че.

Ако вам се то већ до го ди -
ло, он да вам мо же по мо ћи
ме ди цин ски ан ти ми ко тич ки

гел. Ова вр ста ге ла ле чи чак и
гљи ви це на нок ти ма, а мо же
се на но си ти и на ко жу (у слу -
ча ју да не до ста је по ла но кат -
не пло че или це ла пло ча).
Гел-лак је са вр ше но ре ше ње
за ле пе, не го ва не и ду го трај -
не нок те на но га ма. Пре ле по
ће из гле да ти ми ни мум ме сец
и по да на. Чак и ако обу је те
за тво ре ну обу ћу, не ће пра ви -
ти про блем, јер је са ви тљив и
не жан. Кад вам до са ди бо ја,
мо же те га са ми ски ну ти аце -
то ном, без тур пи ја ња. На но -
ше ње кла сич ног ла ка за нок -
те је до бро, али крат ко роч но
ре ше ње. Да ва ши нок ти не би
по жу те ли од ла ка, по треб но
је пр во на но кат ну пло чу на -
не ти ба зу, по том два пу та
иза бра ну бо ју и на кра ју за вр -

шни сјај. Та ко на ла ки ра ни
нок ти на но га ма мо гу тра ја ти
и ви ше од две не де ље.

Овог ле та мо дер не су ве -
се ле, дре ча ве и флу о ре -
сцент не бо је. Бор до и там но -
љу би ча сти лак ви ше се укла -
па ју у зим ски ам би јент, па
њих про бај те да за о би ђе те
ових да на.

Пе ди кир: гел не, лак
и гел-лак да

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

ка, све до чи и не дав но до би је -
на ли цен ца. О са мом про це су
ли цен ци ра ња не што ви ше је
ре кла Ја сна Ву ји чић, ру ко во -
ди лац Си гур не ку ће.

– Си стем ли цен ци ра ња има
за циљ уна пре ђе ње ква ли те та
услу га со ци јал не за шти те и
зна чи га ран ци ју струч но сти,
кре ди би ли те та и по у зда но сти
ка ко ор га ни за ци је, та ко и
струч них рад ни ка. Про цес ли -
цен ци ра ња био је ве о ма дуг и
те жак, а тра јао је пре ко го ди ну
и по да на. До би ли смо ре ше ње
на огра ни че но тра ја ње од пет
го ди на, што зна чи да су утвр -
ђе не од ре ђе не ак тив но сти ко је

– Пра вил ник о стан дар ди ма
за пру жа ње услу га усво јен је
2013. го ди не и оста вљен је тро -
го ди шњи рок свим пру жа о ци ма
услу га, ло кал ним и ре пу блич -
ким, да до 24. ма ја ове го ди не
под не су зах тев за ли цен цу. То је
би ла оба ве за да би се мо гло на -
ста ви ти с ра дом. Ми смо на вре -
ме од го во ри ли на зах тев, ис пу -
ни ли усло ве и до би ли ре ше ње –
об ја снио је Ал би ја нић.

О то ме ко ли ко је за наш
град ва жно по сто ја ње ова кве
уста но ве, го во рио је и Ми лен -
ко Чуч ко вић, члан Град ског
ве ћа за ду жен за рад, за по шља -
ва ње и со ци јал ну по ли ти ку.

рен ци ји сло жи ли су се у ста ву
да су При хва ти ли ште и Цен -
тар за со ци јал ни рад, као упут -
ни ор ган, са мо јед на ка ри ка у
си сте му, те да је за успе шно
пре ва зи ла же ње про бле ма нео -
п ход на са рад ња свих уста но ва
и ин сти ту ци ја упу ће них у про -
цес за шти те и по др шке, али и
са ме по ро ди це жр тве, ко ја у
нај ве ћем бро ју слу ча је ва, на -
жа лост, из о ста је.

Ипак, по сто је же не ко је су то -
ком че ти ри и по го ди на, по сто -
ја ња Си гур не ку ће бо ра ви ле у
њој и до ка за ле да је из лаз из на -
си ља и те ка ко мо гућ. Пр ва и
нај ва жни ја ствар ко ју су ура ди -
ле је сте сле де ћа – до не ле су чвр -
сту од лу ку да ка жу: „До ста је!”.
И ни су од у ста ле. Од се бе.



Ма ни фе ста ци ја „Се ћа ње на
Ђор ђа Вај фер та” по че ће у под -

не оби ла ском гроб ни це по ро -
ди це Вај ферт, ко ја се на ла зи

на Ка то лич ком гро бљу, и по -
ла га њем ве на ца. По ла са та ка -
сни је у Ве ли кој са ли Му зе ја
пи вар ства, у Ули ци Ни ко ле
Те сле 2, по че ће три би на на ко -
јој ће се го во ри ти о ли ку и де -
лу Ђор ђа Вај фер та.

Пред ви ђе но је и да се тог
да на фор ми ра ко ор ди на ци о -
но те ло са ста вље но од пред -
став ни ка свих ор га ни за ци ја
и обје ка та ко је је осно вао
Ђор ђе Вај ферт, за то што ор -
га ни за то ри ма ни фе ста ци је
сма тра ју да је са мо та ко мо -
гу ће са чу ва ти ње го во бо га то
ма те ри јал но и ду хов но на -
сле ђе.

За вр ше так ма ни фе ста ци је
је пред ви ђен за 13.30, ка да ће
у ба шти Ста ре Вај фер то ве пи -
ва ре би ти одр жан кок тел.

Гра до на чел ник Са ша Па влов
из ја вио је про шлог че тврт ка
да се ас фал ти ра ње бу ду ће ин -
ду стриј ске зо не у Пан че ву од -
ви ја по пла ну. До дао је да је то
до бро, бу ду ћи да ће у дру гој
по ло ви ни ав гу ста наш град
по се ти ти де ле га ци ја ја пан ско-
хо ланд ске ком па ни је „Аза -
леа”, ко ја тре ба да ку пи осам и
по хек та ра зе мљи шта на том
ме сту.

Он је ис та као да су пре го во -
ри за тај по сао до ве де ни до
кра ја и до дао да би то би ла
пр ва стра на ин ве сти ци ја у
Пан че ву.

– То тре ба да бу де ја сан сиг -
нал свим по тен ци јал ним ин -
ве сти то ри ма ко ји су за ин те ре -
со ва ни да ула жу у наш град да
ви ше не ма ни ка квих про бле ма.
За сад се др жи мо свих ро ко ва
ко је смо са ми се би за да ли и у
то ме нас пра те из во ђа чи ра до -
ва. По сто је усло ви да на вре ме
за вр ши мо опре ма ње ове зо не
свом по треб ном ко му нал ном
ин фра струк ту ром и омо гу ћи -
мо до ла зак ин ве сти то ра, за по -

шља ва ње мла дих и отва ра ње
но вих рад них ме ста – ре као је
Па влов.

Он је то из ја вио на кон оби -
ла ска бу ду ће ин ду стриј ске зо -
не, ко ју је по се тио за јед но с
Ма јом Вит ман, ди рек тор ком
Ди рек ци је за из град њу и уре -
ђе ње гра да. Па влов је под се -
тио да су ра до ви у се вер ној ин -

ду стриј ској зо ни по че ли 6. ју -
на, те да тре ба да бу ду за вр ше -
ни за ше зде сет да на.

– Из во ђач ра до ва је „Вој во -
ди на пут”, а њи хо ва укуп на
вред ност је око 32 ми ли о на
ди на ра. Сред ства за ре а ли за -
ци ју ове ин ве сти ци је обез бе -
дио је Град Пан че во из кре дит -
ног за ду же ња, а по сту пак јав не

на бав ке спро ве ла је Ди рек ци ја
за из град њу и уре ђе ње гра да –
до дао је Па влов.

Ма ја Вит ман је пре ци зи ра -
ла да су за вр ше ни сви зе мља -
ни ра до ви нео п ход ни да би се
оба ви ло ас фал ти ра ње. Ових
да на тре ба да поч не по ста вља -
ње елек трич ног осве тље ња и
елек трич не мре же, што ће се
оба вља ти упо ре до.

Пре ма ње ним ре чи ма, оче -
ку је се и да По кра јин ски се кре -
та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе ви -
нар ство и за шти ту жи вот не
сре ди не да гра ђе вин ску до зво -
лу за при кљу че ње са о бра ћај ни -
це у се вер ној ин ду стриј ској зо -
ни на пут Пан че во –Ја бу ка.

– По ред то га, рас пи са ли смо
јав ну на бав ку за из ра ду фе кал -
не ка на ли за ци је у ду жи ни од
1.400 ме та ра и ње но при кљу -
че ње на бу ду ћи по та ми шки ко -
лек тор. Пла ни ра ли смо и да, у
са рад њи са ЕПС-ом, по ло жи мо
ви со ко на пон ске ка бло ве, што
ће омо гу ћи ти да бу ду ћи ин ве -
сти то ри има ју и стру ју – до да -
ла је Ма ја Вит ман.

Удру же ње гра ђа на Му зеј пи -
вар ства „Ђор ђе Вај ферт” обе -
ле жи ће 15. ју ла дан ка да је
1850. го ди не у Пан че ву ро ђен
је дан од ве ли ка на срп ске
исто ри је – Ђор ђе Вај ферт.

Циљ те ма ни фе ста ци је је да
се се ћа ње на ње га учвр сти та -
ко што ће се на јед ном ме сту
оку пи ти пред став ни ци свих
гра до ва и ин сти ту ци ја у ко ји -
ма је Вај ферт жи вео, ства рао и
оста вио свој траг, као и по -
што ва о ци све га што је он ура -
дио.

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка кве ре -
зул та те (вам) до но си хро но
ис хра на. „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 „Хро но
ис хра на на фран цу ски на -
чин” др Але на Де ла боа 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:

„Чи там хро но ре цеп те,
гле дам сли ке див них хро но
је ла, во да ми по ђе на уста, у
маг но ве њу обр стим фри жи -
дер и та ко већ ме сец да на.
Ва га се по сва ђа ла са мном.
Где гре шим?” 063/2163...

„Е, то бих и ја во ле ла да са -
знам. Кад про чи там књи гу и
при ме ним на у че но, ја вљам
оба ве зно!” 064/5291...

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

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

ње шта их је пла ши ло кад су
би ли ма ли. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге
„Ка ра ван чу де са” Уро ша Пе -
тро ви ћа.

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

„Ка да сам био ма ли, пла -
шио сам се да ће све том за -
вла да ти чу до ви шта. Са да, ка -
да укљу чим ТВ, схва тим да се
мој деч ји страх об и сти нио...”
062/2137...

„Пла ши ла сам се ве шти ца
и вам пи ра. Та ман кад су ме
убе ди ли да они не по сто је,
од ра сла сам и схва ти ла да их
и те ка ко има ме ђу на ма, са -
мо се углав ном ве што ма ски -
ра ју.” 064/3656...

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

Д. К.

ХРОНИКА
Петак, 15. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Не ко ри шће ње 
за штит не опре ме, 
ло ши пу те ви и 
не па жљи ви во за чи
ау то мо би ла нај че шћи
раз ло зи за стра да ња
во за ча дво точ ка ша

Ле кар ски пре гле ди за
до би ја ње до зво ле за
мо то цикл мо ра ли би
да бу ду ри го ро зни ји

– Од у век сам во лео уз бу ђе ња.
Био сам јак деч ко на ја ком мо -
то ру. Жи вео сам за онај тре ну -
так ка да је све не бит но осим
бр зи не, ка да га зим мо ју „ма -
ши ну” до мак си му ма. Жи вео
сам за во жњу на два точ ка. Та -
ко сам и за вр шио – го во ри у
но вом ре кла мом спо ту Аген -
ци је за без бед ност са о бра ћа ја,
на ме ње ном мо то ци кли сти ма,
бив ши во зач дво точ ка ша, ко ји
је остао не по кре тан на кон јед -
ног са о бра ћај ног уде са.

У том спо ту се ви ди да ме ђу
мо то ци кли сти ма има оних
ко ји, док во зе, не по шту ју про -
пи се, не ко ри сте си гур но сну
опре му, не по шту ју са о бра ћај -
ну сиг на ли за ци ју и кре ћу се
пре ве ли ком бр зи ном, због че -
га до жи вља ва ју са о бра ћај не
не сре ће.

На жа лост, и овог ле та, као и
прет ход них го ди на, у ме ди ји -
ма се мо же чу ти и про чи та ти
да мо то ци кли сти стра да ју у
са о бра ћај ним не сре ћа ма. Ни -

МО ТО ЦИ КЛИ СТИ ПО НО ВО УГРО ЖЕ НИ У СА О БРА ЋА ЈУ

БР ЗИ НА ЛЕ ПА, АЛИ И ОПА СНА

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ко ла Пи ва ше вић, члан Управ -
ног од бо ра Мо то-клу ба „Ко -
јоти”, ка же да по сто ји ви ше
раз ло га за то.

– Пре све га, сма трам да би
ле кар ски пре гле ди бу ду ћих
мо то ци кли ста мо ра ли да бу ду
знат но ри го ро зни ји не го што
су са да. Чла но ви ле кар ских
ко ми си ја би мо ра ли до бро да
ана ли зи ра ју да ли је не ко ко
же ли да во зи мо тор до вољ но
зрео и спре ман да пре у зме од -
го вор ност у са о бра ћа ју, с об зи -
ром на то да же ли да упра вља
во зи лом ко је се кре ће ве ли -
ком бр зи ном. Под јед на ко је
ва жно и то што се сви мо то ци -
кли сти, ка да во зе, су о ча ва ју с
јед ним ве ли ким про бле мом у
Ср би ји, а то је ја ко ло ше ста ње
на ших пу те ва. Има мно го ру -
па и не рав ни на, а че сто се мо -

же на и ћи и на ма сно ћу на ас -
фал ту или јеф ти ну бо ју ко ја је
кли за ва. Због то га је до во љан
тре ну так да се у пу ној бр зи ни
пад не с мо то ра – из ја вио је
Пи ва ше вић.

Он је до дао да је је дан од че -
стих узро ка са о бра ћај них не -
сре ћа у ко ји ма стра да ју мо то -
ци кли сти то што ме ђу њи ма
има оних ко ји не па жљи во во зе
и сме та ју во за чи ма. Об ја снио
је да се то по себ но од но си на
во за че ску те ра и као при ме ре
њи хо вог нео д го ва ра ју ћег по -
на ша ња на вео да се че сто кре -
ћу жу том тра ком, нео пре зно
из ле ћу ис пред ау то мо би ла
или во зе пре ви ше бли зу њих.

Осим то га, де ша ва се да во -
за чи ску те ра не по шту ју ни
тро то а ре, пе шач ке пре ла зе,
пар ко ве и деч ја игра ли шта, те

Оно ме ко је од лу чио да се
укло ни тра фи ка што је го ди -
на ма ста ја ла на пла тоу ис пред
Су да, тре ба ло би ода ти при -
зна ње за не у кус и ру же ње
стро гог цен тра гра да. Сто ти не
на ших су гра ђа на ко ји сва ко -

днев но про ла зе по ред тог ме -
ста мо гу ви де ти да су са да по -
ста вље на два кон теј не ра и да
они ква ре леп ути сак што
оста вља ју зид ни му рал и трав -
њак пре пун цве ћа ко је су по -
са ди ли рад ни ци „Зе ле ни ла”.

Не у кус у цен тру гра да

ДО БРЕ ВЕ СТИ ИЗ БУ ДУ ЋЕ ИН ДУ СТРИЈ СКЕ ЗО НЕ

По сло ви иду по пла ну

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

По вам пи ре ни стра хо ви

У ПЕ ТАК ЗА НИ МЉИ ВА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

Се ћа ње на Ђор ђа Вај фер та

У граду у коме има много
старих, ружних и оронулих
фасада вест о томе да је нека
реконструисана и улепшана
заслужује да се назове лепом
вешћу, а они су који су ини-
цирали тај посао завређују
похвале. 

То је случај са оном фаса-
дом која се налази на углу
улица Браће Јовановића и
Димитрија Туцовића, чија
реконструкција је завршена

ових дана. Подсећамо, то је
иста она зграда у власни-
штву Црквене општине
Панчево с које су прошле
године падали на тротоар
комади цигле, црепа и мал-
тера, због чега је по наредби
градске Грађевинске ин-
спекције морала да буде
ограђена скелама да не би
били угрожени животи гра-
ђана. На срећу, сада је то да-
лека прошлост. 

Фасада за похвалу 

че сто во зе та мо где не би сме -
ли, иг но ри шу ћи са о бра ћај не
зна ке.

Ме ђу тим, пре ма Пи ва ше ви -
ће вим ре чи ма, и во за чи ау то -
мо би ла су че сто не то ле рант ни
пре ма мо то ци кли сти ма и
угро жа ва ју њи хо ве жи во те.
Не па жљи ви су ка да их при ме -
те а да ни су све сни да во за че
дво точ ка ша мо же ску по ко -
шта ти тре ну так њи хо ве нео -
пре зно сти.

Пи ва ше вић је апе ло вао на
све мла де ко ји би во ле ли да
во зе мо тор да се оба ве зно при -
кљу че не ком мо то-клу бу. До -
дао је да ће у том слу ча ју бр же
на у чи ти да се пра вил но по на -
ша ју у са о бра ћа ју и да во зе ка -
ко тре ба. Ре као је и да чла но ви
Мо то-клу ба „Ко јоти” че сто
уче ству ју у број ним ак ци ја ма,
за јед но с Град ском упра вом и
са о бра ћај ном по ли ци јом, ко -
ји ма се по пу ла ри ше без бед на
во жња, и до дао да су ко ри сти
од то га ви ше стру ке.

Он је апе ло вао на во за че мо -
то ци ка ла да но се за штит не ка -
ци ге, али не би ло ко је, већ са -
мо оне ко је су хо мо ло го ва не,
цер ти фи ко ва не и зва нич но
одо бре не за ко ри шће ње.

– Ме ђу мо то ци кли сти ма
има мно го оних ко ји ку пу ју
ки не ске за штит не ка ци ге за то
што су јеф ти ни је. С јед не стра -
не, њи хо ва це на је ни жа, али
оне су не ква ли тет не и де ша ва
се да пук ну ка да во за чи ко ји
их но се пад ну на бе тон. Због
то га оне ни су ни ка ква за шти та
– упо зо рио је Пи ва ше вић.

При зор из Му зе ја пи вар ства

Ас фал ти ра ње ин ду стриј ске зо не при кра ју

С јед ног од ра ни јих бај кер ских су сре та у Пан че ву

ФО ТО-ВЕ СТИ



Не зва нич на ин фор ма ци ја
ко ја је кру жи ла гра дом по сле
тра гич не са о бра ћај не не сре -
ће код Вод не за јед ни це ко ја
се до го ди ла 14. ју на у ју тар -
њим са ти ма – да је до су да ра
ау то бу са и два ју ау то мо би ла
до шло због не ис прав них
коч ни ца на ау то бу су – ни је
тач на.

Ка ко смо са зна ли у Основ -
ном јав ном ту жи ла штву, ау -
то бус при ват не фир ме „Ау то
Ко декс”, ко ји је тог ју тра до -
ла зио ста рим пу тем из прав -
ца Бе о гра да и ула зио у наш
град ка да се на рас кр сни ци
код Вод не за јед ни це су да рио

са два ау то мо би ла, због сум -
ње у не ис прав ност од мах је
упу ћен на тех нич ки пре глед.

Он је оба вљен у јед ном од
град ских ау то-цен та ра и том
при ли ком је утвр ђе но да је
ау то бус био у пот пу но сти ис -
пра ван и да не ма ни го во ра
да су удес про у зро ко ва ле не -
ис прав не коч ни це.

По во дом те са о бра ћај не
не сре ће у Основ ном јав ном
ту жи ла штву ће би ти спро ве -
де не пред ис тра жне рад ње
то ком ко јих ће би ти са слу -
ша ни пре жи ве ли уче сни ци,
оште ће ни и све до ци.

Под се ћа мо, у овој тра гич -
ној са о бра ћај ној не сре ћи на
ли цу ме ста је по ги нуо Ло ренц
В. (58) из Ја бу ке, ко ји је се део
на ме сту су во за ча у ау то мо -
би лу „шко да фа би ја”, а те шко

је по вре ђен Жив ко Д. (49),
во зач тог ау то мо би ла, ко ји је
од мах пре ба чен у бе о град ски
Ур гент ни цен тар у кри тич -
ном ста њу. На тај ау то мо бил,
ко ји је до ла зио из прав ца Ја -
бу ке и ишао ка цен тру Пан че -
ва, на ле тео је ау то бус.

По вре де ко је је за до био
Жив ко Д. би ле су то ли ко те -
шке да је он и по ред на по ра
бе о град ских ле ка ра да га
спа су на кнад но пре ми нуо. 

Ау то мо бил у ко јем су њих
дво ји ца би ли тог ју тра на кон
су да ра са ау то бу сом био је
то ли ко смр скан да су њи хо ва
те ла мо ра ли да из ву ку ва тро -

га сци. Број жр та ва у овој не -
сре ћи био би још ве ћи да пре
су да ра су пру га јед ног од
стра да лих ни је иза шла из ау -
то мо би ла.

Тре ћи ау то мо бил ко ји је
уче ство вао у овом уде су, „си -
тр о ен сак со” ко ји се из прав -
ца Ус пен ског хра ма кре тао
ка Ја бу ци, ни је мно го оште -
ћен и у ње му ни је би ло по -
вре ђе них.

У ра све тља ва ње узро ка ове
не сре ће укљу че ни су и ве -
шта ци са о бра ћај не стру ке.
Пре ма пи са њу не ких бе о -
град ских днев них ли сто ва,
они тре ба да од го во ре на пи -
та ње да ли је до овог тра гич -
ног уде са до шло због то га
што је не ко од ње го вих уче -
сни ка про шао кроз цр ве но
све тло.

Петак, 15. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сма њен број те шких
кра ђа, раз бој ни шта ва,
кра ђа во зи ла и 
слу ча је ва на си ља 
у по ро ди ци. 

Од по чет ка ове го ди не
за пле ње но ви ше дро ге
не го пре два на ест 
ме се ци. 

Приликом не дав не по се те
Пан че ву, пр ви чо век срп ске
по ли ци је Вла ди мир Ре бић из -
ја вио је да су наш град и ју -
жно ба нат ски округ ме ђу нај -
бе збед ни ји ма у Ср би ји. 

То не чу ди ако се узме у об -
зир да су на по ри ко је ула же
пан че вач ка по ли ци ја да без -
бед но сна си ту а ци ја у на шем
гра ду и у Ју жном Ба на ту бу де
што по вољ ни ја до ве ли до до -
брих ре зул та та ка ко у про -
шлој, та ко и у овој го ди ни. 

Ни ко ла По по вац, на чел ник
По ли циј ске упра ве Пан че во,
из ја вио је да је у пр вих шест
ме се ци сма њен број кри вич -
них де ла из обла сти оп штег
кри ми на ли те та за 13,43 од сто,
као и да је по ве ћан број от кри -
ве них кри вич них де ла ка да је
реч о при вред ном кри ми на лу
за 45 од сто. 

Он је до дао да о до брим ре -
зул та ти ма ра да пан че вач ке
по ли ци је го во ри и то што је
сма њен број те шких кра ђа за
20 од сто, а раз бој ни шта ва за
51 од сто. По ње го вим ре чи ма,
у од но су на про шлу го ди ну
ма ње је и кра ђа во зи ла и на си -
ља у по ро ди ци, и то за 24 од -
сто. 

Пан че вач ка по ли ци ја по ве -
ћа ла је ефи ка сност и ка да је у
пи та њу су зби ја ње нар ко ма ни -
је, јер је од по чет ка ове го ди не
број от кри ве них кри вич них
де ла ко ја има ју ве зе са дро га -
ма по ве ћан за 11 од сто. 

Порт па рол По ли циј ске упра-
ве Пан че во, Јо ви ца Ан то нић

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПО ВО ДОМ НЕ ДАВ НЕ СА О БРА ЋАЈ НЕ НЕ СРЕ ЋЕ

Kоч ни це нису спорне
ПО ЛИ ЦИ ЈА ОБ ЈА ВИ ЛА РЕ ЗУЛ ТА ТЕ У ПР ВИХ ШЕСТ МЕ СЕ ЦИ

ПАН ЧЕ ВО И ЈУ ЖНИ БА НАТ МЕ ЂУ 
НАЈ БЕ ЗБЕД НИ ЈИ МА У СР БИ ЈИ

ре као је да су од ја ну а ра ра -
зни нар ко ти ци за пле ње ни
де ве де сет је дан пут, а да су у
истом пе ри о ду про шле го ди -
не ди ле ри хап ше ни са дро -
гом 64 пу та. 

Ан то нић је на гла сио да па -
жњу јав но сти за слу жу је и то
што је за 35 од сто по ве ћан
број по чи ни ла ца кри вич них
де ла ко ји су ли ше ни сло бо де
на ли цу ме ста или не по сред но
на кон из вр ше ња кри вич них
де ла. 

– Под јед на ко је ва жно и то
да је про це нат ра све тља ва ња
из вр ше них кри вич них де ла
по ве ћан за 53 од сто, као и то
да је у пр вих шест ме се ци ове
го ди не ре а ли зо ва но 65 за пле -
на ак ци зне ро бе (ци га ре те, ду -
ван, ал ко хол, наф та, ка фа) на -

кон ко јих је од у зе та ве ћа ко -
ли чи на ро бе у укуп ној вред но -
сти пре ко 11 ми ли о на ди на ра.
И тај ре зул тат је бо љи не го
онај ко ји смо у оства ри ли у
истом пе ри о ду про шле го ди не
– на гла сио је Ан то нић. 

Он је до дао да о ра ду и за ла -
га њу при пад ни ка По ли циј ске
упра ве Пан че во све до чи и то
што је од по чет ка ове го ди не
дра стич но сма њен број при ту -
жби на ра чун по ли ца ја ца, за 70
од сто, у од но су 2015. го ди ну. 

Ан то нић је из ја вио и да је у
пан че вач кој по ли ци ји ових
да на 85 по ли ца ја ца до бро вољ -
но за вр ши ло кур се ве сло вач -
ког, ма ђар ског, ру мун ског и
че шког је зи ка. 

Он је под се тио на то да је
пан че вач ка по ли ци ја не дав -

но уз по моћ ло кал не са мо у -
пра ве у цен тру гра да (Ули ца
вој во де Ра до ми ра Пут ни ка
14) отво ри ла кан це ла ри ју у
ко јој гра ђа ни мо гу сло бод но,
без прет ход не на ја ве, сва ког
рад ног да на да пи та ју тро је
де жур них пред став ни ка по -
ли ци је о све му што их ин те -
ре су је ка да је реч о без бед но -
сти њи хо ве имо ви не, по сло -
ви ма ко ји има ју ве зе са по -
ли ци јом или да при ја ве уко -
ли ко има ју би ло ка кав про -
блем. 

Ан то нић је ре као да је за -
хва љу ју ћи Град ској упра ви по -
ли ци ја до би ла и де сет ску те ра.
До дао је да се они сва ко днев -
но мо гу ви де ти на ули ца ма и
да до при но се без бед но сти са о -
бра ћа ја.

Сма њен и број са о бра ћај них не сре ћа 

ХРОНИКА

Основ но јав но
ту жи ла штво ће се 
ба ви ти не дав ним 
не вре ме ном

Та ин сти ту ци ја ће 
од лу чи ти има ли
осно ва за не чи ју 
од го вор ност због 
не ис па љи ва ња 
про тив град них ра ке та

Пан че вач ка по ли ци ја под не ла
је Основ ном јав ном ту жи ла -
штву кри вич не при ја ве про тив
пет ли ца због то га што ни су
ис па љи ва ла про тив град не ра -
ке те то ком ве ли ког не вре ме на
ко је је 20. ју на за де си ло наш
град.

Они ни су пред у зе ли ни шта
иа ко су мо ра ли да деј ству ју с
об зи ром на то да су пот пи са ли
уго во ре с Ре пу блич ким хи дро -
ме те о ро ло шким за во дом, чи -
ме су се оба ве за ли да бу ду
про тив град ни стрел ци и да ре -
а гу ју на кон упо зо ре ња о при -
бли жа ва њу не вре ме на.

Је ле на Са му и лов, порт па -
рол Основ ног јав ног ту жи ла -
штва, из ја ви ла је да је кри вич -
на при ја ва из по ли ци је сти гла
12. ју ла у ту жи ла штво. До да ла
је да тек тре ба да бу ду спро ве -
де не до ка зне рад ње и да при -
ја ва бу де раз мо тре на.

Она је ре кла и да у при ја ви
пи ше ка ко по сто је осно ви  сум -
ње да је по чи ње но те шко де ло
про тив оп ште си гур но сти на -
кон из би ја ња оп ште опа сно сти.

Про це њу је се да је ве ли ко
не вре ме не ко је је бе сне ло над
Пан че вом у ве чер њим са ти ма
20. ју на иза зва ло ма те ри јал ну
ште ту ко ја је ве ћа од 160 ми -
ли о на ди на ра.

Град ко ји је био ве ли чи не пе -
сни це те ве че ри је број ним на -
шим су гра ђа ни ма оште тио кро -
во ве, по ло мио ста кла на ко ли ма
и про зо ре, и уни штио усе ве.
Сто га је Град ска упра ва по зва ла
све на ше су гра ђа не ко ји су
оште ће ни у не вре ме ну да под -
не су зах те ве за на кна ду ште те.

Чим је не вре ме пре ста ло, на
дру штве ним мре жа ма су по -
че ле по ле ми ке око то га због
че га ни је деј ство ва ла про тив -
град на од бра на док је оно тра -
ја ло.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов из ја вио је да је по -
во дом то га тра жио са ста нак с
над ле жни ма у Ре пу блич ком
хи дро ме те о ро ло шком за во ду,
ин сти ту ци ји за ду же ној за про -
тив град ну од бра ну, и да му је
том при ли ком ре че но да је
она тог да на деј ство ва ла са
три ста ни це (Са мош, Ва ље во и
Бу ку ља), а да је на гра до но сне
обла ке над Пан че вом то ком
не вре ме на ис па ље но 146 ра -
ке та.

Па влов је до дао да су му
над ле жни у РХМЗ-у об ја сни -
ли да због без бед но сних раз -
ло га про тив град не ра ке те ни -
су сме ле да бу ду ис па љи ва не
над Пан че вом, већ са мо са
ста ни ца ко је су уда ље не од на -
шег гра да.

Под се ћа мо, по чет ком ле та у
ме ди ји ма је об ја вље но да у чи -
та вој Ср би ји по сто ји про блем
због не до вољ ног бро ја про тив -
град них ра ке та у Ср би ји и не -
за до вољ ства стре ла ца због ни -
ских ме сеч них хо но ра ра ко је
до би ја ју за то (про сеч но им се
ис пла ћу је око 4.000 ди на ра).

Над ле жни су на кон про -
шло го ди шње из ме не за ко на и
по ве ра ва ња про тив град не од -
бра не Ре пу блич ком хи дро ме -
те о ро ло шком за во ду убе ђи ва -
ли јав ност да је то до бар по тез
и да је тај про блем ко нач но
ре шен, али ис по ста ви ло се да
то ни је тач но.

Ште те од гра да су у чи та вој
Ср би ји и ове го ди не огром не и
ви ше стру ко пре ва зи ла зе из но -
се нов ца ко је би тре ба ло из дво -
ји ти за ор га ни за ци ју до бр ог
си сте ма про тив град не опре ме
и ку по ви ну ра ке та.

ОД ЛУ КА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Кри вич на при ја ва због не дав ног не вре ме на

Поводом монструозног зло-
чина у близини Зајечара у
којем је убијена трогодишња
девојчица, Синдикат запо-
слених полиције упутио је
дописе премијеру и мини-
стру унутрашњих послова
захтевајући усвајање пропи-
са на основу којих би се у на-
ше законодавство вратила
смртна казна.

„Захтевамо да се хитно
усвоји закон на основу којег ће
се свако будуће монструозно
убиство кажњавати смртном
казном. Наш синдикат сматра
да свако треба да размисли ка-
ко би му било и како би реаго-
вао да се његовој деци догоди
немили догађај који је задесио
породицу убијене девојчице.
Синдикат запослених поли-
ције сматра да би поновно
увођење смртне казне зашти-
тило већину поштених грађа-
на и децу од монструма и сви-
репих убица”, пише у допису
овог синдиката.

Смртна казна уведена је у
Србији 1804. године и судије
су је изрицале све до 2002.
године, до ванредног стања
након убиства Зорана Ђин-
ђића. Последњи злочинац
који је осуђен на ову најтежу
санкцију погубљен је 14. фе-
бруара 2002. након што је
убио шестогодишњу девојчи-
цу и стрељан је у сомборском
затвору.

Скупштина Србије је кра-
јем фебруара те године изме-
нила Кривични закон, усвоји-
ла одлуку да се из њега избри-
ше смртна казна и заменила
ју је максималном казном у
трајању од четрдесет година.

То је образложено потре-
бом да се наше законодав-
ство усклади са европским
прописима, из којих је смрт-
на казна избачена. Укидање
смртне казне било је један од
предуслова Савета Европе за
пријем Србије у ту организа-
цију.

ИНИЦИЈАТИВА ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА

Вратити смртну казну



Јун ски или 271. број
ме сеч ни ка „Стар че вач -
ке но ви не” по чи ње фо -
то гра фи јом на ко јој се
мла ди ма ту ран ти ри ту -
ал но ку па ју у фон та ни
на ло кал ном тр гу.

На сле де ћој стра ни
су сер ви сне ин фор ма -
ци је, а од мах за тим
из ве шта ји с две прет -
ход не сед ни це ме сне
скуп шти не – глав на
вест је то да је иза бран
но ви из вр шни од бор.
Пред сед ни ца је Ве сна
Ра до са вље вић, а пре о -
ста лих де сет чла но ва
има ће сво је обла сти
де ло ва ња.

Гост ве ли ког ин тер -
вјуа је Не ма ња Ро тар,
члан Град ског ве ћа за ду жен
за кул ту ру, ко ји као нај ве ће
при о ри те те ис ти че про фе -
си о нал ност и мо дер ни за ци -
ју. Ту су и раз го во ри са су -
гра ђа ни ном Ми ла ном Гр ги -
ћем, бо стан џи јом Бо ром
Ву ка ши но ви ћем и ли цем с
на слов ни це – Да ни је лом Па -
вло вић, вла сни цом да ро те ке.
Ре дов не ру бри ке „Уоп шти на -
ва ње” и „Цр ти це из про шло -
сти” по све ће не су од је ци ма
из ла ска Бри та ни је из Европ -

ске уни је и Ма те ји Бо гу ту –
чи ка Ба ћи, а „Кул ти ва тор”
до но си при чу о пред рат ним
со ци ја ли сти ма и пред ста вља
ти неј џер ку Ива ну Јо ва но вић.

Ни су из о ста ле ни стра не
по све ће не из ви ђа штву, шко -
ли, спо р ту... Из ове по след ње
обла сти по себ но тре ба из -
дво ји ти вест о то ме да су
омла дин ци Фуд бал ског клу -
ба „Бо рац” по ста ли пр ва ци
ју жног Ба на та. Сва ка част,
мом ци!

Ба нат ски Бре сто вац: Ве че
по е зи је под на зи вом „По сле
љу ба ви – љу бав” пе сни ки ње
Дра га не Смол ни кар из Сло -
ве ни је би ће при ре ђе но у че -
твр так, 14. ју ла, од 20 са ти, у
До му кул ту ре. У то ку је ра -
ди о ни ца на те му пра вље ња
по зив ни ца за „Па при ки ја ду”
у кви линг тех ни ци.

Ба нат ско Но во Се ло: Удру же -
ња „Но во се љан ке/Bobоacele”,
ДАК и „Но во се љан ски па о ри”
пред ста ви ли су се на ма ни -
фе ста ци ји у Ја го ди ни ко ја се
одр жа ва по во дом Да на гра да.
Ор ке стар До ма кул ту ре уче -
ство вао је на „Кул тур ном ле -
ту” у ита ли јан ском гра ду Тр -
сту. Ово го ди шња „Трак то ри -
ја да” би ће отво ре на у не де љу,
17. ју ла, од 10 са ти.

До ло во: Про те клих да на
ор га ни зо ва не су ра ди о ни це
с те мама вр шњач ко на си ље
и упо зна ва ње с кул тур ном
тра ди ци јом До ло ва, док ће
у пе так, 15. ју ла, би ти одр -
жа на још јед на о са о бра ћа -
ју. Дру га „До ло вач ка гу ла -
ши ја да” би ће одржана у су -
бо ту, 16. ју ла, од 13 са ти у
Учи тељ ском пар ку, а истог
да на од 22 са та на ко шар ка -
шком те ре ну (у слу ча ју ки ше
– у дис ко те ци) би ће при ре -
ђе на рејв жур ка.

Гло гоњ: Три би ну на те му за -
шти те имо ви не ор га ни зо ва -
ла је По ли циј ска упра ва
Пан че во у че твр так, 7. ју ла, у
До му кул ту ре. Се о ска сла ва
Пе тров дан обе ле же на је ни -
зом кул тур но-умет нич ких,
спорт ских, за бав них и дру -
гих са др жа ја, уз не из бе жну
ли тур ги ју у Цр кви Све тог
Пе тра и Па вла и ре за ње ко -
ла ча у Ме сној за јед ни ци.

Ива но во: „Же те лач ки бал” у
ор га ни за ци ји МКУД-а „Бо -
наз Шан дор” одр жан је у су -
бо ту, 9. ју ла. Чла но ви Удру -
же ња ба нат ских Бу га ра
„Ива но во – Ба нат” уче ство -
ва ли су у че твр так, 14. ју ла,
на фол клор ном фе сти ва лу у
се лу Остро ви ца, а већ на -
ред ног да на ве ћа гру па Ива -
нов ча на опу то ва ће на еду -
ка тив ни од мор у бу гар ску

Вар ну. ФК „Стре ла” се пред
се зо не по ја чао с де сет фуд -
ба ле ра.

Ја бу ка: Ве че по е зи је под на зи -
вом „По сле љу ба ви – љу бав”
Дра га не Смол ни кар из Сло -
ве ни је при ре ђе но је у су бо ту,

9. ју ла, у До му кул ту ре. Већ
на ред ног да на је по во дом ро -
ђе ња Ни ко ле Те сле Ана Ата -
нац ко вић пред ста ви ла књи гу
под на сло вом „Мо ја љу бав
Ни ко ла Те сла”. Због пре ра -
слих ру жа во за чи има ју оте -
жан пре глед нај про мет ни је
рас кр сни це у се лу.

Ка ча ре во: Ко му нал но пред у -
зе ће про ме ни ло је пум пу на
бу на ру у Фи скул тур ној ули -
ци, па се ди стри бу ци ја во де
од ви ја не сме та но. Мно го љу -
ди из ме ста и око ли не спас од
вре ли не тра жи на Спорт ско-
-ре кре а тив ном цен тру „Је -
зе ро”.

Омо љи ца: Из ло жба радова
Со фи је Еки не из Ру си је и Ха -
сти Рад пур из Ира на по ста -
вље на је у уто рак, 12. ју ла, у
До му кул ту ре. Ме ђу на род ни
во лон тер ски камп „Sunflo-
wer” би ће отво рен у су бо ту,
15. ју ла, а на ред ног да на у 20
са ти би ће из ве де на деч ја
пред ста ва под на зи вом „Ла -
бу до во је зер це”.

Стар че во: У то ку су по след ње
при пре ме за „Да не дру же ња”.
Там бу ра шки ор ке стар „Нео -
лит” на сту пио је у уто рак, 12.
ју ла, у Гло го њу, а на ред ног
ви кен да го сто ва ће у Ру му ни -
ји. Пред став ни ци стар че вач -
ких из ви ђа ча уче ство ва ли су
на ре га ти ка нуа под на зи вом
„Три Мо ра ве”, док ће од на -
ред ног ви кен да би ти на та бо -
ро ва њу на Де во јач ком бу на ру.

На пи та ње ка ко про во де нај -
то пли је го ди шње до ба у свом
ме сту, на су мич но ода бра ни
ста нов ни ци Гло го ња од го во -
ри ли су на сле де ћи на чин.

ВЕ СНА СТЕ ФА НО ВИЋ (42),
ка да за вр ши по сао у при ват ној
фир ми „Кор ка”, углав ном се
ма ло од мо ри, са че ка да за хла -

ди, па оде до пар ка, ко ји, пре -
ма ње ном ми шље њу, у по след -
ње вре ме из гле да фе но ме нал -
но. А по се бан ме рак јој је ка да
то чи ни у дру штву осмо ме сеч -
ног уну ка Ву ка ши на и сна је

Алек сан дре (22), ко ја по не кад
са си ном про ше та и пре под -
не. Ова мла да мај ка ве о ма
рет ко свра ти на пи ће, али је
пре не ко ве че по се ти ла рок
сви р ку у До му кул ту ре. Сма -
тра да би што пре тре ба ло уре -
ди ти По та миш је.

НЕ НАД СТОЈ ЧИЋ (44), фуд -
бал ски тре нер, ле то про во ди
рад но с ма ли ша ни ма, пу ле ни -
ма из ОФК-а „Стен ли”. По себ -
но је ан га жо ван при ли ком ор -
га ни за ци је слав ског тур ни ра.
У сло бод но вре ме от пе ша чи
до ка фи ћа или до Та ми ша, иа -

ко ми сли да је бли зи на ре ке
не ис ко ри шће на. Ње го ва ћер -
ка Алек сан дра (16) лет ње да не
нај че шће про во ди с дру га ри -
цом Ма ри јом Пе шић у пар ку,
где ћа ска ју с дру штвом. Бу ду -
ћи да игра фол клор, на сту пи -
ла је на не дав ном кон цер ту
по во дом Пе тров да на. У њи хо -
вом дру штву се на шао и Са ша
Миљ ко вић (49), та ко ђе тре -
нер. Сто га не тре ба да чу ди
што оби ла зи спорт ске ма ни -
фе ста ци је, пре све га ов да шњу
Лет њу ли гу. Во лео би ка да би
се ло до би ло не ки ба зен, али
све стан је да има мно го при о -
ри тет ни јих ства ри, по пут фе -
кал не ка на ли за ци је.

ЉИ ЉА НА ШОР БИЋ (60),
пен зи о нер ка, и ових вре лих
да на ап со лут но је по све ће на
две ма уну ка ма. Нај ра ди је их
од ве де до про стра ног и ле по
уре ђе ног пар ка. Што се од мо -
ра ти че, на да се да ће је си но -
ви из не на ди ти не ком ба њом.
Кад за вр ши број не кућ не по -
сло ве, по не кад скок не на ка -

фи цу с ком ши ни цом. Са ва Пе -
тров ски (66), до ма ћи ца у пен -
зи ји, ка да на ђе тре ну так сло -
бод ног вре ме на, та ко ђе оде до
по ме ну те оа зе зе ле ни ла у цен -
тру се ла. Во ле ла би ка да би би -
ло још ма ло лет њих са др жа ја,
пре све га за пен зи о не ре.

Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” по но во ор га ни зу је Ме ђу -
на род ни во лон тер ски камп
„Sunflower”, ко ји ће би ти одр -
жан у Омо љи ци у пе ри о ду из -
ме ђу 15. и 25. ју ла. То је при -
ли ка да се тре ћи пут за ре дом
на јед ном ме сту на ђу во лон те -
ри из ра зних де ло ва све та –
Шпа ни је, Фран цу ске, Ру си је,
Фин ске, Тај ва на, Швај цар ске и
Ср би је.

Те ма ово го ди шњег оку -
пља ња је кул ту ра, па ће во -
лон те ри то ком де се то днев -
ног бо рав ка у Омо љи ци ра -
ди ти на ор га ни за ци ји и ре а -
ли за ци ји кул тур но-за бав ног
лет њег про гра ма, за јед но са
чла но ви ма „Сун цо кре та” и
оста лим ме шта ни ма. Би ће
при ре ђе не раз не сви р ке, пле -
сне ве че ри и дру ге ак тив но -
сти нај ши рег спек тра.

Циљ овог је дин стве ног про -
јек та ка да је реч о те ри то ри ји
Пан че ва, је сте да мла ди из
Омо љи це во лон тер ски ути чу
на по кре та ње по зи тив них про -
ме на у свом окру же њу, као и
да се ло кал ном ста нов ни штву
омо гу ћи да се упо зна и дру жи
с љу ди ма из це лог све та. По -
ред дру же ња и за ба ве, не ке од
вред но сти ко је ова кав скуп
пру жа су и ин тер кул ту рал -

ност, то ле ран ци ја, кон вер за -
ци ја на ен гле ском је зи ку...

Удру же њу гра ђа на „Сун цо -
крет” ће у ор га ни за ци ји ово го -
ди шњег кам па по мо ћи Мла-
ди ис тра жи ва чи Ср би је, фи -
нан си ра ју га Ми ни стар ство
омла ди не и спо р та и Град
Пан че во, а ва жан до при нос
су да ле и мно го број не ло кал -
не уста но ве, ин сти ту ци је и
по је дин ци.

ПО ЧИ ЊЕ МЕ ЂУ НА РОД НИ ВО ЛОН ТЕР СКИ КАМП У ОМО ЉИ ЦИ

„Sunflower” тре ћи пут
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Гру па љу ди, 
по тен ци јал них сек та ша,
ви ђе на током но ћи

Пре из ве сног вре ме на је на
ула зу у Бре сто вац, по крај ло -
кал ног фуд бал ског ста ди о на,
осва нуо пен та грам. Овај древ -
ни (и кон тро верз ни) сим бол
био је на цр тан на ас фал ту
обли жње рас кр сни це. Мно гим
ста нов ни ци ма тог пан че вач -
ког се ла та ко не што ни је про -
ма кло.

„Са ста нак” по крај гро бља
У пр вом мо мен ту то ме ни је
при да ва на не ка на ро чи та па -
жња. Ме ђу тим, већ на ред них
да на све ви ше гла си на про те за -
ло се по се лу, у при лог то ме да
је на по ме ну том игра ли шту,
ко је се, гле чу да, на ла зи од мах
по ред се о ског гро бља, ви ђе но
не ко ли ко осо ба ко је упра жња -
ва ју не ка кав чуд но ва ти об ред.
Ин фор ма ци је су би ле при лич -
но шту ре, али све до ци те при че
су го то во са ап со лут ном си гур -
но шћу твр ди ли да се ра ди ло о
ви ше љу ди ко ји су „сек та ши ли”
уз пла мен све ћа.

Да је за и ста у пи та њу не сва -
ки да шња по ја ва, по ста ло је ја -
сно ка да се ре дак ци ји „Пан чев -
ца” ја ви ло ли це ко је је де таљ но
мо гло да опи ше по ме нут до га -
ђај. При том, вре ме од и гра ва ња
се са вр ше но укла па ло у тај -
минг на ве де них сто ри ја.

На и ме, гру па су гра ђа на се
прет про шлог ви кен да (у но ћи
из ме ђу су бо те и не де ље) при -
ват ним во зи лом вра ћа ла сво -
јим ку ћа ма из прав ца Ско ре -
нов ца. Би ло је глу во до ба но ћи,
не што по сле три са та из ју тра, и
та ман ка да је по ме ну та еки па
за га зи ла на те ри то ри ју Пан че -
ва, на ба са ла је на не што што ју
је до слов це сле ди ло: не по сред -
но иза рас кр сни це на ко јој се
ра чва ју пу те ви за Пло чи цу и

ЧУД НИ ОБ РЕ ДИ ЗАБEЛЕЖЕНИ У БРЕ СТОВ ЦУ

СА ТА НИ СТИ ИЛИ ША ЛА БАЈ ЗЕ РИ?! Месне актуелности 

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НО ВО ИЗ ДА ЊЕ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

Иза бран из вр шни од бор

же ре ћи, на ро чи то за то што ни ко
ни је до вољ но ја сно ви део ли ца
„по кло ни ка све ћа и пен та гра ма”.
Отуд се не мо же твр ди ти да ли је
реч о ме шта ни ма или су ови сек -
та ши са мо про ла зна мо да.

До бар и лош пен та грам
У сва ком слу ча ју, пр вен стве но
ро ди те љи тре ба да су на опре -
зу, с об зи ром на то да је пен та -
грам (у обр ну том по ло жа ју),
пре ма не ким ве ро ва њи ма, је -
дан од сим бо ла ве шти ча ре ња и
као та квог су га усво ји ле раз не
окулт не цр кве, што му је у но -
ви ја вре ме на да ло не га тив ну
ко но та ци ју. Шта ви ше, го то во
је не из бе жан у цр но ма гиј ским
и са та ни стич ким ри ту а ли ма.

Мно ги при пад ни ци ми стич -
них сек ти но се га на при ве ску

или пр сте ну као знак сво је ре -
ли ги је, а слу жи им и ка ко би
„при зва ли дух на зе мљу”.

С дру ге стра не, пен та грам у
при мар ном об ли ку пред ста -
вља при ро ду у нај по зи тив ни -
јем сми слу и мо же се ви де ти у
зве зда ма, цве ћу, кри ста ли ма,
мор ским зве зда ма и екс тре -
ми те ти ма људ ског те ла. Ко ри -
сти се и за пред ста вља ње ши -
ро ког спек тра вред но сти, ве -
ро ва ња и на ци ја.

Пре ма не ким из во ри ма, био
је сим бол цар ске вла сти у гра -
ду Уру пре ви ше од пет ми ле -
ни ју ма, а сво ја та ли су га и ал -
хе ми ча ри, па га ни, ма со ни...
Ели фас Ле ви је у свом ра ду
„Дог ма и ри ту а ли Ви со ке Ма -
ги је”, ко ри стио ус прав ни пен -
та грам ка ко би при ка зао чо ве -

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У ГЛО ГО ЊУ?

Парк је глав на лет ња фо ра

Бре сто вац, по сред пу сте ле ди -
не, биле су че ти ри при ка зе.
Они су, др же ћи се за ру ке,
обра зо ва ли круг уну тар ко јег је
би ло упа ље но не ко ли ко све ћа.
Оштро око оче ви ца усни ми ло
је три жен ске осо бе и јед ног му -
шкар ца. Иа ко су из гле да ли као
да то ну у не ку вр сту тран са, по -
ме ну ти му шка рац се на гло
окре нуо и зло коб но по гле дао у
прав цу ау то мо би ла. То је био
са мо до дат ни сти му ланс во за чу
да на га зи па пу чи цу и што пре
утек не са „са крал ног” ме ста.

Све ово ука зу је на то да је кроз
Бре сто вац, ма ло ме сто вред них
по вр та ра, про мар ши ра ла сек та,
и то у свом при лич но екс пли -
цит ном из да њу. И ни шта ви ше
од то га се са си гур но шћу не мо -

ка, док је обр ну ти сим бо ли зо -
вао ко зју гла ву Ба фо ме та – де -
мо на или идо ла, ко јег су на -
вод но не ка да обо жа ва ли ви те -
зо ви тем пла ри.

Би ло ка ко би ло, те шко је ре -
ћи о че му се у бре сто вач ком
об ре ду за пра во ра ди – о ин -
фан тил ној ти неј џер ској по ша -
ли ци, ду бо ком ве ро ва њу у не -
ка кве над људ ске си ле, пи ру
по ре ме ће них љу ди или...

Јед но је си гур но – за сад ни -
ка квих ви дљи вих по сле ди ца
ни је би ло, али тре ба при па зи -
ти, јер нас са та на вре ба иза сва -
ког угла...

Место обреда: држали се за руке, док горе свеће



Зби р ка љу бав не по е зи је „И
по сле љу ба ви ЉУ БАВ” Дра га -
не Смол ни кар пред ста вље на
је у по не де љак, 11. ју ла, у ба -
шти До ма омла ди не Пан че во.

Књи га је по де ље на на два
де ла – у јед ном је „Емо ци ја
љу ба ви”, а у дру гом „Ста ње
љу ба ви”.

– У пр вом де лу је опи са на
љу бав ко ју по зна је мо, жи ви мо,
ис ку ша ва мо и ко ја нам пру жа
нај ве ће за до вољ ство у фи зич -
кој сфе ри по сто ја ња, а исто -

вре ме но зна и да за да нај те жи
ду шев ни бол. У дру гом де лу
књи ге же лим да на го ве стим
не што што је мно го ши ре и
све о бу хват ни је од то га, што
сам на зва ла ста ње љу ба ви. Ни -
ко, па ни ја, не ће мо ћи да вам
ка же шта је то ста ње, али вам
мо ји сти хо ви мо гу ре ћи шта
ни је – ка же пе сни ки ња.

Она је пи са ла и о ис ку стви -
ма дру гих љу ди, па се у зби р -
ци мо гу на ћи и не ке пе сме у
му шком ли цу.

За на шег су гра ђа ни на, ре ди -
те ља и про ду цен та Ми ла на
То до ро ви ћа по след ње две не -
де ље би ле су пу не го сто ва ња и
при зна ња.

На пе том Ме ђу на род ном
фе сти ва лу спорт ског фил ма,
одр жа ном на Зла ти бо ру од 30.
ју на до 3. ју ла, филм „Та па ви -
ца”, ко ји су ре жи ра ли Ог њен
Рак че вић и наш су гра ђа нин
Ми лан То до ро вић (ујед но и
про ду цен ти), до био је на гра ду
за ви со ке мо рал не вред но сти у
спо р ту. Жи ри је по хва лио ау -
то ре за до при нос кул ту ри се -
ћа ња. У пи та њу је до ку мен та -
рац о Мом чи лу Та па ви ци
(1872–1949), ро ђе ном у На да -
љу (оп шти на Ср бо бран), пр -

вом Ср би ну ко ји је уче ство вао
на пр вим Олим пиј ским игра -
ма 1896. го ди не и осво јио ме -
да љу у те ни су. Овај све стра ни
спор ти ста био је члан олим -
пиј ског ти му Уга р ске, јер је
та да Вој во ди на би ла у са ста ву
Ау стро у гар ске мо нар хи је, а
так ми чио се у ви ше спор то ва.
Та па ви ца је био и ве о ма по -
знат и успе шан ар хи тек та, а
сни ма ње фил ма о ње му, из ме -
ђу оста лих, финансијски је
по др жао и Град Пан че во.

На фе сти ва лу „Фан та стик”
у За гре бу при ка зан је филм
„Про цеп”, ко ји је ре жи рао Де -
јан Зе че вић, а на стао је у срп -
ско-сло вен ско-ју жно ко реј ској
ко про дук ци ји. У фил му је на -

сту пи ла ме ђу на род на глу мач -
ка еки па ко ју чи не Кен Фо ри,

Мон ти Мар кам, Дра ган Ми -
ћа но вић и дру ги, а сни мљен
је, го то во у це ло сти, у на шем
гра ду, на ло ка ци ја ма у Сви ла -
ри и ста рој Вај фер то вој пи ва -
ри. На кон про јек ци је усле дио
је раз го вор с јед ним од про ду -
це на та тог на уч но фан та стич -
ног хо рор три ле ра – Ми ла ном
То до ро ви ћем, ко ји је, у скло пу
овог фе сти ва ла, уче ство вао и
на три би ни „Жа нр у на шем
су сед ству”.

„Про цеп” је на фе сти ва лу
„Со фест”, одр жа ном про шле
не де ље у Со по ту, на гра ђен за
нај бо љи ди зајн зву ка у до ма -
ћем фил му, а признање су
примили Ог њен По пић и Зо -
ран Мак си мо вић.

КУЛТУРА
Петак, 15. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Но ви сингл по сле две
го ди не

Пе сме о сва ко дне ви ци
Бо ко ко тор ског за ли ва

Кон церт цр но гор ског хип-хоп
са ста ва „Who See”, ве о ма по -
пу лар ног у ре ги о ну, одр жан је
у су бо ту, 9. ју ла, у ба шти До ма
омла ди не Пан че во. Кла пи ко ју
чи не Ко то ра нин Де јан Де до -
вић Де да и Но вља нин Ма рио
Ђор ђе вић Нојз ово је дру ги на -
ступ у Пан че ву, а пра тио их је
DJ „Singl Prajm”.

На кон не што ви ше од два са -
та ка шње ња на ступ су за по че ли
ну ме ром „Ди на ми да”. Ба шта,
ко ја се до тад чи ни ла по лу пра -
зном, убр зо се на пу ни ла фа но -
ви ма кла пе. Усле ди ле су пе сме
„Ни је пре ша”, „Пу шти ђа во ла”,
„Ко ји сам ја ме ни краљ”, а „Ре -
ге тон Мон те не гро”, „Ђе се ку -
паш” и „Не мам ти кад” пу бли ка
је нај ви ше оче ки ва ла и оне су
до ве ле кон церт до вр хун ца.

Њи хо ве пе сме се ба ве сва ко -
днев ним епи зо да ма из жи во та
Бо ко ко тор ског за ли ва и Цр не
Го ре. Оне об у хва та ју те ме од
ба ха то сти по ли ци је, опа сних
пу те ва, пре ко при ча о не ма -
шти ни и љу ди ма ко ји про па -
да ју, па до ис по ве сти „га ле бо ва”
и њи хо вих љу бав них ис ку ста ва
с ту рист ки ња ма. Тек сто ве пе -
са ма пи шу са ми.

– Те ме су углав ном ба зи ра -
не на не кој на шој сва ко дне ви -
ци, ско ро оно што пи шу но ви -
не, са мо ми то не ка ко на наш
на чин об ра ди мо. Ре ци мо, кад

„WHO SEE” У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

РЕ ГЕ ТОН МОН ТЕ НЕ ГРО
Културни телекс

Ана, бо га та мла да без о се -
ћај на де вој ка, бе стид но тро -
ши и од ба цу је му шкар це,
по ни жа ва их и игра се њи -
хо вим осе ћа њи ма. Све вре -
ме зна ко ви по ред пу та го во -
ре јој да ће до жи ве ти тра ге -
ди ју. А он да, у из не над ном
бо лу, без на ђу и не по мич но -
сти, по чи ње да схва та да је
би ла упо зо ре на, али ни је тај
знак уме ла да ви ди. И сти -
же је ве ли ка ка зна.

Зо ра на Шулц је још сво -
јим пр вим ро ма ном, под
на сло вом „Укус гре ха”, по -
ка за ла да зна да про дре у
нај та на ни је ла ви рин те пси -
хе сво јих ју на ка и да их ве -
што до ча ра чи та о цу.

И у овом ро ма ну ју на ци
смо сви ми, и ка да пла че -
мо и ка да се сме је мо, ка да
но си мо нај ску пље мод не
брен до ве и ис пра не ко шу -
ље ис кр за них краг ни, је де -
мо ка ви јар и под гре ва мо
ру чак од ју че. Ње не ју на -
ки ње има ју и на пум па не

гру ди и пра зну ду шу, осе -
ћа ју бол, глад, не прав ду,
сра мо ту, али и бу ре по хот -
но сти, по че му су Зо ра ни не
књи ге пре по зна тљи ве.

Суд би на ау тор ки них ју -
на ки ња је да су „ум, гла ва и
ду ша ва жни ји од те ла и ње -
го вог из гле да”, а ка ква је
на ша – за пи та ће мо се по -
сле сва ке стра ни це овог ро -
ма на.

„Трен не из бе жног”
Зоранe Шулц

Два чи та о ца ко ји до сре де, 20. ју ла, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Да
ли ми сли те да се суд би на мо же пред ви де ти?”, на гра ди -
ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Да ле ко од раз у зда не
го ми ле” То ма са Хар ди ја. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо
об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо -
гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Пе так, 15. јул, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт „Ги та ри нет”. На сту па ју по бед ни ци так ми че ња „Нај -
бо љи ор ке стри Ср би је”.

Су бо та, 16. јул, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт блуз са ста ва „Зо на Б”.

Пе так, 15. јул, 21 сат, та ми шки кеј: у окви ру ме ђу на род ног
мо то-ви кен да на сту пи ће гру пе „Trouble Heart”, „Атом ско
скло ни ште tribute” и „Ortodox Celts”.

Су бо та, 16. јул, 21 сат, та ми шки кеј: у окви ру ме ђу на род -
ног мо то-ви кен да на сту пи ће гру пе „Blues Delivers”, „Хо гар
Стра шни” и „Ге не ра ци ја 5”.

Филм
Пе так, 15. јул, 22 сата, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
про јек ци ја фил ма „Хе ро страт”.

Из ло жбе
Пе так, 15. јул, 20 са ти, хол До ма омла ди не: из ло жба ра до -
ва по ла зни ка кур са ка ли гра фи је До ма омла ди не Пан че во.

На гра ду „MTV Best Adria
Act” до би ли су 2012. Већ на -
ред не го ди не су пред ста вља ли
Цр ну Го ру на так ми че њу за
пе сму Евро ви зи је.

– То су ства ри ко је ти до ста
мо гу по мо ћи у ка ри је ри, ко је су
про пра ће не ме диј ски као фуд -
бал ско европ ско пр вен ство, на
при мјер... Евро ви зи ја је сте сво -
је вр сно европ ско пр вен ство у
му зи ци, та ко да смо ми би ли ти
ре пре зен та тив ци и сва па жња је
би ла усмје ре на на нас. То нам је
по мо гло у да љем ра ду, иа ко смо
ис па ли у ше сна е сти ни фи на ла,
на пе на ле – ка же Де да.

Сла ва их ни је спре чи ла да
оста ну вер ни свом пр во бит -
ном из ра зу.

– Тру ди мо се да мно го не
бје жи мо од на ше пр ве при че с
ко јом смо кре ну ли и на дам се

ПО Е ЗИ ЈА ДРА ГА НЕ СМОЛ НИ КАР

И по сле љу ба ви – љу бав

НА ГРА ЂЕН ФИЛМ О МОМ ЧИ ЛУ ТА ПА ВИ ЦИ

Осва јач пр ве олим пиј ске ме да ље

Пан че вач ко срп ско цр кве но
пе вач ко дру штво отво ри ло је
26. ин тер на ци о нал не хор ске
све ча но сти сво јим на сту пом
на Лет њој по зор ни ци у Ни -
шкој твр ђа ви 30. ју на.

Пан чев ци су се ни шкој пу -
бли ци пред ста ви ли крат ким и
ефект ним про гра мом. Из ве ли
су не ко ли ко де ла Сте ва на Сто -
ја но ви ћа Мо крањ ца – „Ака -
тист Бо го ро ди ци”, две срп ске
пе сме из 16. ве ка („И кли че
де вој ка” и „Ка да ми се Ра до са -
ве”), као и ша љи ву ком по зи -
ци ју „Ко зар”, а за јед но с Цр -
кве ном пе вач ком дру жи ном
„Бран ко” от пе ва ли су још две
ком по зи ци је из Мо крањ че ве

Ли тур ги је Све тог Јо ва на Зла -
то у стог – „Свја ти Бо же” и „Бу -
ди имја Го спод ње”, с ди ри ген -
ти ма Са ром Цин ца ре вић и Ве -
ром Ца ри ном.

Пан че вач ки хор је на ово го -
ди шњим све ча но сти ма до био и
по себ но при зна ње – ми ни ја ту ру
спо мен-обе леж ја „Не бе ски пе -
ва чи”, рад ар хи тек те Ива на Ре -
ди ја, ко ја сим бо ли зу је ле по ту и
склад хор ског пе ва ња.

ПСЦПД НА ХОР СКИМ СВЕ ЧА НО СТИ МА У НИ ШУ

Не бе ски пе ва чи

Стране припремила 
Милица

Манић

Пан че вач ки умет ник Дра -
го слав Ху сар до бит ник је
на гра де за нај ек спре сив ни ји
аква рел на стао у Ли ков ној
ко ло ни ји аква ре ла и цр те жа
у Срем ским Кар лов ци ма.

Она му је до де ље на 3. ју ла
на за вр шној све ча но сти те
ма ни фе ста ци је, ко ју го ди -
на ма ор га ни зу је Кул тур ни
цен тар „Кар ло вач ка умет -
нич ка ра ди о ни ца”. Д. М.

НА ГРА ДА ДРА ГО СЛА ВУ ХУ СА РУ

Нај ек спре сив ни ји
аква рел

Про јек ци ја фил ма „Хе ро -
страт” на ше су гра ђан ке Ма -
ри не Узе лац би ће одр жа на у
пе так, 15. ју ла, од 22 сата, у
дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не Пан че во. У глав ним
уло га ма су Де јан Чан ча ре вић
и Мир ја на Ка ра но вић, а

игра ју и Иван Ка ча вен да,
Трај че Ни ко лов ски и Дра ган
Ве лич ков ски. Улаз на до га ђај
је бес пла тан.  „Хе ро страт” је
не дав но при ка зан на фе сти -
ва лу „Ба шта фест” у Ба ји ној
Ба шти, ко ји про мо ви ше мла -
де ау то ре из зе мље и ре ги о на.

ФИЛМ СКО ВЕ ЧЕ У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

„Хе ро страт” 
Ма ри не Узе лац

сје ди мо с дру штвом и при ча -
мо, то на кра ју мо же да се пре -
тво ри у пје сму. Ни шта без по -
ен те ја ке. Во лим да ка жем да
сам од у ви јек ма штао да се ба -
вим му зи ком, а у хип-хо пу је
то не ка ко нај лак ше: не мо рам
да знам ни да пје вам ни да
сви рам – ша ли се Нојз.

По че ли су хип-хо пом да се ба -
ве још у основ ној шко ли, а као
ма ли су слу ша ли ре пе ре ка ко са
свет ске, та ко и с до ма ће сце не.

– Нор мал но је да су нам узо -
ри сви ко је смо слу ша ли као
дје ца, од аме рич ких ре пе ра,
па чак и до ма ћих... Има ли смо
сре ћу да смо још као клин ци
упо зна ли Ај са Ни гру ти на и ту
еки пу ци је лу. С њи ма смо и
по че ли по ма ло да ре пу је мо, а
и до ста смо ства ри од њих на -
у чи ли – об ја шња ва Нојз.

да не ће мо има ти не ке ис па де
– да поч не мо да ра ди мо не ке
ства ри ко је су нам и при је и
сад љи га ве на не ки на чин. Ра -
ди мо она ко ка ко ми сли мо да
тре ба и до сад се то по ка за ло
као до бро – до да је Нојз.

„Who See” је до са да сни мио
три ал бу ма: „Крш и дра ча”,
„Не мам ти кад” и „Сви ра ње
куп цу”. Са ра ђи ва ли су с бен дом
„Bad Copy”, Рам бом Ама де у -
сом, Ко јо том, Шка бом из „Бе о -
град ског син ди ка та”... Њи хов
спот за пе сму „Ре ге тон Мон те -
не гро” про гла шен је за је дан од
сто нај бо љих у све ту.

Ових да на ће об ја ви ти сингл
на кон две го ди не, а за „Пан че -
вац” су от кри ли да ће он но си -
ти на зив „Со бе Zimmer Ro-
oms”. Че твр ти ал бум мо же мо
оче ки ва ти око Но ве го ди не.
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Бу ду ћи да је би ла ау тор ка не -
ко ли ко ме ђу на род них про је -
ка та и из ло жби, на шој мла дој
су гра ђан ки Ма ри ја ни Ко ла -
рић, исто ри чар ки умет но сти,
при па ла је част да ове го ди не
бу де се лек тор ка нај ве ће ли -
ков не ма ни фе ста ци је у на шем
гра ду – Би је на ла умет но сти.
Она је пет го ди на би ла на ме -
сту струч не са рад ни це за кул -
ту ру Град ске упра ве Пан че ва,
а по себ но јој зна чи ис ку ство
сте че но у окви ру тро ме сеч ног
сту диј ског про гра ма Ecapital
Culture – Adriatic Start up
School in Culture у Ан ко ни
(Ита ли ја), на ко јем је бо ра ви -
ла као сти пен ди ста и би ла је -
ди на пред став ни ца Ср би је.

Ко ла ри ће ва је до сад ин те ре -
со ва ње по себ но усме ра ва ла ка
умет ни ци ма мла ђе ге не ра ци -
је, они ма ко ји тек сту па ју на
умет нич ку сце ну, с ци љем њи -
хо ве афир ма ци је. На шта су
она и тим с ко јим са ра ђу је
усме ри ли па жњу овом при ли -
ком, те ма је на шег пр вог ин -
тер вјуа у но вој се зо ни
„Ле(т)њих раз го во ра”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта мо же мо
оче ки ва ти на ово го ди шњем
би је на лу? Шта је те ма те из ло -
жбе? На че му је фо кус?

М. КО ЛА РИЋ: Се дам на е сто
Би је на ле умет но сти, у ор га ни -
за ци ји Кул тур ног цен тра Пан -
че ва, би ће одр жа но од 15. сеп -
тем бра до 15. ок то бра, под на -
зи вом „SEE Art Gates: ста ња
ствар но сти”. Те мат ски оквир
се од но си на по зи ци ју умет ни -
ка на Бал ка ну и у ју го и сточ ној
Евро пи, као и на са вре ме не
умет нич ке и кул тур не про дук -
ци је. Би је на ле се ове го ди не
по ста вља као open gate, то јест
отво ре на ка пи ја, про лаз за
умет ни ке из по ме ну тог де ла
Евро пе, али и као плат фор ма
за ак ту ел не те ме на ше тре нут -
не ствар но сти. Под на слов из -
ло жбе „Ста ња ствар но сти”
упу ћу је на те жњу ка спо зна ји
бив ство ва ња ов де и са да, на
нео п ход ност по се до ва ња ста -
ва, пер спек ти ва, раз ли чи тих
по гле да, при сту па, рас по ло -
же ња, мен та ли те та и др. С тим
у ве зи се лек ци ју се дам на е стог
Би је на ла умет но сти усме ри ли
смо на ра до ве оних умет ни ка
ко ји про бле ма ти зу ју ак ту ел не
дру штве не те ме и ме ста, спе -
ку ли шу о ре ал но сти, жи во ту у
све ту ко ји те жи гло ба ли за ци -
ји, кон зу ме ри зму, иден ти те ти -
ма, о ак ту ел ној ми гра ци ји,
ети ци, као и мно гим људ ским
стра сти ма. Овом из ло жбом
же ли мо да при ка же мо мно га
лич на по сма тра ња ства ра ла -
ца, ко ја су у осно ви ху ма на,
ре ал на, искре на и сен зи бил на.
Иде ја из ло жбе је да нас учи ни
бо га ти јим за но во зна ње или
ис ку ство, док из ла гач ки про -
сто ри се дам на е стог Би је на ла
умет но сти, сим бо лич но пред -
ста вље ни као геј то ви, то јест
про ла зи или ка пи је, по зи ва ју

на кон тем пла тив ни пут по се -
ти о ца и ње гов мо гу ћи из лаз из
сва ко дне ви це, ну де ћи му но ву
ин тер пре та ци ју и до жи вљај
са да шњег тре нут ка.

• Ко га би сте од уче сни ка по -
себ но из дво ји ли? Шта ни ка ко
не тре ба про пу сти ти?

– Као ово го ди шњем се лек -
то ру, ве о ма ми је те шко да из -
дво јим не ког од уче сни ка. Ра -
ди се о из у зет ним умет ни ци ма
с ко ји ма са рад ња те че ја ко ле -
по. Не ки од ау то ра, по пут Та ње
Осто јић и Ива на Гру ба но ва,
већ су би ли уче сни ци Би је на -
ла, али ве ћи на ства ра ла ца ће
за пра во би ти пр ви пут пред -
ста вље на ов де, док ће не ки,
по пут Ану ра Ха џи о мер спа хи -
ћа, са ра јев ског умет ни ка, или
Ма ри ју са Бер чеа, ко ји је је дан
од нај слав ни јих ру мун ских ау -
то ра да нас, пр ви пут из ла га ти
у Ср би ји.

Сма трам да ни ка ко не тре ба
про пу сти ти отва ра ње Би је на -
ла, за ка за но за 15. сеп тем бар,
ка да ће нам у го сте до ћи умет -
нич ка гру па „Under Realism”,
са ста вље на од из у зет них ин -
тер на ци о нал них ства ра ла ца,
ко ји ће на отва ра њу из ве сти

Љу бав у сти ху

КУЛТУРА
Петак, 15. јул 2016.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Јед на мла да књи жев ни ца,
је дан не у спе ли сце на рист,
је дан успе шан кри ти чар.
Без број мо гућ но сти.

Ран ко је нео ства ре ни сце -
на рист и пи сац ко ји ра ди
као ко пи рај тер у бе о град -
ској мар ке тин шкој аген ци -
ји. Јед ну кам па њу ко ри сти
да би се по тај но под смех нуо
Ти ја ни, афир ми са ној ко ле -
ги ни ци с ко јом је де сет го -
ди на ра ни је био у ве зи. Као
да увре ду ни је ни при ме ти -
ла, она му се уско ро ја вља и
пред ла же му да об но ве ве зу.

Ран ко је за те чен пред ло -
гом, а још ви ше кад му
Бог дан, за јед нич ки ко ле га
ко ји је у ме увре ме ну по -
стао ути ца јан кри ти чар и
ко лум ни ста, об ја сни пра ве
Ти ја ни не мо ти ве...

„Сме ште на у на шу сре ди -
ну и на шу са вре ме ност,
зби ва ња у овом ро ма ну из -
ла зе из окви ра кон вен ци о -
нал них те ма ко ји ма се ба ви
ве ћи на на ших пи са ца и
прот ка на су до брим ди ја ло -
гом и осе ћа јем за ху мор,
по го то ву онај ап сур дан. Ве -
о ма за ни мљи во, нео бич но
и сло је ви то оства ре ње."
(Фи лип Да вид, књи жев ник).

Ђорђе Ми ло са вље вић се
про фе си о нал но ба ви фил -
мом („Точ ко ви", „Не бе ска у -
ди ца", „Ме ха ни зам", „Ап со -
лут них сто", „Не при ја тељ"),
по зо ри штем („Го ла Ве ра",
„Пар че но ћи", „Пор фи ро ге -
не за", „Кон ту мац", „Ин стант
сек су ал но вас пи та ње", „Плес
у та ми") и те ле ви зи јом (се -
ри је „Је сен сти же, ду њо мо -
ја" и „Сва та рав ни ца").

„Сен ти мен тал не за ве ре"
су ње гов дру ги ро ман.

„Сен ти мен тал не за ве ре"
Ђор ђа Ми ло са вље ви ћа

Ми лош Мо рар, 

сту дент но ви нар ства

ПО Е ЗИ ЈА: Кла сик по е зи је
ко ме ћу се стал но вра ћа ти је
„100 љу бав них со не та” Па -
бла Не ру де. Чи ле ан ски но -
бе ло вац жи вео је и ства рао у
20. ве ку, љу бав је пред ста -
вио кроз раз не мо ти ве, уз
увек при ме тан ерот ски тре -
ну так, а це ли ну за о кру жу је
пре див ним пеј за жи ма ко ји
се ис ти чу у сва ком со не ту. 

Мој оми ље ни стих је:
„Во лим те не зна ју ћи ка ко,

ни ка да, ни ода кле, во лим те
из рав но без про бле ма и гор -
до сти: та ко те во лим јер не
знам во ле ти друк чи је.”

Да ме, уко ли ко вам не до -
ста је па жња, Не ру дин на чин
обра ћа ња у сва кој пе сми учи -
ни ће да се осе ти те во ље ним.

МУ ЗЕЈ: Уко ли ко још ни сте
би ли у Му зе ју Ни ко ле Те сле
у Бе о гра ду, са да има те раз -
лог ви ше да га по се ти те. Од
пре не де љу да на тај му зеј је
бо га ти ји, јер у окви ру про -
гра ма по се ду је је дин стве ни
екс по нат. Реч је о вир ту ел -
ној пре зен та ци ји у тра ја њу
од 25 ми ну та, кроз ко ју вас
во ди Ни ко ла Те сла лич но!

Про је кат се са сто ји од пет
пре зен та ци ја – сва ка у тра -
ја њу од по пет ми ну та, а по -
мо ћу се та ко ји чи не два уре -
ђа ја у мо гућ но сти сте да ло -
ка ци је и си ту а ци је до жи -
вља ва те из пр вог ли ца. С Те -
слом ће те та ко по се ти ти
Ни ја га ри не во до па де и раз -
го ва ра ти с њим о пр вој хи -
дро цен тра ли на све ту.

По ред Ни ја га ри них во до -
па да, има те мо гућ ност да
по се ти те Те сли не екс пе ри -
мен тал не цен тре – је дан у

Ко ло ра до Спринг су, а дру ги
на Лонг Ај лен ду. Оно што је
мно ги ма нај при влач ни је,
је сте по се та Те сли ној со би у
хо те лу „Њу јор кер”, што је
део ње го вог при ват ног све -
та. За ни мљи во је и то што
ће, на кон овог вир ту ел ног
ис ку ства, на у ка по ста ти
при влач на чак и они ма ко ји
је ни кад ни су во ле ли.

ЛЕТ ЊА ЛО КА ЦИ ЈА: Ле то је
са вр ше но го ди шње до ба за
от кри ва ње „скри ве них ди ја -
ма на та” Ср би је. Пла ни не,
ре ке, је зе ра, фе сти ва ли, ва -
ша ри и кон цер ти не а фир -
ми са них бен до ва сјај на су
при ли ка да не што но во по -
ста не део ва шег жи во та.

Мо ја пре по ру ка је Сре бр но
је зе ро, ко је се на ла зи на сто -
ти нак ки ло ме та ра од Бе о гра -
да. Не да ле ко од ње га су по -
зна ти кул тур ни и исто риј ски
ло ка ли те ти, ме ђу ко ји ма су
Ви ми на ци јум, сред њо ве ков -
ни ма на стир Ним ник, Гво -
зде на вра та, ар хе о ло шко на -
ла зи ште Ле пен ски вир, Го лу -
бач ка твр ђа ва и дру ги.

Два читаоца који до среде, 20. јула, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пи-
тање: „Да ли би требало обнављати старе љубавне везе?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Убилачки
идентитети” Амина Малуфа. Најбоље одговоре ћемо об-
јавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Делфи”.

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

МОЈ избор МОЈ

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗ ГО ВО РИ: МА РИ ЈА НА КО ЛА РИЋ, СЕ ЛЕК ТОР КА 17. БИ ЈЕ НА ЛА УМЕТ НО СТИ У ПАН ЧЕ ВУ

ПО ЗИ ЦИ ЈА УМЕТ НИ КА НА БАЛ КА НУ

дво ча сов ни пер фор манс бр зог
сли ка ња (speed painting) у Све -
ча ној са ли На род ног му зе ја.
Оно што да не отва ра ња чи ни
по себ но ин те ре сант ним, је сте
и то што ће ве ћи на умет ни ка
би ти при сут на, па ће ра до зна ли
по се ти о ци мо ћи да ди рект но
ко му ни ци ра ју са умет ни ци ма.
Пла ни ра мо да у то ку Би је на ла
одр жи мо и не ко ли ко струч них
во ђе ња кроз из ло жбе не про -
сто ре, али и де ба ту, ко ју упра во
до го ва ра мо с Кул тур ним цен -
тром Бе о гра да, као део за јед -
нич ког про гра ма Би је на ла и
Ок то бар ског са ло на.

• По че му ће се Би је на ле
2016. го ди не раз ли ко ва ти од
оних ко ји су му прет хо ди ли?

– Би је на ле је у сво јој 35 го -
ди на ду гој исто ри ји про ла зи ло
кроз раз не фа зе, ко је су пра ти -
ла ка ко дру штве но по ли тич ка,
та ко и еко ном ска пре ви ра ња.
Осно ва но је 1981. го ди не као
Пан че вач ка из ло жба ју го сло -
вен ске скулп ту ре ве ли ког
фор ма та, све док 2000. го ди не
ни је пре и на че но у Би је на ле
ви зу ел них умет но сти, да би
2006. до би ло да на шњи об лик.
Би је на ла ко ја су на ме не оста -

ви ла ути сак и ко ја по себ но
пам тим као сту дент ки ња исто -
ри је умет но сти је су она из
2002, 2004. и 2006. го ди не.
Тре ба ис та ћи да су бу џе ти та да
би ли знат но ве ћи, као и то да
се про цен ту ал но за кул ту ру и
умет ност из два ја ло ви ше нов -
ца, па је та да би ло мо гу ће
обез бе ди ти уче шће умет ни ка
као што су Да ни јел Бу рен или
Ри чард Ди кон.

Ове го ди не, по ма ло огра ни -
че ни бу џе том, же ле ли смо
ипак да ис пра ти мо тра ди ци ју
и одр жи мо ни во ма ни фе ста -
ци је та ко да ма њак сред ста ва
бу де што ма ње ви дљив. У кон -
тек сту на сле ђа, ло гич но се на -
мет ну ло да се Би је на ле усме ри
на ге о граф ски про стор ју го и -
сточ не Евро пе, од но сно зе ма ља
ко је су нам у ге о по ли тич ком
сми слу бли же или се су о ча ва ју
са истом или слич ном исто -
риј ском и кул тур ном про шло -
шћу. Исто вре ме но, ра ди се о
зе мља ма ве ћи ном бив шег со -
ци ја ли стич ког ре жи ма, где се
кул ту ра и умет ност су о ча ва ју
са истим или слич ним иза зо -
ви ма.

• Ре ци те нам не што о про це су
ра да. Ка ко је би ло до сад и шта
се тре нут но де ша ва?

– За сад се све од ви ја по пла ну.
За вр ши ли смо при пре ме за
ка та лог и ушли смо у по след њу
ор га ни за ци о ну фа зу, а она под -
ра зу ме ва ко про дук ци ју и пост -
про дук ци ју де ла ко ја ће би ти
пред ста вљена на Би је на лу, ор -
га ни за ци ју тран спор та ра до -
ва, пла ни ра ње по став ки, са -
мог отва ра ња, као и пра те ћег
про гра ма.

• Ко ја прет ход на ис ку ства
вам нај ви ше зна че у оства ри -
ва њу зах тев ног по ду хва та ка -
кав је Би је на ле?

– За хва љу ју ћи по зи ву про -
шлог ор га ни за ци о ног и про -
дук ци о ног ти ма Би је на ла, до -
би ла сам при ли ку да бу дем ау -
тор ка из ло жбе „Вре ме/про -
ток/траг” на шег ака де ми ка Ду -
ша на Ота ше ви ћа у Га ле ри ји
Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа.
То ис ку ство сма трам по себ но
зна чај ним на по љу са рад ње
на ро чи то са за по сле ни ма у
Кул тур ном цен тру и Га ле ри ји
са вре ме них умет но сти, с ко ји -
ма и да нас ле по са ра ђу јем.
Ина че, ор га ни за ци ја Би је на ла
је огро ман по сао и зах те ва
мно го ан га жо ва ња и тим ски
рад. Ис ку ство ко је ми по ма же
је си гур но оно ко је сам про шла
кроз ме ђу на род ни про је кат
„Poles of Culture” и ор га ни за -
ци ју из ло жбе „Ба нат ски па ви -
љон”, али бих ис та кла и тро ме -
сеч ни бо ра вак у Ан ко ни и сту -
диј ски про грам кроз ко ји сам
сте кла ка ко пу но но вих зна чај -
них по знан ста ва, та ко и још
ва жни је ис ку ство и зна ње на
по љу ор га ни за ци је и брен ди -
ра ња ма ни фе ста ци ја по пут Би -
је на ла кроз при ме ре нај бо ље
прак се из Ита ли је и ре ги о на.

Д. Мла де но вић

Пан че во је ушло у ужи из бор
за ти ту лу „Град у фо ку су” – у
скло пу ово го ди шњег про гра ма
Ми ни стар ства кул ту ре и ин -
фор ми са ња чи ји су ци ље ви
уна пре ђе ње обла сти кул ту ре и
умет но сти у ло кал ним сре ди -
на ма, обо га ће ње кул тур ног
жи во та и под сти ца ње раз во ја
кре а тив но сти и кул тур не 
ра зно ли ко сти. На кон курс је
при сти гло 27 при ја ва ло кал них
са мо у пра ва, усло ве је ис пу ни ло
њих 14, а у пред се лек ци ји је
иза бра но де сет (Ки кин да,
Но ви Бе чеј, Пан че во, Зре ња -
нин, Ша бац, Ку че во, Кра гу је -
вац, Ужи це, Кра ље во и Кру -
ше вац).

Струч на ко ми си ја Ми ни -
стар ства ће од 11. до 27. ју ла
оби ћи ода бра не гра до ве и упо -
зна ти се с пред ло же ним про јек -
ти ма, ре сур си ма за њи хо ву ре а -
ли за ци ју и ка па ци те ти ма ло -
кал них са мо у пра ва, а уко ли ко
је нео п ход но, су ге ри са ће да се
при ја ве до пу не. По том ће по -
зва ти пред став ни ке оних ко ји
су ушли у нај у жи из бор да пре -
зен ту ју сво је про јек те у Бе о гра -
ду. Ло кал не сре ди не ко је бу ду
по не ле ти ту лу „Град у фо ку су”,
би ће озна че не као ре ле вант ни
на ци о нал ни цен три раз во ја
кул ту ре, а до би ће и сред ства за
су фи нан си ра ње про гра ма ко је
ко ми си ја ода бе ре. 

КОН КУРС МИ НИ СТАР СТВА КУЛ ТУ РЕ „ГРАД У ФО КУ СУ”

Пан че во у ужем из бо ру



Из ме ђу 1900. и 1940. го ди не
у Сје ди ње ним Др жа ва ма је
уга ше но 1.650 ком па ни ја ко -
је су пра ви ле ау то мо би ле или
де ло ве за ау то-ин ду стри ју.
То ни је слу чај и са три нај -
ве ће ком па ни је у Аме ри ци
– „Џе не рал мо тор сом”, „Фор-
дом” и „Крај сле ром”. Та три
про из во ђа ча су сре ди ном
про шлог ве ка про из ве ла две
тре ћи не укуп ног бро ја ау то -
мо би ла на све ту, а тај тренд
се за др жао све до се дам де -
се тих.

Ин диј ска ком па ни ја „Та та”
је про из во ђач нај јеф ти ни јег
ау то мо би ла на све ту. Ту чи -
ње ни цу је ве ри фи ко вао и
„Ги нис” 2009. го ди не, про -
гла сив ши мо дел „на но” нај -
при сту пач ни јим на свет -
ском тр жи шту. Ин диј ци су
на све му ште де ли ка ко би
по сти гли овај ре зул тат. Та -
ко, на при мер, то чак уме сто
че ти ри има три шра фа, а
бра ве не по сто је та мо где то
ни је нео п ход но. Ка да же ли -

те да си па те бен зин у овај
ми кро а у то мо бил, до вољ но
је са мо да по диг не те ха у бу.
И, на рав но, во зи ло има са мо
је дан бри сач. Са свим со лид -
но с об зи ром на то да ау то -
мо бил ко шта све га не ко ли -
ко хи ља да евра...

На по пу лар ност „му стан га”
не тре ба тро ши ти ре чи. До -
вољ но је ре ћи да је исте го -
ди не ка да се по ја вио пр ви
мо дел (1964), за Бо жић про -
да то пре ко 94.000 деч јих
„ми ни-му стан га”, ко ји су се
по кре та ли уз по моћ пе да ла.

„Ја гу а ров” мо тор са шест
ци лин да ра и дво стру ком
бре га стом осо ви ном на стао
је 1949, а угра ђи вао се пр -
во бит но у мо дел „икс-џеј”.
За ни мљи во је да се, уз ма ле
из ме не, про из во дио све до
1992. године.

Бел ги ја по се ду је нај гу шћи
си стем пу те ва и же ле знич ке
мре же на све ту.

ПО УКУ СУ ЕВРО ПЉА НА
Ко реј ски „Хјун даи” је одав но
„ухва тио при кљу чак” с во де -
ћим европ ским про из во ђа -
чи ма ау то мо би ла. Мо дел
„и30” је на след ник ста ри јег
мо де ла „ак сент”, ко ји се ни у
ком по гле ду не мо же ме ри ти
са сво јим са вре ме ни ком.

Пре све га на пр ви по глед
ће те уо чи ти да ди зајн и ква -
ли тет из ра де „и30” не ма
мно го ве зе с ра ни јим мо де -
ли ма. Овај ау то мо бил, ко ји
се на тр жи шту по ја вио 2007,
атрак тив ни јег је ди зај на ка -
ко спо ља шњо сти, та ко и ен -

те ри је ра. Про сто ра има за
пет од ра слих осо ба, али
за мер ку ће има ти ви ши
во за чи, јер је по зи ци ја се -
де ња из диг ну та, а се ди шта
има ју огра ни че на по де ша -
ва ња. Пр тља жни про стор
ни је оче ки ва не ве ли чи не,
али је пра вил ног об ли ка, па
ће те мо ћи да спа ку је те и ве -
ће пут не тор бе.

Осла ња ње је ма ло твр ђе,
па ће те осе ти ти пре ла зак
пре ко не рав ни на, али се не
мо же ре ћи да је ау то мо бил
не у до бан. Ин стру мен ти су
пре глед ни, а ква ли тет ма те -
ри ја ла со ли дан за ову кла су
во зи ла и це нов ни ранг. У
основ ном па ке ту опре ме
„и30” је опре мљен са шест
ва зду шних ја сту ка и кон тро -
лом ста бил но сти, кли ма-

-уре ђа јем и елек трич ним
по ди за чи ма ста ка ла. „Стајл”
ни во опре ме под ра зу ме ва и
пар кинг-сен зо ре, а нај ви ши
„пре ми јум” сен зо ре за ки шу
и још не ко ли ко сит ни ца без
ко јих се мо же, та ко да је
основ на опре ма ви ше не го
до вољ на.

Бен зин ски мо тор од 1.400
куб них цен ти ме та ра рас по -
ла же сна гом од 108 „ко ња”
и пред ста вља до бар из бор,
јер ја чи, од 1,6, са 120 коњ -
ских сна га, има знат но ве ћу
по тро шњу, а раз ли ка у пер -

фор ман са ма ни је то ли ко
очи та. Ако пре фе ри ра те
„ди зе ла ше”, по вољ ни ја и
по у зда ни ја оп ци ја је агре гат
1,6 са 113 коњ ских сна га.

Це не ве ли ких и ма лих
сер ви са су за по хва лу и до -
бра су пре по ру ка за ку по ви -
ну по лов ног „и30”. Вла сни -
ци овог ау то мо би ла се ни су
пре те ра но жа ли ли на ква -
ро ве, а нај че шћи де фект је
био са сит ном елек тро ни -
ком, као што су, на при мер,
сен зо ри при ти ска у пне у ма -
ти ци ма.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  С А В Е Т И - - - - - - - 

БРА ВА ПО ДИ ЖЕ ЦЕ НУ

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Про пи си и по треб на
опре ма

Го ри во јеф ти ни је у
ино стран ству

Као и сва ке го ди не то ком лет ње
се зо не, „Пан че вац” под се ћа
сво је чи та о це ко ји ће на го ди -
шњи од мор от пу то ва ти ау то -
мо би лом на са о бра ћај не про -
пи се и це не го ри ва у по је ди -
ним ту ри стич ким ме сти ма.

Нео п ход на до ку мен та ци ја
По ред па со ша за ула зак во зи -
лом у дру гу др жа ву или про -
ла зак кроз њу, по треб ни су
вам још не ки до ку мен ти. Зе -
ле ни кар тон оси гу ра ња за ау -
то мо би ле је је дан од њих. Тај
па пир мо же те „из ва ди ти”
при оба ве зном оси гу ра њу ау -
то мо би ла, ка да га ре ги стру је -
те, и ва жи ко ли ко и са ма по -
ли са. Ни је про блем уко ли ко
то ни сте учи ни ли, јер се мо -
же до би ти и на кнад но, а за то
су вам по треб не ре дов на по -
ли са оси гу ра ња и са о бра ћај -
на до зво ла. Це на зе ле ног кар -
то на се у про се ку кре ће око
2.000 ди на ра. За ула зак у Хр -
ват ску, Цр ну Го ру и Грч ку
ово оси гу ра ње ни је по треб но,
али за Ма ке до ни ју и Бо сну и
Хер це го ви ну је сте.

Ме ђу на род на во зач ка до -
зво ла ће вам тре ба ти уко ли ко
се упу ти те у Грч ку. Из да ва ње
тог до ку мен та ко шта две хи -

ља де ди на ра и он ва жи три
го ди не.

У слу ча ју да на пут кре ће те
ту ђим ау то мо би лом, имај те у
ви ду да ће вам та да би ти по -
треб на и до зво ла за упра вља -
ње ту ђим во зи лом. По ме ну та
до зво ла се до би ја на осно ву
лич не кар те вла сни ка, са о -
бра ћај не до зво ле и ва же ће
пут не ис пра ве осо бе ко ја ће
ко ри сти ти ау то мо бил. Ако
ко ри сник ту ђег ау то мо би ла
пу ту је у Цр ну Го ру или Бо сну
и Хер це го ви ну, овај до ку -
мент се мо же из да ти и на
осно ву ње го ве лич не кар те,
ко ја је ва ли дан до ку мент при
пре ла же њу гра ни ца с тим др -
жа ва ма. До зво ла за упра вља -

оба ве зној опре ми, она је
иден тич на спи ску ко ји ва жи
и код нас: пр ва по моћ, тро у -
гао, све тло од бој ни пр слук...

По се до ва ње про тив по жар -
ног апа ра та је оба ве зно у Грч -
кој, а у Ма ке до ни ји и БиХ
про пи са но је са мо за во зи ла
ко ја као го ри во ко ри сте теч ни
нафт ни гас.

Ли тар без о лов ног бен зи на у
Хр ват ској ко шта 1,1, а ди зе ла
је дан евро, док је за ли тар ТНГ-
а по треб но из дво ји ти 0,5 евра.
У Бо сни је гас јеф ти ни ји за 0,1
евро, док ди зел и бен зин ко -
шта ју ско ро иден тич но – 1,07
од но сно 1,09 евра. Ма ке до ни ја
је та ко ђе при сту пач на: ди зел –
0,8, бен зин – 1,04, а ТНГ – 0,4
евра. За ли тар ди зе ла у Цр ној
Го ри ће те мо ра ти да из дво ји те
0,97, за бен зин 1,12, а за гас 0,6
је ди ни ца европ ске ва лу те. Грч -
ке пум пе ће вас до че ка ти са
сле де ћим це на ма: гас – 0,67,
ди зел – 1,02, а бен зин – 1,36
евра. Не за бо ра ви те да са со -
бом по не се те руч ни алат ко ји
ће вам мо жда за тре ба ти, као и
ре зер вне ко ли чи не уља и рас -
хлад не теч но сти. Пра ви те че -
шће па у зе за од мор, јер је умор
је дан од глав них узро ка са о -
бра ћај них не зго да у лет њем
пе ри о ду.

Сре ћан пут и при ја тан од -
мор же ли вам „Пан че вац”!

КА ДА КРЕ НЕ ТЕ АУ ТО МО БИ ЛОМ НА ОД МОР…

њем ту ђим во зи лом не ва жи
са мо у овим зе мља ма, не го и
у они ма у ко ји ма је за пре ла -
зак гра ни це по тре бан па сош.
Из да ва ње тог до ку мен та ста је
1.500 ди на ра.

Из бег ни те пла ћа ње ка зни
У свим по ме ну тим др жа ва ма је
оба ве зно ве зи ва ње си гур но сног
по ја са и за бра ње на је упо тре ба
мо бил ног те ле фо на то ком
во жње. За не ве зи ва ње по ја са у
Грч кој ка зна из но си 350, у
Цр ној Го ри до 100, а у Хр ват -
ској око 70 евра, ко ли ко ко шта
и те ле фо ни ра ње за упра вља -
чем. У Ма ке до ни ји ће вас ка -
зна за овај пре кр шај ко шта ти
20 евра, а упо тре ба мо бил ног
те ле фо на 45.

Хр ват ски про пи си до зво ља -
ва ју да има те 0,5 про ми ла ал -
ко хо ла у кр ви, ко ли ка је гра -
ни ца и у Ма ке до ни ји и Грч кој,
док је у Бо сни и Цр ној Го ри
то ле ран ци ја 0,3. Све пре ко по -
ме ну тих гра ни ца ће вас ску по
ко шта ти, а уко ли ко у Цр ној
Го ри во зи те са ви ше од 0,5
про ми ла, мо гу вам од у зе ти во -
зач ку до зво лу и на пла ти ти ка -
зну од 2.000 евра.

У Грч кој не мо ра те да ко ри -
сти те обо ре на све тла то ком
да на, као ни у Хр ват ској то ком
лет њег ра чу на ња вре ме на. У
Ма ке до ни ји и Бо сни све тла су
оба ве зна. Ка да го во ри мо о

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 15. јул 2016.
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ПРОДАЈЕМ комби те-
ретни, застава ривал,
2004. годиште, реги-
строван у супер стању.
060/028-14-80.
(223359)

ПРОДАЈЕМ нисан 1.43,
1996, у супер стању,
регистрован. 060/028-
14-80. (223359)

ПРОДАЈЕМ БМВ 316
компакт, екстра стање,
1.8, 2002. 060/028-14-
80. (223359)

ФОЛКСВАГЕН џета
1.6, 1986. годиште, ре-
гистрован до краја
2017, са голфовим мо-
тором, цена 1.000
евра. 064/438-66-06.
(222926)

ФОРД фијеста 1.8 ТД,
2001, регистрован, цр-
на фолија, оригинал
боја, металик зелена,
четири ербега, 1.600
евра. 063/766-34-52.
(223581)

ПРОДАЈЕМ брако при-
колицу или мењам за
мотор. 063/853-93-29.
(233558)

ПРОДАЈЕМ југо 55,
1994. годиште. Тел.
366-522, 063/807-27-
07. (223577)

ПЕЖО 206, 1.1, бензин,
3 В, регистрован, 1.550
евра. 063/731-11-58.
(223785)

ПРОДАЈЕМ опел кадет
1.4, лимузина, 1991,
регистрован.  Контакт
064/314-00-68. (и)

ПАСАТ Б 5, 2000. годи-
ште, 2.500 евра, пи-
штољ CZ 99, 10 мм,
нов. 065/899-97-70.
223680)

ЈУГО 45, први власник,
регистрован, 1992. го-
диште, очуван.
064/313-89-72.
(223710)

МЕРЦЕДЕС А 160,
2001, бензинац, реги-
строван, сервисиран,
одличан, 2.300. Вла-
сник. 060/035-36-64. 

ШЕВРОЛЕТ авео де-
цембар 2007, бензин
1.2, клима, нове гуме,
3.400 евра. 064/144-
27-40. 8223857)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, серви-
сирамо и пунимо диги-
талном машином, пу-
њење са заменом уља
2.500 динара. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05.
(223805)

КЕЦ, 1991. годиште,
регистрован, плин, 280
евра, багат машина
100 евра. 064/212-32-
94. 223865)

ГОЛФ 3, 1997, прешао
82.000. 061/254-17-08.
(223847)

БРАВА 1.6, 98, клима,
атестиран плин, није из
увоза, три кључа, реги-
строван. 064/130-36-
02. (223850)

ГРАНДЕ пунто 1.2, 8 В,
2006, динамик опрема,
троје врата, 105.000
км, на име. 064/130-
36-02. (223850)

СКАЛА 55, 1996, у во-
зном стању, истекла
регистрација, може и у
деловима. 
064/130-36-02.
(223850)

ГОЛФ 3, 1994, 1.6, бен-
зин + плин + атест, 5 В,
алу фелне, 1.100 евра.
064/240-67-56.
(223853)

ОПЕЛ лимузина, 86,
нов плин, регистрован,
400 евра. 061/626-06-
62. (223923)

ПРОДАЈЕМ голф 3,
бензин, плин, атест.
060/705-98-31.
(2238849

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 1.000 евра.
062/193-36-05. (22384

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

ПРОДАЈЕМ
култиватор 506 и при-
колицу. 
063/824-23-93.
(СМС) 

ТРАКТОР ИМТ 560,
1983. годиште, 3.600
евра. 063/828-18-99,
звати после 16 сати.,
(223828)

ПРОДАЈЕМ црвене
приколице од 8 тона.
064/109-80-46. 
Нови Козјак. 
(223740)

БЕРАЧ Змај 222, шпе-
дитер две и по тоне,
плуг једнобраздни
ИМТ. 063/190-36-81.
(223754)

ПРОДАЈЕ се зидана га-
ража, Улица Петра Ко-
чића. 060/355-74-51.
(223631)

ПОТРЕБНА гаража за
ауто, на неограничено
време. 064/920-13-16.
Милан. (223896)

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја по-
ловних, програмирање
даљинских. „Плус”, Ту-
цовића 28, 353-463.
(223627)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни дело-
ви од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(223736)

ПРОДАЈЕМ горионик
на пелет са дисплејом.
Има гаранцију.
062/348-137. (СМС)

КАЗАН за ракију, ло-
жишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-586,

063/805-74-60.
(220384)

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

ХРАНИ, лечи и под-
млађује, млеко од алп-
ских коза. Тел. 342-
228. (223010)

ПРОТЕИНСКИ сирак
црвени, на продају, 20
динара/кг. 062/442-
159, Ковачица.
(223461)

ПРОДАЈЕМ француски
лежај симпо са два
ноћна ормарића.
060/861-83-17.
(223508)

МЕСНАТИ прасићи и
две тракторске прико-
лице. Петефијева 113.
323-123. (223533)

ПРОДАЈЕМ или мењам
стоку, телад, бикове и
краве за већи камион.
063/711-77-54.
(223539)

НА ПРОДАЈУ шиваћа
машина „славица”.
Тел. 013/318-167.
(223535)

ПРОДАЈЕМ балирано
сено, 100 динара бала
(отава). 062/240-643.
(223552)

ПРОДАЈЕМ женске
торбе, модерне, обућу
38-39, изузетно очува-
но. Јефтино. 
060/417-41-20.
(223549)

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу, 6 места, на
Старом православном
гробљу, близу капеле.
062/860-80-87.
(223568)

ПОВОЉНО брусилице
за оштрење књижар-
ских (штампарских) и
сличних ножева. Тел.
013/353-528. 
(223561)

ФРИЖИДЕР ободин и
ТА пећ 4.5 кв, у одлич-
ном стању. 061/132-
63-43. (223589)

ПРОДАЈЕМ
тросед-кауч. 013/313-
534. (223573)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
алпино јарца, две годи-
не, јариће мушке, ко-
зе. 065/348-22-00.
(223659)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарни-
туру, регале, мост +
регал, гарнитуру мојца,
сто + 4 столице, спава-
ћа соба комплет, ком-
плет кухиња, дечја ко-
лица, ел. шпорет, ТА
пећи, пећ на дрва, ма-
шину за веш, суђе, те-
пихе, половне ауто гу-
ме, бицикле разне.
063/107-78-66.
(223655)

КАЗАН за ракију, ло-
жишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (22362

ТВ половни, 37, 55, 72,
замрзивач горење, слу-
шни апарат, мотор ау-
томатик. 066/348-975.
(223666)

ПРОДАЈЕМ јунице и
два женска телета,
продајем бика.
063/711-77-54. (22366

ПРОДАЈЕМ соларијум,
котао дакон 45 кв, по-
лице, судопере, ђачки
сто. 371-274, 064/176-
88-52. (223675)

ПРОДАЈЕМ грађу, пре-
крупач, казан за маст,
рем. 013/321-373.
(223643)

АГРЕГАТ хонда, црева
за заливање, плинске
боце, горионик, лампа.
063/600-365. (223629)

ПРОДАЈЕМ трпезариј-
ски сто и столице, два
зидна чивилука, комо-
ду, хармонику, 45 ба-
сова, велтмајстер.
060/355-74-51.
(223631)

ПРОДАЈЕМ нову кла-
вирску хармонику гуе-
рини сонола фестивал,
120 басова. 069/151-
96-21. (223630)

ПРОДАЈЕМ агрегат за
струју 2 кв, потапајући
пумпу за воду, металну
бурад отворену, метал-
ну ограду. 317-139.
(223630)

ОСАМНАЕСТОНЕДЕЉ-
НЕ коке носиље расе
тетра сл, високог про-
цента носивости.
063/315-381. (223617)

ПРОДАЈЕМ дечји жен-
ски бицикл барбику.
061/550-04-32.
(223788)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ВЕШ-МАШИНА за су-
шење веша, машина за
судове, фрижидер.
063/198-84-00.
(223653)

ТВ 54, 60, 80 цм, фри-
жидер, бицикл, косачи-
ца, лаптоп, шпорет,
веш-машина. 061/631-
99-26. (223653)

ПРОДАЈЕМ свињу од
150 кг. 064/019-80-46,
Нови Козјак.(223740)

ПРОДАЈЕМ тросед,
двосед, тросед-двосед,
фотеља, ТА пећ 6.,
063/857-04-64.
(223724)

ПОВОЉНО трпезариј-
ски сто и шест столица.
Тел. 013/251-32-14.
(223730)

ПРОДАЈЕМ два телета,
стара два месеца. 632-
166.  (223731)

ВЕШ-МАШИНА, етер-
нит за покривање кро-
вова , таунус 1967. го-
диште. Тел. 064/507-
20-84.  (2237289

ЗАМРЗИВАЧ сандучар,
320 л, цена по догово-
ру. Нада, 064/214-02-
26, Панчево. (223684)

ТОПЛОТНЕ пумпе од
2.150 евра, најеконо-
мичнији вид грејања.
Гаранција. 062/118-26-
81. (223693)

РАСПРОДАЈА, комад
10 евра, ормари, ви-
трине, каучи, двосед,
тросед, столови.
063/895-23-90.
(223706)

КУЛТИВАТОР ИМТ
506, регал, тросед,
двосед, фотељу, веш-
машину, метални ча-
мац. 062/172-35-64.
(223710)

ЖЕНСКИ бицикли, ми-
ни пони, црвене боје.
Звати од 16 сати. 317-
188. (223719)

ПРОДАЈЕМ струњаче,
фотеље, бео брачни
кревет, старински кре-
денац и трпезаријски
сто. 013/232-21-30.
063/162-50-00.
(223720)

ПРОДАЈЕМ пчеле, мла-
де ројеве и прошлого-
дишње, друштва. Тел.
064/993-22-52.
(223721)

ПРОДАЈЕМ дводелну
судоперу са славином,
повољно. 013/235-21-
03. (2237519

КОМБИНОВАНИ фри-
жидер, мањи-већи,
веш-машина, ТА 2,2
судопера с радним ви-
сећим , угаона гарни-
тура, брачни кревет,
кауч, тросед мојца, ор-
ман. Тел. 063/861-82-
66. (223773)

ШЉИВА, бресква, кру-
шка - за ракију прода-
јем. Тел. 061/142-23-
69. (233774)

ПРОДАЈЕМ јечам.  Бо-
рачка 1, Војловица.
342-819, 064/306-87-
33. (223845)

ШАПУРИНЕ и прасиће
продајем. Пелистерска
24, 372-768, 064/172-
44-10. (223834)

ПРОДАЈЕМ комбино-
вани фрижидер.
069/602-967. (223888)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи 2 – 6 кв,
достава, монтажа,. Га-
ранција. 064/366-57-
87, 335-930. (223808)

ПРОДАЈЕМ полован
цреп 222 медитеран,
1050 ком, 14 дина-
ра/комад. 063/742-72-
39. (223853)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, 10.000 динара,
нова. 371-568,
063/773-45-97.
(223858)

ПРАСИЋИ, балирана
детелина, 150 – 250
динара. Мића,
064/303-28-68.
(223921)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну, ТВ 52, фрижидер-
ска витрина застакље-
на. 064/129-73-60.
(223928)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, са-
тове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(223569)

КУПУЈЕМ столове, сто-
лице, кухињске клупе,
угаоне лежајеве, плин-
ске боце. 
066/900-79-94,
(223559)

ФОРД фијеста 1.8 ТД,
2001, регистрован, цр-
на фолија, оригинал
боја, металик зелена,
четири ербега, 1.600
евра. 063/766-34-52.
(223581)

ПРОДАЈЕМ брако при-
колицу или мењам за
мотор. 063/853-93-29.
(233558)

КУПУЈЕМ полован на-
мештај, ТА пећи и
остало покућство.
063/898-00-82.
(223626)

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзива-
че, акумулаторе, ка-
блове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(223636)

КУПУЈЕМ перје, ста-
рински намештај, сато-
ве, стари новац, бижу-
терију, слике, покућ-
ство. 335-930, 
063/705-18-18.
(223808)

КУПУЈЕМ половну тро-
делну ал мердевину са
11 газишта. 066/357-
087. (222768)

ПРОДАЈЕ се кућа, Ср-
бијанска 55, Панчево.
064/651-16-22.
(222307)

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

ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарацу, усељиву ,
на 9 ари плаца.
064/040-82-72.
(2234139

ПРОДАЈЕМ две за јед-
ну цену, стамбена и
пословна, две куће у
дворишту 4.5 ари пла-
ца, у центру Панчева,
може за два стана,
стан и доплата, хитно,
због одласка у ино-
странство. 065/335-32-
37.(223175)

КУЋА на продају, вре-
ди погледати. 
069/697-507. 
(223359)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
013/601-281. (223264)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ба-
ваништанском путу,
17.000 евра. 069/138-
95-80. (223298)

ПРОДАЈЕМ се кућа,
Србијанска 55, Панче-
во. 064/651-16-22.
(222307)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, повољ-
но. 060/281-480.
(223359)

ПРОДАЈЕМ плац на
Баванишанском путу
15.5 ари, повољно.
060/281-480. 
(223359)

ПРОДАЈЕМ 115 ари,
паркиралиште, Страти-
ште. 064/46189-57.
(2235349

ПРОДАЈЕМ кућу, 232-
08-04, 064/414-24-71.
(223605)

МЕЊАМ или продајем
на Јабучком путу лепо
имање. 064/060-64-20.
(223538)

ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут код
„Пивашевића”, цена
15.000. 060/353-99-10.
(223540)

ПРОДАЈЕМ кућу Гор-
њи град Маргита, по-
вољно. 060/728-46-02.
(223543)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари,
геотермичко грејање,
клима. 063/378-357.
(223545)

КУЋА код школе („Све-
ти Сава”), нова Миса.
373-154, 063/824-63-
51. (223556)

КУЋА на старој Миси,
Козарачка улица, 58 м2

+ додатне просторије,
4 ара плаца. 063/735-
73-39. (223756)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2,
3.5 ара, 39.000; 70 м2,
5 ари, 49.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(223583)

ЦЕНТАР, 140 м2, 3 ара,
57.000, договор – стан
+ доплата. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(223583)

НОВОСЕЉАСНКИ ПУТ,
70 м2, 22 ара, 28.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (223583)

БАВАНИШТАНСКИ, 50
м2, 10 ари, 28.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (223583)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, Долово, близу
центра, 16.5 ари. Тел.
061/134-37-08.
(223587

ЈАБУЧКИ пут, продајем
кућу са 5 ари плаца.
069/213-97-37.
(223580)

ПРОДАЈЕМ 115 ари,
паркиралиште, Страти-
ште. 064/461-89-57.
(223534)

КУЋА, Тесла, легализо-
вана, на лепо локацији
за становање и бизнис.
063/329-464. (223635)

ПЛАЦ 7,2 ара, Свето-
зара Шемића 60, Пан-
чево. Цена договор.
066/520-25-65.
(223621)

КУЋА, Баваништански
пут, преко пута касар-
не, 112 м2, 10 ари,
струја, телефон, вода.
064/248-94-34.
(2236099

ПРОДАЈЕМ њиву у се-
лу Војловица, 44 ара,
дозвољена градња. Тел.
064/256-35-40. 

МЕЊАМ локале од 39
и 81 м2, у центру Стре-
лишта, за стару кућу,
плац, стан. Тел.
064/267-71-74. (22359

КУЋА на продају 110
м2, 10 ари, центар.
063/198-84-00. (22361

ХИТНО кућа 140 м2, са
10 ари плаца, Куде-
љарски насип.
061/317-07-67.
(223639)

КУЋА, 63 м2, Стеријина
улица. 060/333-01-50,
звати после 16.
(223738)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу, три
стана 140 м2, три купа-
тила, 28.000.  064/982-
45-50. (223743)

ТЕСЛА, кућа у мирном
крају, 80 +  40 м2, ка-
нализација, 3.6 ари,
50.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. ( и)

КУЋА 90 м2, 3 ара, код
Старог СУП-а. „Трем”
01, 332-031, 063/836-
23-83. (223737)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, мања кућа, 7 ари,
само 23.000. „Трем”
01, 332-031, 063/836-
23-83. (223737)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари до асвал-
та, 33 ширина, 53.000.
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(223737)

ПРОДАЈЕМ два плаца
у Девојачком бунару
по 20 ари. Тел.
064/129-15-35.
(223660)

КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. 
(223662)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
14 ари, воћњак, башта
ограђено,м викендица
32 м2, купатило и више
помоћних просторија
од чврстог материјала,
17.000 евра. 061/620-
61-40. (223676)

ПРОДАЈЕМ кућу у До-
лову на 29 ари плаца.
371-274, 064/176-88-
52. (2236759

ВИКЕНДИЦА у Дели-
блатској пешчари, село
Шушара, 15 ари плаца
под багремом, струја,
вода, легализовано.
063/777-55-85.
(223683)

ПЛАЦ 11,5 ари, Иве
Курјачког 72, фронт 27
м. 064/295-50-95.
(223700)

ПЛАЦ на Миси са ло-
кацијском дозволом,
власник. 064/260-05-
34. (223703)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, ви-
кендица, сређена, усе-
љива, струја, два купа-
тила, асфалт. 063/832-
50-97. (223676)

ПРОДЈЕМ две куће на
једном плацу у Војло-
вици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(223770)

КОД Турске главе, ку-
ћа са два локала, 150,
2 ара, 60.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 

НОВА МИСА, 150 м2,
45.000, 2 ара, вреди
видети. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. 

СТАРА МИСА, 300 м2,
6 ари, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 

ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. 

ТЕСЛА, кућа 90 м2, 3.5
ара, 49.000, вреди ви-
дети. (238), „Тесла не-
кретнине”, 
064/668-89-15. 

ПРОДАЈЕМ плац 11
ари, Девојачки бунар.
063/865-66-21.
(223678)

КУДЕЉАРАЦ, 140 м2 +
25 м2, локал, 5 ри плац,
одмах усељива, ком-
плетно сређена, спрат-
на, нова кухиња, вреди
погледати, 71.000.
063/274-951. 
(223809)

КУЋА, нова Миса, 288
м2, може и етажно
укњижена. Власник.
064/123-14-13.
(223793)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, Кудељарски на-
сип, прва суседна.
063/472-669. (223796)

ПРОДАЈЕМ плац, Ми-
са, дозвољена градња.
060/766-23-36.
(223786)

ПОЧЕТАК Војловице,
одлична 115 ари, 7.5
ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(223784)

ЊИВА, 33 ара, у Скро-
бари на самом путу за
Црепају, 3.300 евра.
065/852-71-99.
(223748)

ПРОДАЈЕМ спратну ку-
ћу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (223764)

ХИТНО продајем ку-
ћу, Банатски Бресто-
вац, 18.000 евра. Није
фиксна. 065/628-48-
33. ((223767)

КУЋА 120 м2, са 4 ара
плаца, усељива, 1/1,
нова Миса, Козарачка,
33.000, договор.
063/804-07-86.
(223756)

КУЋА 70 м2, са 3 ара
плаца, 19.000 евра, но-
ва Миса, Козарачка,
реновирана, усељива,
1/1. 063/804-07-85,
061/664-39-26.
(223776)

НОВА МИСА, кућа че-
тири нивоа, плац 2.5
ара. 063/708-27-61.
(223779)

КУЋА, насење мали
рај, 90 м2, 9 ари, про-
дајем/мењам. 011/274-
80-67. (223758)

СТРЕЛИШТЕ, кућа на
19 ари 35.000; центар
за реконструкцију,
38.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(223762)

НОВА МИСА, плац 32
ара, 17.000, викендица
Кудељарац, 10.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (223762)

ТОПОЛА, 70 м2, 3 ара,
20.000. (636), Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(223819)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
на 11 ари, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(223826)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 25.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (223826)

ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарском насипу,
повољно, хитно.
063/724-13-90.
(223816)

ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
Панчево, шири центар,
29.000, могућ договор.
064/902-28-80.
(2238139

ДОЊИ град, кућа сре-
ђена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/224-
47-97. (223807)

ЗЕМЉА у Самошу, 4
њиве (5,65 ланаца.
063/828-18-99, звати
после 16 сати.
(223825)

ВОЈЛОВИЦА, плац 44
ара, кућа 60 м2,
23.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(223817)

ПРОДАЈЕМ плац, Пе-
листерска, Панчево.
065/303-51-87.
(223860)

ПЛАЦ, бања Врујци, 6
ари, јако повољно, тен-
да 4.80 х 2. 061/254-
17-08. (223847)

КУЋА, центар, 6 ари
плац, повољна за град-
њу, П+3+ПК. 064/239-
54-03. (223836)

СТАРА кућа са плацем
30 ари, Банатско Ново
Село. 013/210-12-40.
(223835)

КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15, вла-
сник, укњижена, заме-
на. 063/307-674.
(223838)

ОМОЉИЦА, две куће,
4,67 ари, само 16.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. 
(4670)

ВИКЕНДИЦЕ, Новосе-
љаснки пут 10 ари,
струја, вода, 15.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4670)

КУЋА, 50 м2, на 9 ари
плаца, хитно, договор,
Пелистерска, Новосељ-
наски пут. 065/410-97-
34. (223921)

ПЛАЦ, Трујино насеље,
близина Беле цркве, 18
ари, 1.500 евра.
061/139-28-10.
(223917)

КУЋА у Банатском Но-
вом Селу, парцела бр.
3213/1, врт у селу по-
вршине 5 ари, 93 м2,
на којој постоји кућа
која има одобрење за
градњу, Улица Баштен-
ска 13. Тел. 065/246-
84-44. (ф)

ДВЕ куће 120 м2 + 80
м2, 4 ара + 3 ара, ре-
новирано, усељиво,
Панчево, нова иса. За-
мена за кућу на селу,
уз доплату, договор.
Цена 47.000 евра.
063/804-07-85.
(223912)

КУЋА на продају, нова
Миса, Козарачка,
спратна, 6 х 12, укњи-
жена, гаража, 48.000.
063/760-22-83.
(223890)

НА ПРОДАЈУ плац на
старој Миси, Козарач-
ка. 064/866-25-76,
065/361-60-11.
(223901)

ПЛАЦ на продају, Но-
восељански пут, 8 ари,
преко пута „Зрна”.
064/808-72-51.
(2239039

КУЋА на продају, Пан-
чево, Кочина 3, поред
Зелене пијаце.
064/231-60-24.
(2238812)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
део куће, почетак
Стрелишта, укњижено.
064/952-19-80.
(223886)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа
60 м2, 6 ари, прода-
јем/мењам. 064/955-
51-85. (223758)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребна кућа, почетак
Војловице, брза реали-
зација. 063/744-28-66.
(4670)

ПРОДАЈЕМ стан на Со-
дари, 38 м2, II, ЦГ, по-
вољно. 064/866-20-78,
063/737-62-52. (и)

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

ДВОСОБАН стан, цен-
тар, 55 м2, сређен, II
спрат, ЕГ. 063/241-758.
(222364)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, може и са ствари-
ма, VII спрат, без по-
средника. Тел.
064/069-14-11.
(223134)

ТРОСОБАН стан на
Котежу 2, прода-
јем/мењам за кућу,
стан. 063/771-15-68.
(223187)

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан стан, у насељу Пе-
пељара, 58 м2, 23.500
евра. 060/861-83-17.
(223506)

ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, 80 м2, терасе, сре-
ђен. Тел. 331-079,
063/770-45-55.
(223339)

ЦЕНТАР, продаја ста-
нова 59-120 м2, укњи-
жено, етажирано, 600-
850 евра/квадрат са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(223414)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 пословног про-
стора, центар.
064/186-50-87.
(223498)

НОВА ГРАДЊА, Горњи
град, 600 евра. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(223583)

КОТЕЖ 2, 61 м2, двосо-
бан, двостран, леп,
36.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (2235

ДВОРИШНИ, новија
градња, 40 м2, 10.500,
хитно. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(223583)

ВЕЛИКИ избор стано-
ва, све локације, свих
структура. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(223583)

ТЕСЛА, 45 м2, двосо-
бан, 22.000; центар 45
м2, двособан, 22.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (223583)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, без посред-
ника, 65 м2. Тел.
060/354-54-58.
(223588)

ВОЈЛОВИЦА, двори-
шни стан, 61 квбм,
двориште, гаража, ба-
шта, укњижен.
064/938-41-99.
(223584)

ХИТНО, Тесла, 64 м2,
ЦГ, VI, повољно,
27.000. „Трем” 01, 
332-031, 
063/836-23-83.
(223737)

СОДАРА, 58 м2, ЦГ, I,
сређен, 31.000. „Трем”
01, 332-031, 
063/836-23-83.
(223737)

СТРОГИ центар, 52 м2,
ТА, 28.000 евра, дого-
вор, III спрат.  (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. ( и)

ДВОИПОСОБАН, 62 +
тераса, Котеж 2, дво-
струко орјентисан,
36.000 евра.  (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. ( и)

ЈЕДНОСОБАН, Д. Град,
реновиран, ПВЦ, кли-
ма, кухиња, I спрат, 34
м2, 22.000 евра, заме-
на.  (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (
и)

ЈЕДНОСОБАН, 17.000
евра, ЦГ, Содара, 34
м2, тераса, поткровље.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. ( и)

СТАН, нова Миса, 38
м2, власник, хитно.
063/728-36-78.
(223733)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан 37 м2, Котеж 1.
064/214-41-79.
(223673)

ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
на првом спрату.
063/631-338. (223671)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, укњи-
жен, 58 м2, сређен.
Тел. 064/968-56-80,
договор. (2236639

ХИТНО, сређен стана,
Котеж 2, 53 м2, цена
договор. 069/748-099.
(223688)

ДВОРИШНИ стан са
грејањем и баштом
продајем, 15.000 фик-
сно. 062/885-43-20.
(2236929

СТАН 110 м2, центар,
кружни ток пијаце,
Ослобођења 28-а.
064/295-50-95. 

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
нова столарија, паркет,
купатило, лифт, вла-
сник. 064/260-05-34.
(223703)

ТЕСЛА, код „Авива”,
49 м2, ЦГ, VI, изузетно
повољно. 063/776-81-
58. (223718)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, II спрат, укњи-
жен, власник, Стрели-
ште, ЦГ. 069/267-62-
16. (223709)

ЦЕНТАР, дуплекс тро-
собан, 41 м2, основа
ново, 35.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (2237

ДВОСОБАН, 56 м2,
Стрелиште, 27.000; Ко-
теж, 30.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(223711)

ТЕСЛА, 57 м2, II, тера-
са, 30.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(223711)

КОТЕЖ 45 м2, једносо-
бан, 27.000; трособан,
70 м2, 43.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(223711)

ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2,
Стрелиште, 24.000;
Миса 21.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(223711)

ТЕСЛА, трособан, 61
м2, 30.000; 63 м2,
38.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (223705)

ТЕСЛА, двособан, 49
м2, 28.000; гарсоњера,
24, 19.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)

КОТЕЖ 1, двособан,
57, 28.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 43, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)

ЦЕНТАР, двособан, 57,
39.000; двоипособан,
65, 45.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)

КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, 69, са стварима,
39.000, одличан. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)

ГАРСОЊЕРА, Самач-
ки, 10.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)

СТАН,  75 м2, са двори-
штем, шири центар,
1/1, продајем.
061/721-12-57. 

ЦЕНТАР, двоипособан,
тераса, централно гре-
јање, нов, усељив.
064/658-41-64.
(223756)

ТЕСЛА, нови станови,
разних структура, усе-
љиви, ЦГ, паркинг.
064/658-41-64.
(223756

СТРЕЛИШТЕ, једнои-
пособан, нов, усељив,
повољно. 064/658-41-
64. (223756)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
25 м2, први спрат, ЦГ,
15.000. 069/127-59-43.
(223771)

НОВА МИСА, стан код
основне школе 52 м2, и
стан 47 м2. 062/310-
822. (223770)

МИСА, 40 м2, 55 м2,
15.000 евра. 063/377-
835. (223775)

ПЕНЗИОНЕРИ, консал-
тинг, доживотно издр-
жавање, куповина ста-
на са плодоужитком,
смештај у геронтоло-
шки центар „Елпис”.
060/332-05-92.
(223760)

ГАРСОЊЕРЕ, Самачки,
10.000; Стрелиште
14.500 и једнособан,
ВП, 7. јули, 17.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (223762)

КОТЕЖ, одличан, 74
м2, 45.000, мањи дво-
собан, 31.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(223762)

СОДАРА, трособан,
40.000; двособан,
26.500; Доситејева,
троипособан, 58.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (223762)

САЛОНСКИ 114 м2,
65.000; 86 м2, 39.500;
Миса, нов једнособан,
21.000. (396), „Лајф”,
061662-91-48.
(223762)

СТАН за продају, може
замена за Војловицу,
Кудељарац. 062/157-
86-27, 064/130-27-34.
(223780)

НА ПРОДАЈУ стамбени
објекат, 240 м2 у цен-
тру, Максима Горког
10, СП+ПТК, могућа
надградња, цена
95.000 евра. 063/804-
07-85, 061/664-39-26.
(212377)

ПРОДАЈЕМ стан, Ко-
теж 1, 49 м2. 064/067-
08-07. (223798)

ПОЧЕТАК, Котежа,
прелеп трособан, II, 76
м2, 53.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(223784)

ЦЕНТАР, одличан дво-
ришни, гаража, тросо-
бан, 82 м2, 33.000.
(398), „Кров”, 
060/683-10-64.
(223784)

СТРОГИ центар, двои-
пособан, 63 м2, V,
43.000, трособан, 70
м2, 50.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(223784)

НА ПРОДАЈУ стан 84
м2, Котеж 2, VI спрат,
без посредника.
065/398-98-99.
(223742)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
гарсоњеру на Тесли,
ТА, V. Тел. 063/867-58-
19. (223790)

КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, сређен, тераса, III,
ЦГ, 26.000. (336),
„Олимп”,  351-061,
064/234-36-01.
(223809)

СТРЕЛИШЕ, 65 м2, ве-
ћи двособан, III, ЦГ.
28.000, договор. (336),
„Олимп”,  351-061,
063/274-951. (223809) 

КОТЕЖ 2, 63 м2, III,
двоипособан, ЦГ,
32.000. (336), „Олимп”.
351-061, 064/234-36-
01. (223809)

ЦЕНТАР,  50 м2, двосо-
бан, комплетно рено-
виран, ЕГ, II, усељив,
39.000, договор. (336),
„Олимп”.  351-061,
064/234-36-01. (22380

КОТЕЖ 2, 70 м2, III,
ЦГ, двоипособан,
40.000. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(223809) 

ЦЕНТАР, 68 м2, тросо-
бан, VII, ЦГ, 52.000.
(336), „Олимп”.  351-
061, 063/274-951.
(223809) 

КОТЕЖ 2, 78 м2, четво-
рособан, VII, сређен,
46.000. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(223809) 

СТРЕЛИШТЕ, стан, ВП,
ЦГ + тераса, подрум.
061/224-47-97.
(223807)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, III, 55 м2, ЦГ, усе-
љив, одличан, 31.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(223827)

КОТЕЖ 1, двособан,
59, договор; Маргита,
3 ара, 70 м2, договор.
(338),  „Јанковић, 348-
025. (223824)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоње-
ра, 28, 14.000; двосо-
бан, 55, 29.000; двои-
пособан, 55, I, 29.000.
(338),  „Јанковић, 348-
025. (223824)

ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, 42.000; троипо-
собан, 78 м2, 53.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

ЦЕНТАР, двособан, 53
м2, дворишни, гаража,
18.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(223826)

КОТЕЖ, двоипособан,
72 м2, 40.000; тросо-
бан, 78 вм, 46.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2238

КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, 25.000; гарсоњера,
25м2, 15.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (223826)

ТЕСЛА, двособан, 46
м2, 23.000; двособан,
49 м2, 28.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (223826)

ТЕСЛА, трособан, 61
м2, 32.000; једнособан,
27 м2, 16.500. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (223826)

СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан,
53 м2, 20.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (223826)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА



МАРГИТА, једнособан,
36 м2, новоградња,
приземље, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

МИСА, четворособан,
92 м2, 46.500; двоипо-
собан, 54 м2, 32.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 37 м2, 23.000; дво-
ипособан, 58 м2,
30.000.(097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(223826)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 61 м2, 34.000; тро-
собан, 74 м2, 33.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

ЦЕНТАР, трособан, 80
м2, комплет намештен,
50.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(223826)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 39 м2, 19.000; дво-
собан, 61м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2238

КОКТЕЖ, једноипосо-
бан, 58 м2, 24.500; јед-
нособан, 45 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (22382

ТЕСЛА, двособан, 49
м2, 25.000; трособан,
60 м2, 30.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (223826)

СОДАРА, двособан, 63
м2, 33.000; двоипосо-
бан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; троипо-
собан, 96 м2, 65.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

МИСА, једноипособан,
35 м2, 20.500; тросо-
бан, 85 м2, 38.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

СТРЕЛИШТЕ,  двосо-
бан, 53 м2, 23.500; тро-
собан, 80 м2, 39.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

САМАЧКИ, 17 м2, II,
14.000, договор. (636),
Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(223819)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, V,
31.000, договор. (636),
Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(223819)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2,
ПР, 25.000. (636),
Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(223819)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, VI,
24.000. (636), Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(223819)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,
VII, 30.000. (636),
Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(223819)

КОТЕЖ 2, ПР, 32 м2,
16.500. (636), Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(223819)

СТРЕЛИШТЕ, ново-
градња, 561 м2, I,
36.500. (636), Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(223819)

СТРЕЛИШТЕ,
трособaн, 61 м2, I,
31.000. (636), Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(223819)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(223817)

НОВА МИСА, једносо-
бан, 35 м2, приземље,
ЕГ, укњижен, 21.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(223817)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(223817)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 38 м2, новија згра-
да, ЦГ, II, 23.500.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(223817)

ТЕСЛА, двособан, 47
м2, етажно грејање, III,
22.500. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(223817)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 65 м2, I, ЦГ,
32.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(223817)

ПРОДАЈЕМ повољно
станове, куће на свим
локацијама. (661), „Ве-
сна два”, 
066/937-00-13.
(223863)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
стан 60 м2, добра
спратност. (661), „Ве-
сна два”, 
066/937-00-13.
(223863)

СОДАРА, троипособан,
83 м2,  I спрат, вла-
сник. 064/213-97-92.
(223846)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан са
оставом. Тесла.
060/488-21-15.
(223857)

ДВОСОБАН комфоран,
70 м2, I спрат, нова
Миса. Козарачка,
20.000. 063/760-22-83.
(223890)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
ТА, одмах усељив.
064/423-31-43.
(223894)

СТАН, Содара, 47 м2,
XII спрат, сређен, про-
даја/замена за већи, уз
доплату. 064/437-23-
45. (223847)

СТАН, 45 м2, IV спрат,
Котеж 2, Кикиндска.
063/272-152. (223900)

СТРОГИ центар, 35 м2,
Карађорђева 2-а.
064/114-23-39.
(223879)

СТАН, новоградња, пр-
ви спрат, 50 м2, Свето-
зара Милетића, 35.900.
061/572-93-17.
(223906)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, II, ЦГ. 062/501-151.
(2238739

ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, 92 м2,
гаражом, шупа, може и
замена. 061/217-55-65.
(223880)

КОТЕЖ 1, комфоран
једнособан, ВП, 37 м2,
ЦГ, реновиран, 24.500.
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (223908)

СТРЕЛИШТЕ, добар
двособан, 57 м2, VI,
ЦГ, 24.500. „Мустанг”,
069/226-66-58.
(223908)

СТРОГИ центар, једно-
ипособан, 40 м2, I, ЦГ,
одличан, 34.000. „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(223908)

КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, реновиран, усе-
љив, 29.000. „Мустанг”,
069/226-66-58.
(223908)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет ренови-
ран, 13.500. „Мустанг”,
069/226-66-58.
(223908)

ХИТНО на продају
двоипособан стан, 67
м2, на Содари.
064/559-28-51.
(223930)

МИСА, ПР + ПК ком-
плетно реновирана,
грејање, лукс 110,
47.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4670)

МИСА, једнособан, ВП,
нов, 21.000. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (4670)

ТЕСЛА, једнособан, 46,
23.500, једноипособан,
I, 49, лукс + гаража,
договор. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4670)

ДВОСОБАН, ПВЦ, Ра-
дове зграде, V, два
лифта, 54 кв, изолаци-
ја, 28.500. 064/347-98-
78. (223919)

ТЕСЛА, двособан, II,
ТА, 24.500, Маргита,
нови, разне структуре,
600 евра/квадрат. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (4670)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, комплетно сређен,
34.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4670)

ХИТНО, двособан, II,
лифт, паркет, ново-
градња, ераса, само
28.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4670)

ТРОСОБАН, Тесла, IV,
ЦГ, само 29.500. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (4670)

КУПУЈЕМО станове, ку-
ће на свим локацијама.
332-031, 063/836-23-
83, Агенција „Трем”
01. (223737)

КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72. (22369

КУПУЈЕМ гарсоњеру,
мањи једнособан стан
у згради, на Тесли, Ко-
тежу, у ширем центру
града. 064/866-20-78,
063/737-62-52. (и)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребни станови, куће
за адаптацију, плац до
пута Панчево-Београд.
063/744-28-66. (4670)

АГЕНЦИЈА „Дива”,Ж.
Зрењанина 14, купује
стан у згради, без гре-
јања. 345-534,
064/246-05-71. 

КОТЕЖ 1, Ослобође-
ња, 60 м2, IV спрат,
лифт, ЦГ, полунаме-
штен. 063/163-52-05.
(223208)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, ТА, центар,
95 евра. 064/186-50-
87. (223498)

ИЗДАЈЕМ нов двосо-
бан комфоран стан,
зграда, III, нова Миса.
Тел. 063/801-09-85.
(223335)

НАМЕШТЕН једноипо-
собан стан издајем, но-
ва Миса, ТА, каблов-
ска, интрнет. 064/231-
23-59. (223532)

ИЗДАЈЕМ две собе, ЦГ,
клима, центар града,
пожељно ђаци, студен-
ти. Тел. 069/256-19-31.
(223327)

ИЗДАЈЕМ двособан
климатизован, дели-
мично намештен стан.
063/178-99-48.
(223542)

ИЗДАЈЕМ 1.0 стан, Ко-
теж 2, ЦГ, клима, на-
мештен. 063/370-217.
(223544)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу код дома војске,
употреба кухиње и ку-
патила.  
Тел. 065/672-33-00.
(223550)

КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70  евра.
065/353-07-57.
(223573)

ИЗДАЈЕМ намештену
дворишну гарсоњеру
близу Болнице, wi/fi,
кабловска. 
065/204-11-09.
(2235629

ИЗДАЈЕМ намештену
собу са грејањем, упо-
треба купатила, кухи-
ње, Содара, за учени-
ке, студенте. 064/439-
40-89. (223575)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради,
без грејања. 013/344-
167, 064/950-23-40.
(223585)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 80 м2, лукс, Ружи-
на 20, 250 евра. Тел.
062/891-43-89.
(223633)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан стан, ЦТГ, кли-
ма. 064/317-04-71.
(223638)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком,
70 евра. 066/519-18-
30. (223625)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан комфоран
стан, у строгом центру
Панчева. 064/396-18-
13. (223599)

ИЗДАЈЕМО намештен
једнособан стан на Те-
сли. 063/118-30-40,
062/823-92-02.
(223642)

СТРЕЛИШТЕ, Р. Кора-
ћа, двособан, IV спрат,
без лифта, 22.000, до-
говор. 060/602-72-70.
(223620)

ПРОДАЈЕМ стан, 53
м2, на Стрелишту, VII
спрат, 22.000 eвра.
063/868-02-06. (22

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан.
066/209-400. (223657)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-
78. (223648)

ДВОРИШНИ стан за
двоје, намештен, 50
евра, код Стоматоло-
шог. 064/577-34-90.
(223650)

ИЗДАЈЕМ две гарсоње-
ре, стан Миса, Тимоч-
ка 32, близу цркве.
371-635, 064/993-71-
74. (223665)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан, празан, на Тесли.
Тел. 251-33-11.
(223658)

ИЗДАЈЕМ кућу, етажно
грејање. 066/807-10-
40. (223664)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан, 46 м2, Котеж
2, почетак Војвођан-
ског булевара.,
064/929-98-49,
013/310-740. (223869)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, поред старог
СУП-а, приземље.
069/210-66-62. (22388

ИЗДАЈЕМ стан, кућа,
две собе, трпезарија,
Карађорђева 88.
063/118-92-89.
(223735)

КОМПЛЕТНО ренови-
ран комфоран једносо-
бан намештен, 35 м2,
најужи центар, издајем
самцу/самици.
063/732-61-67.
(223887)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан, 30 м2, код
Хотела „Тамиш”‘, 70
евра. 064/122-48-07.
(223904)
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ИЗДАЈЕМ двособан по-
лунамештен стан, Ко-
теж 2. 064/431-08-22.
/223905)

НАМЕШТЕН мањи
стан, издајем, каблов-
ска, интернет, близу
центар. 060/555-85-62.
(223867)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан стан, 60 м2, Ко-
теж 1, ЦГ. 063/164-61-
70. (223875)

ГАРСОЊЕРА, центар,
намештена. 
063/389-972.
(223818)

ПОВОЉНО издајем
стан. Тел. 060/090-25-
41. (223851)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан, Ко-
теж 1. 065/975-00-20.
(223815)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан. Тел.
063/304-898. 
(223843)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан, Стрелиште, ЦГ,
поред школе и вртића.
064/476-39-23.
(223818)

НАМЕШТЕН стан сам-
цима, нова Миса, бли-
зу „беовоза”, посебан
улаз. 064/207-19-88.
(223839)

ТЕСЛА, гарсоњера, XI,
ЦГ, КТВ, комплет опре-
мљена, реновирана,
одвојена кухиња, вели-
ка тераса, од 1. авгу-
ста, шаљем слике vi be -
rom. 060/323-69-63.
(2238419

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у кући, са-
мици, самцу, 60 евра.
063/126-92-77,
063/248-729. (223842)

ИЗДАЈЕМ собу са упо-
требом кухиње и купа-
тила, на дуже, насеље
Тесла. Тел. 063/820-
91-38. (223811)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стрели-
ште. Тел. 064/587-25-
35. (222386)

ИЗДАЈЕМ собу са упо-
требом кухиње и купа-
тила на Стрелишту.
060/157-00-15.
(223804)

ДВОСОАН, намештен,
без ЦГ, Жарка Фогара-
ша, одмах усељив.
066/642-15-66.
(223794)

ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса. 
065/303-51-87.
(223860)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан стан код Црне
мачке. 064/192-18-14.
(223803)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом у
центру Старчева. 
Тел. 353-500. 
(223800)

МАЊИ једнособан на-
мештен стан, централ-
но грејање, Котеж 1.,
Тел. 060/804-69-13.
(223782)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. 013/355-815,
062/816-11-64. (22379

ДВОСОБАН стан, стро-
ги центар. Звати после
16 сати. 060/051-85-
45. (223745)

СОДАРА, двоипособан
полунамештен, 63 м2,
ЦГ, IV спрат, каблов-
ска. Тел. 344-254. 

ИЗДАЈЕМ кућу на
Стрелишту. 065/899-
97-70. (223680)

ИЗДАЈЕМ мањи стан за
самца или самицу.
013/331-827. (223685)

ЈЕДНОСОБАН полуна-
мештен стан, Котеж 1,
42 м2, телефон, ЦГ.
064/504-88-36. 

ИЗДАЈЕМ стан од 40
м2, на Стрелишту.
060/361-62-99.
(223695)

ИЗДАЈЕМ собе за рад-
нике и самце. 064/305-
73-01. (223694)

ЈЕДНОИПОСОБАН, на-
мештен, дворишни
стан, шири центар,
ИПТВ, интернет.
064/313-89-72.
(223710)

ПОТРЕБНА кућа у за-
куп за радионицу, ма-
гацин. 064/476-58-00.
(223766)

ИЗДАЈЕМ празан
дворшни стан, 32 м2,
Содара. 065/469-57-
95. (223925)

СОДАРА, издајем не-
намештен једнособан
стан, комплетно ренво-
иран, ЦГ, телефон, ин-
терне, кабловска. Ду-
навска 7. 063/734-82-
17. (223763)

КУЋА, Старчево, на
главном путу са ба-
штом и двориштем.
066/842-91-09,
064/125-86-86.
(223921)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Трубач”
. 064/370-79-47. 
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ХАЛА 200 м2, издајем,
повољна за све делат-
ности, Јабучки пут. Тел.
064/490-33-18.
(222382)

ПОТРЕБАН простор од
150 – 300 м2, центар и
околина, купујем.
062/140-67-16.
(223512)

ПРОДАЈЕМ локал у
центру, Улица Браће
Јовановић, 20 м2, по-
вољно. 060/028-14-80.
(223359)

ХАЛА, магацин, 500
м2, са канцеларијама,
екстра локација, по-
вољно. 062/105-20-12.
(22317)

ИЗДАЈЕМ локал, 105
м2, Мите Топаловића
(код Социјалног).
063/278-151. 223594

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина, повољно.
063/853-93-29.
(223558)

ЛОКАЛ, строги центар
града, два улична изло-
га, издајем. Тел.
063/628-626, 066/344-
033. (223929)

ИЗДАЈЕМ локал у стро-
гом центру града, 27
м2. 066/120-019. Алек-
сандар. (223909)

ИЗДАЈЕМ четири лока-
ла, сеђена, вишенамен-
ска, различите величи-
не у Његошевој улици.
064/140-65-99,
064/393-08-90.
(223811)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, В. П. Бо-
јовића 19. 063/314-
803. (223757)

ИЗДАЈЕМ локал 200
м2, Старчево. 013/633-
033. (223757)

ИЗДАЈЕМ локал, може
и као стан. Центар.
064/867-48-43. (22377

ЛОКАЛ, разрађен, Ж.
Зрењанина, 25 м2+ 8
м2, 33.000 евра, заме-
на. 345-534, 064/246-
05-71. 

ИЗДАЈЕМ локал на
Миси. 065/337-10-16.
(2237049

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци од 50 м2,
у два нивоа. Тел.
061/634-74-49.
8223657)

ИЗДАЈЕМ локале од 39
и 81 м2, у центру Стре-
лишта. Тел. 064/267-
71-74. (223597) 

ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(221223)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Гога” потребна радни-
ца са искуством.
060/445-04-15.
(222867)

РАД у Немачкој, по-
требна жена за чување
старих лица, пасош ма-
ђарски, хрватски, ЕУ.
062/571-007. 
(22237)

ПОРОДИЦИ у Немач-
кој потребна жена за
негу старих лица са по-
знавањем немачког је-
зика. 062/571-007.
(222837)

ПОТРЕБНИ промотери
– продавци за рад на
терену. 062/825-27-25.
(223322)

ПОТРЕБНА радионица
са индустријским ма-
шинама за услужно
шивење. 
064/275-72-00.
(223149)

PO CO-LO CO – потреб-
но особље у продаји и
посластичар-декора-
тер, конобар и шанкер.
064/874-03-01,
013/355-222. (223548)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и
роштиљу. 063/897-55-
04. (222246)

ПОТРЕБНА радница на
Зеленој пијаци. Звати
после 15. 062/424-128,
064/294-21-40.
(223894)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за прехрам-
бену продавницу.
060/661-11-07.
(223910)

ПОТРЕБНА радница за
рад у месари. 
063/362-427. 
(223916)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребне
раднице за кухињу и
роштиљ. 
063/834-88-10.
(2222426)

СЕНДВИЧАРИ „Буба”
потребна радница. До-
ћи лично од 9 до 14.
Др Жарка Фогараша 6.
(2238819

ПОТРЕБНА конобари-
ца за рад у кафићу.
060/362-22-21.
(223876)
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ПОТРЕБНЕ девојке за
рад, новоотвореном
казину „Co lo se um ga -
me”!!, CV sa fo to gra fi -
jom sla ti na 
bo jan976@ic loud.com .
069/220-27-07.
(223823)

ПОТРЕБАН кувар, Ви-
нарија „Ђурић”, Мак-
сима горког 71.
(223806)

ПОТРЕБНА жена за чу-
вање деце, хитно.
060/051-51-65,
060/096-89-49.
(223788)

ПОТРЕБАН мушко-
женски фризер са ис-
куством. 063/160-79-
44. (223781)

ПОТРЕБАН возач шле-
пера са искуством.
Контакт, 064/873-88-
11. 

ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу из Панчева
потребни мајстори са
искуством и возач Ц
категорије. 333-311.
(223723)

ПОТРЕБНА жена за чу-
вање и негу старије
особе. Тел. 013/347-
123. (223649)

ПОТРЕБНА радница са
искуством у пекари.
062/404-144. 
(223623)

ПОТРЕБНЕ раднице у
кухињи за ресторан
„Пилећи дућан”. Тел.
013/377-230. 
(223772)

ФИРМИ из Панчева,
потребна девојка за
рад у продаји. CV по-
слати на
htzvi va@g mail.com
(223768)

ПОТРЕБНЕ две женске
особе за одржавање
послова, у кући. Мо-
гућност до 40 година,
плата 200 евра.
063/893-87-75.
(223776)

ПОТРЕБАН младић са
Б категоријом и иску-
ством у трговини.
063/862-11-47.
(223759)

ПРОДАВНИЦИ воћа и
поврћа потребна рад-
ница са искуством.
063/755-35-20.
(223759)

АУТОПЕРИОНИЦИ,
потребан перач без ис-
куства. 063/865-27-76.
(223761)

ЧАСОВИ енглеског је-
зика за ученике, 700
дин/90 мин. Студент-
киња. 061186-26-67.
(СМС)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсарски радови, по-
вољно. Пензионерима
попуст. 061/626-54-06. 

РАДИМО физичке по-
слове: ископи, бетони-
рања, шутове, селидбе,
штемовање, обијање.
065/600-05-30. (222)

АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем, по-
прављам. 063/882-25-
09. (221487)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, венеција-
нери, ролетне, уграђу-
јем, поправљам, гурт-
не. 064/181-25-00.
(222673)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-
85-95. (222688)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, славине, бојлера,
котлића. 063/836-84-
76. (222698)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних
табли, инсталација.,
Мића, 064/310-44-88.
(223135)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-
ње, реновирање, кро-
вови, стиропор, фаса-
де, кречење. 063/865-
80-49. (223143)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра дан,
позовите. 064/235-08-
15. (223337)

ПОПРАВКА-УГРАДЊА,
ПВЦ и АЛУ столарије,
ролетне, комарници,
венецијанери, стакло-
резачке услуге.
060/545-34-04.
(223454)

НЕГОВАТЕЉИЦА мења
пелене, ране, ноћно
дежурство. Звати од 16
до 21. 060/366-63-69.
(223587)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови, спуштени
плафони, преградни
зидови, фасаде, повољ-
но. 060/521-93-40.
(223636)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења судопере,
купатила, поправке, за-
мена, адаптације.
013/331-657, 063/777-
18-21, 064/495-77-59.
(223598)

ГЛЕДАЛА бих старију
особу за надокнаду,
може помоћ и на сат,
имам препоруку. 370-
228. (223601)

ШАМОТИРАМ шпоре-
те за ложење, пећи, чи-
стим каљеве пећи,
димњаке. 064/437-64-
33. (223601)

ДИГИТАЛНА телевизи-
ја, уградња за све ти-
пове телевизора, мемо-
рисање канала.
064/437-64-33.
(223602

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уград-
ња нове инсталације.
Машинска одгушења
санитарија. 062/382-
394. (2236059

КОШЕЊЕ траве, оба-
рање стабла, ископи,
одношење непотребних
ствари, итд. 060/035-
47-40. (223608)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
разбијање бетона, бе-
тонирања, одвоз, уто-
вар ствари. 064/122-
69-78. (223608)

КОШЕЊЕ, крчење ве-
ћих површина, вађење
пањева, сечење дрве-
ћа. 064/196-17-32.
(223799)

ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај, са
исккуством, тражи по-
сао. 064/120-77-64.
(223791)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке
купатила, одгушење
канализације одмах.
063/269-173. (223681)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-
13. (223726)

РАДИМ малтерисање,
реновирање кровова,
бетонирање. 064/183-
64-96. (223702)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољ-
није. 065/361-13-13.
(223712)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством.
Уградња свих врста
подних и зидних пло-
чица. 064/128-38-49.
(223656)

ЕНГЛЕСКИ и српски –
поправни. Тел. 343-
749. (223661)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-
18, 601-892. (223668)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
063/737-59-60.
(2236709

ВРШИМ селидбе и
превоз осталог матери-
јала, купујем бибер
цреп. 063/711-77-54.
(223669)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
чисто, квалитетно, по-
вољно. 063/864-67-16.
Влада. (2236729

СТОЛАР тражи посао,
кухиње и плакари по
мери, поправке и пре-
правке, комарници.
371-274, 064/176-88-
52. (223675)

СПРЕМАЊЕ станова,
пословних просторија,
канцеларија, цена по-
вољна. Тел. 062/821-
87-31. (223749)

ТВ и сателитске анте-
не, монтажа, дигитали-
зација вашет ТВ-а.
064/866-20-70.
223765)

МЕДИЦИНСКИ и
естетски бескрвни пе-
дикир, масажа релакс,
терапетуска, релакс.
013/351-907, 
061/308-95-86.
(223777)

ПРЕВОЗ робе и селид-
бе, брзо, повољно и
ефикасно. Никола.
061/159-74-73.
(223777)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073,
064/157-20-03.
(223189)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(223831)

РАДИМ изолацију рав-
них кровова, тераса,
гаража, купатила. 345-
874, 062/235-839.
(223822)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, терасе,
врата, капије, решетке,
рукохвати, ситне по-
правке, врло повољно.
Тел. 060/140-54-44,
Дуле. (223820)

ХОБЛОВАЊЕ, поправ-
ка, фуговање и лакира-
ње паркета, као и
бродског пода.
064/341-79-60,
065/543-21-53.
(223831)

МАСЕРКА, парцијал-
на,а релакс, антицелу-
лит. Тел. 
062/817-17-31.
(223840)

КРОВОВИ, поправке,
мењање црепова, ле-
тви, старог црепа и по-
ставке новог крова,
црепа, рогови, патоше-
ње, изолације, најјеф-
тинији у граду, пензио-
нерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(223849)

ЧАСОВИ енглеског
основцима, грчког од-
раслима, на подручју
Београда и Панчева.
069/210-79-77.
(223812)

ПОВОЉНО спремам
станове, пеглам веш.
066/940-53-48.
(223861)

ЧАСОВИ латинског за
средњошколце и сту-
денте, преводи тексто-
ва. 063/814-85-56.
(223872)

КЕРАМИЧАР, квали-
тетно, ефикасно, по-
вољно. 063/318-780.
(223902)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-25-76.
(223901)

СЕРВИС и допуна,
уградња клима, најпо-
вољније. 064/520-48-
80, 063/740-83-98.
(223870)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два куби-
ка. 065/334-23-38.
(223891)

КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака,
тримером, могућност
одвоза траве. 
061/612-14-50.
(223924)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализаци-
је, адаптације купати-
ла, оправка водокотли-
ћа, славина, вентила,
замена истих, монтажа
туш кабина, сервис од-
мах, повољно. 377-930,
064/586-85-39.
(223911)

ПРЕВОЗ тамићем, ки-
пером до 2 м³, шљу-
нак, шут,  песак и оста-
ло. 061/612-14-50.
(223924)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” Борис, све рела-
ције по Србији с ком-
бијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бес-
платан долазак и про-
цена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com
, www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (223655)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и
камионом, Војводина,

Србија,с а или без рад-
ника.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74.  (223655)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис – комби-
јима, камионима, про-
фесионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп наме-
штаја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. (223655) 

СЕЛИДБЕ и превоз ро-
бе „Бомбончић” – Бо-
рис – комбијима, ка-
мионима, екипа радни-
ка, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари,
кутије за паковање,
фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com
, www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (223655)

ШЉУНАК, песак сеја-
нац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с матери-
јалом или без њега.
Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (219407)

КАМИОНСКИ превоз,
песак, шљунак, шут,
најповољније, 1.300
динара. 062/355-154,
066/355-154. (222241)

САЛОН „Гога” издаје
столицу за рад ноктију
и педикира, услови по-
вољни. 060/445-04-15.
(222867)

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”.
064/189-40-91, 354-
777. (217759)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифи-
цирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(220344)

СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хоблова-
ње, полирање и лаки-
рање. Мајстори из Де-
бељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31.
(221729)
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СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 064/176-
91-85, 063/278-117,
013/365-051. (221629)

СЕЛИДБЕ, превоз дру-
ге робе, Панчево, да-
ље, цена договор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (223422)

СЕЛИДБЕ, 1.000, по-
пуст на ванградске,
радници. 064/482-65-
53. (223457)

АУТОПЕРИОНИЦА „Bi -
bac”, антибактеријско
и дезинфекционо пра-
ње тепиха са обезбеђе-
ним превозом. Дубин-
ско прање кућног на-
мештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329-
464. (223637)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила, ка-
нализације, адаптације
купатила, санитарије,
батерије, вентиле, 34
сата, долазимо одмах.
Пензионерима екстра
попост. 348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33,
063/702-07-43.
(223607)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, ка-
нализације, адаптаци-
је, поправке, замене.
331-657, 064/495-77-
59, 063/777-18-21.
(223598)

СЕРВИС телевизора,
мобилних телефона,
разних електроуређаја,
електричар, аутоелек-
тричар. Дејан,
063/800-01-96. (22

СЕЛИДБЕ, екипа рад-
ника, превоз, одвозимо
непотребне ствари.
063/731-77-67,
064/280-30-16, Влади-
мир. /(223651)

ОДВОЗ шута, песак,
сејанац и други грађе-
вински материјал.
064/144-88-44.
(228548)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(223655)

СЕЛИДБЕ робе и ства-
ри комбијем и камио-
ном, професионално,
екипа радника, све ре-
лације по Србији, от-
куп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(223655)

ПОВОЉНО, превоз ро-
бе, селидбе, комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (223571)

ИЗДАЈЕМ рамску ске-
лу, металне подупира-
че, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(223579)

ПРЕВОЗ шљунка, пе-
ска, шута, угаљ из Ко-
вина. 064/271-56-57.
(223582)

ПРЕВОЗИМ кипером
повољно песак, шљу-
нак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(223883)

КАФИЋ у природи,
спортски терени, нуди
простор за рођендане.
060/362-22-21.
(223876)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водовод-
не адаптације. Замена
вирбли, вентила, бате-
рије и санитарије. Све
за воду, канализацију,
од 0-24 сата, нон.стоп.
Пензионерима екстра
попуст,  013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(223849)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервиси-
рамо, поправљамо и
уграђујемо са овере-
ном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(223805)

СЕЛИДБЕ и превоз ро-
бе камионом и комби-
јем већ од 1.500 дина-
ра, 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/334-
85-64, 063/811-98-32.
Поповић. (223691)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05. 

УТОВАР и одвоз шута,
ископ канала од 30 цм,
паркинзи, мини багери.
063/225-245. (223783)

ШЉУНАК, песак, це-
мент, креч, сејанац,
ризла, црна земља.
063/225-245. (223787)

ШЉУНАК, песак, ри-
зла, сејанац, црна зе-
мља, мали камион.
064/245-93-48.
(223787)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом годишњу пензио-
нерску аутобуску карту
на име Михајло Алек-
сић. (223541)

МУШКАРАЦ, 50 годи-
на тражи жену ради
дружења. Тел.
063/741-76-29.
(223632)

ГОСПОДИН, 65 година
тражи усамљену душу.
061/193-00-09.
(223681)

ПОВОЉНО издајем
студио апартман на
Златибору, за четири
особе. 060/565-57-20.
(СМС)

СОКОБАЊА, апартма-
ни и собе, близу цен-
тра, кабловска, двори-
ште, ново. 061/636-08-
57, www.so ko-ba nja.or g
Зорица. (200638)

ИЗДАЈЕМ собе у До-
брим водама. Тел. 352-
490. (222364)

СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, Бори-
ћи, кабловска, паркинг.
www.so ko ba nja-apart -
ma ni mi ra.com.
063/485-829. (и)

ВРЊАЧКА бања, изда-
јем апартман, све но-
во, близу центра, кли-
ма. 063/265-314.
(223367)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 
063/709-44-97.
(223546)

БАЊА ВРУЈЦИ, издајем
апартман у згради „Во-
да-Вода” и собе у кући.
063/874-98-38.
(223592)

АПАРТМАНИ „Хармо-
нија” Сокобања. Изда-
јем близу центра. Соп-
ствена тераса, двори-
ште, паркинг, стони те-
нис, интернет, ТВ, кли-
ма. 065/616-81-97.
www.apart ma ni har mo -
ni ja-so ko ba nja.co m 
Нада. (223570)

ВРЊАЧКА БАЊА, у
апартманском насељу
лоцираном 200 метара
пре извора ежник, из-
дајем мањи двособан
апартман са терасом,
лепо опремљен. Цена
повољна. 
060/823-26-06.
(223600)

СУТОМОРЕ, издајем
собе са помоћном ку-
хињом, цена повољна.
Тел. 00382/303-747-94.
(223606)

ИЗДАЈЕМ стан на Зла-
тибору, центар, повољ-
но. 063/892-74-62,
065/892-74-62.
(223618)

АПАРТМАНИ Злати-
бор, Закоси, издајем.
Тел. 064/142-78-27.
(223624)

ПОВОЉНО, летовање
Сутоморе Шушањ. Пун
пансион са превозом
фудекс. 064/193-15-92.
(223652)

ИЗДАЈЕМ апартмане у
Врњачкој бањи.
065/555-47-40.
(223871)

СУТОМОРЕ, издајем за
одмор једнособан ком-
форан стан. Тел.
069/111-13-06.
(223892)

АПАРТМАН уз море,
Бока, екстра повољно,
20 јули. Позовите, пи-
тајте. 013/318-587,
065/270-69-48.
(223686)

БАЊА ВРУЈЦИ, повољ-
но издајем апартман.
064/616-33-83.
(223750)

ПОВОЉНО издајем со-
бе и апартмане у црно-
горском приморју. Ђо-
ле. +3826/966-96-48,
003823-168-34-59.
(223837)

СОКОБАЊА, нов ком-
плетно опремљен
апартман, паркинг, ка-
бловска. 064/212-52-
92. 223844)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним да ни ма

осим сре дом.

По греб ном пред у зе ћу „Кон кор ди ја” 

Пан че во

по треб ни сле де ћи рад ни ци:

– во зач

– ад ми ни стра тив ни рад ник 

– тр го вац
До ћи на раз го вор лич но, у Ми ло ша Обре но ви ћа

25-а, од 18 до 21 сат                                               (ф)

Пред у зе ће „Циљ”, Пан че во, Но во се љан ски пут

17, има по тре бу за сле де ћим рад ни ци ма:

– 2 фи зич ка рад ни ка,

– 1 ау то ме ха ни чар,

– 1 ва ри лац,

– 1 сто лар

      Кон такт те ле фон: 063/245-224. 

      За ин те ре со ва ни мо гу да се ја ве или до ђу лич но, уз

пред ход ну на ја ву, од 8 до 16 са ти, сва ког рад ног да на

осим не де ље.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.

БУДВА, издајем комфо-
ран стан, слободан од
1. августа. Тел. 251-67-
58, 064/220-65-99. (
2238339)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

      На осно ву чла на 55. По кра јин ске скуп штин ске од лу ке о по кра јин ској упра ви

(„Сл. лист АПВ”, бр.37/14, 54/14 и 37/16) и чла на 11., а у ве зи са чла ном 23. За ко на

о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не („Слу жбе ни

гла сник РС” бр. 135/04 и 25/2015), По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти -

ту жи вот не сре ди не, да је сле де ће:

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о при је му зах те ва за из да ва ње

ин те гри са не до зво ле

      Оба ве шта ва се за ин те ре со ва на јав ност да је По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -

ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, под нет зах тев опе ра те ра НАФТ НА ИН ДУ СТРИ -

ЈА СР БИ ЈЕ а. д. (НИС а. д.) Но ви Сад – Ра фи не ри ја наф те Пан че во из Но вог Са -

да, број 130-501-2409/2013-05 од 23.12.2013. год., за из да ва ње ин те гри са не до зво ле

за рад опе ра те ра РА ФИ НЕ РИ ЈА НАФ ТЕ ПАН ЧЕ ВО и оба вља ње ак тив но сти про из -

вод ње, пре ра де, ди стри бу ци је и про ме та наф те и нафт них де ри ва та на ло ка ци ји у

Пан че ву, Спољ но стар че вач ка 199,  ка та стар ске пар це ле: 3319, 3523/2, 3576, 3527,

3531, 3541, 3552, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539, 3544, 3546, 3548, 3550, 3554,

3556, 3558, 3560, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3524, 3525, 3526, 3529, 3530,

3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559,

3561, 3562/1, 3564, 3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581,

3523/4, 3523/5, 3523/7, 3523/8, 3523/1, 3523/3, 3523/6 и 3523/8 К.О. Вој ло ви ца.

      Увид у под не ти зах тев мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та -

ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, ул. Бу ле вар Ми хај ла Пу -

пи на 16, (со ба 39 при зе мље), сва ког рад ног да на од 11-14 са ти, или на сај ту Се кре та -

ри ја та  www.ekourb.vojvodina.gov.rs  у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба -

ве ште ња.

      Ми шље ње на под не ти зах тев мо же те до ста ви ти овом ор га ну у ро ку од 15 да на од

да на при је ма овог оба ве ште ња, у скла ду са чла ном 11. став 5. За ко на о ин те гри са ном

спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС”

135/04).
(ф-1197)

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са  и то:

1)   За из бор јед ног ДО ЦЕН ТА за ужу на уч ну област Кли нич ка сто ма то ло ги ја.
Усло ви: док то рат ме ди цин ских на у ка – област сто ма то ло ги ја, спе ци ја ли ста сто ма то -
ло шке про те ти ке, као и оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о ви со ком обра зо ва њу
(„Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и
99/2014) и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.
      Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет (5) го ди на.
2)  За из бор јед ног ДО ЦЕН ТА за ужу на уч ну област Кли нич ка сто ма то ло ги ја.

Усло ви: док то рат ме ди цин ских на у ка – област сто ма то ло ги ја, спе ци ја ли ста бо ле сти
зу ба и ен до дон ци је, као и оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о ви со ком обра зо ва њу
(„Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и
99/2014) и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.
      Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет (5) го ди на.
3)  За из бор јед ног ДО ЦЕН ТА за ужу на уч ну област Кли нич ка сто ма то ло ги ја.

Усло ви: док то рат ме ди цин ских на у ка – област сто ма то ло ги ја, спе ци ја ли ста орал не
ме ди ци не и па ро дон то ло ги је, као и оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о ви со ком
обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12;
89/13 и 99/2014) и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.
      Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет (5) го ди на.
4)  За из бор јед ног АСИ СТЕН ТА за ужу на уч ну област БА ЗИЧ НА И ПРЕТ КЛИ НИЧ -

КА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА.
Усло ви: за вр шен сто ма то ло шки фа кул тет, сту дент док тор ских сту ди ја и про сеч на
оце на то ком прет ход них сту ди ја нај ма ње 8 (осам), као и оста ли усло ви пред ви ђе ни
За ко ном о ви со ком обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр.76/2005;
97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014) и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.
      Са иза бра ним ли ци ма за сно ва ће се рад ни од нос на пе ри од од три (3) го ди не.
     При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но сти усло ва из кон кур са до ста вља -

ју се у ро ку од 8 (осам) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на адре су: Сто ма то ло шки
фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка Зре ња ни на бр. 179.
      Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон: 013/235-12-92.

„DE VALK” d.o.o. из Пан че ва због по ве ћа ног оби ма 

по сло ва ња рас пи су је кон курс за рад на ме ста:

1. ПО СЛОВ НИ СЕ КРЕ ТАР 

Усло ви: од лич но зна ње ен гле ског је зи ка, од лич но по зна ва ње

ра да на ра чу на ру, по зна ва ње ад ми ни стра тив но-се кре тар ског

по сло ва ња

Опис по сла: из ра да фак ту ра и оста ле по слов не до ку мен та ци -

је, уно ше ње при пре мље них по да та ка у ра чу нар, кон тро ла,

сор ти ра ње и сла га ње по да та ка, оба вља ње дру гих ад ми ни -

стра тив них по сло ва 

2. РАД НИ ЦА НА МА ШИ НИ ЗА ОП ШИ ВА ЊЕ

Опис по сла: рад на ма ши ни за оп ши ва ње, одр жа ва ње хи ги је -

не по слов ног про сто ра. 

3. МА ГА ЦИ О НЕР

Опис по сла: рад у ма га ци ну, при пре ма ро бе за ис по ру ку, уто -

вар, ис то вар.

Ну ди мо: Од лич не усло ве ра да, стал ни рад ни од нос, ре дов ну

и ко рект ну за ра ду

Уко ли ко сте за ин те ре со ва ни по ша љи те сво ју би о гра фи ју нај -

ка сни је до 23. 07. 2016. на e-mail posao@devalk.co.rs

(ф)

      ЈП „Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва”, Пан че во, на осно ву чла на 9. став 2. Од лу ке о по слов ном, ма га цин ском про -

сто ру и га ра жа ма гра да Пан че ва („Сл.лист гра да Пан че ва” бр. 15/2014, 29/2014, 11/2015 и 28/15) и Од лу ке Над зор ног од бо ра  ЈП

„Ди рек ци ја” Пан че во број 01-2452-2/2016  од 08. ју ла 2016. го ди не, рас пи су је :

О Г Л А С
За давање у закуп пословног простора

у др жав ној сво ји ни чи ји је  ко ри сник  град Пан че во

пу тем  јав ног над ме та ња, на пе ри од од 5 го ди на

Огла сом је об у хва ћен сле де ћи по слов ни про стор

      Пра во уче шћа у по ступ ку јав ног над ме та ња има ју пред у зет ни ци и прав на ли ца. 

      Пра во уче шћа у по ступ ку јав ног над ме та ња не ма ју бу џет ски ко ри сни ци ко ји пра во ко ри шће ња по слов ног про сто ра без на -

кна де мо гу оствaрити пре ма За ко ну о бу џе ту за 2016. го ди ну, од но сно пре ма Од лу ци о бу џе ту гра да Пан че ва за 2016. го ди ну.

      Из вр ше ном упла том де по зи та уче сник у по ступ ку при хва та усло ве из јав ног огла са, а на ве де ни из нос пред ста вља збир две

по чет не ме сеч не за куп ни не, де по зит се упла ћу је на  ра чун број: 840-488641-69 код Упра ве за јав на пла ћа ња, број мо де ла 97,

по зив на број 04-226-00.

      По сту пак јав ног над ме та ња за по чи ње об ја вљи ва њем по чет не за куп ни не за сти ца ње пра ва на за куп, ко ји пред ста вља по чет ну

ви си ну за куп ни не по м² . 

      Уче сник ко ји је из ли ци ти рао нај ви ши из нос за куп ни не по м² је нај по вољ ни ји по ну ђач.

      Нај по вољ ни јем по ну ђа чу упла ће ни де по зит се не ура чу на ва у за куп ни ну, исти се вра ћа по ну ђа чи ма ко ји не ус пе ју у јав ном

над ме та њу у ро ку од пет да на од да на одр жа ва ња јав ног над ме та ња, а нај по вољ ни јем по ну ђа чу у ро ку од пет да на од да на за кљу -

че ња Уго во ра о за ку пу. 

      Де по зит се не ће вра ти ти по ну ђа чу ко ји ни је при сту пио јав ном над ме та њу.

      На из ли ци ти ра ни из нос за куп ни не за ку пац пла ћа по рез на до да ту вред ност као и све тро шко ве ко ри шће ња по слов ног про -

сто ра (утро шак ел. енер ги је, во де, гре ја ња, из но ше ња сме ћа и др.) за пе ри од тра ја ња за ку па.

      Ви си на ме сеч не за куп ни не ускла ђу је се пре ма од ред ба ма ва же ће Од лу ке.

      Та ко ђе је у оба ве зи да  до ста ви јед но од сред ста ва обез бе ђе ња пла ћа ња за ку па за пе ри од тра ја ња за ку па и то:

1.    Бан кар ску га ран ци ју „без при го во ра” и на пла ти ву на „пр ви по зив” са кла у зу лом о ура чу на ва њу ва ло ри за ци је у га ран ци ју,

2.    Соп стве ну (со ло ) ме ни цу

       Бан кар ска га ран ци ја  до ста вља се у ро ку од 45 да на од да на за кљу че ња уго во ра и да је се на пе ри од ва же ња ко ји не мо же би -

ти кра ћи од 12 ме се ци, с тим да су за куп ци пре ис те ка ро ка у оба ве зи да ва жност га ран ци је про ду же пре ис те ка ро ка, на пе ри од

ко ји не мо же би ти кра ћи од на ред них 12 ме се ци, под прет њом рас ки да Уго во ра.

       Соп стве на (со ло) ме ни ца до ста вља се у ро ку од 8 ( осам ) да на од да на за кљу че ња Уго во ра, под прет њом рас ки да.

      По слов ни про стор се из да је у ви ђе ном ста њу. По слов ни про стор на бро јан у Огла су мо же се по гле да ти у пе ри о ду од  15. 07.

2016.го ди не  до 21. 07. 2016.го ди не  од 10 - 14 са ти. Све ин фор ма ци је се мо гу до би ти на тел. 013/219-03-00,  ло кал 202.

      По слов ни про стор се из да је у за куп на од ре ђе но вре ме, нај ду же на пе ри од од 5 го ди на.

       Уко ли ко по ну ђач има не из ми ре не по ре ске оба ве зе по осно ву из вор них ло кал них при хо да, ње го ва при ја ва се не ће узи ма ти у

раз ма тра ње.

      Ко ми си ја не ће раз ма тра ти по ну де по ну ђа ча ко ји је од у стао од за кљу че ња Уго во ра о за ку пу по слов ног про сто ра ко ји је био

пред мет ра ни јег огла ша ва ња, у ро ку од три го ди не од да на од у стан ка.

      У слу ча ју од у ста ја ња од за кљу че ња Уго во ра од стра не нај по вољ ни јег по ну ђа ча за кљу че ње Уго во ра о за ку пу по слов ног про сто -

ра ће се по ну ди ти пр вом сле де ћем уче сни ку јав ног над ме та ња.  

При ја ва тре ба да са др жи:

1) по дат ке о под но си о цу при ја ве, и то:

а) за пред у зет ни ке: име и пре зи ме пред у зет ни ка, адре су, број лич не кар те, ЈМБГ, на зив рад ње, ма тич ни број; 

б) за прав на ли ца: на зив и се ди ште,  ове ре ну ко пи ју ре ше ња о упи су прав ног ли ца у ре ги стар код над ле жног ор га на, као и пу но -

моћ је за ли це ко је за сту па под но си о ца при ја ве, не ста ри је од шест ме се ци,

2) по дат ке о по слов ном, ма га цин ском про сто ру  за ко ји се при ја ва под но си - по вр ши ну и ред ни број из Огла са,

3) де лат ност ко ја ће се оба вља ти (уко ли ко је то за нат ска на пи са ти та чан на зив за нат ске де лат но сти) 

4) из ја ва да се по слов ни про стор пре у зи ма у ви ђе ном ста њу,

5) до каз о упла ти де по зи та за уче шће, 

6) до каз о то ме да под но си лац не ма не из ми ре них оба ве за по осно ву из вор них ло кал них при хо да од Се кре та ри ја та за по ре ску ад -

ми ни стра ци ју Град ске упра ве гра да Пан че ва (не при зна ју се по твр де Ми ни стар ства фи нан си ја – По ре ска упра ва Пан че во). 

      Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве, не ће се узи ма ти у раз ма тра ње. 

      По сту пак јав ног над ме та ња ће се одр жа ти уко ли ко се на Оглас при ја ви јед но за ин те ре со ва но ли це. 

      Је дан по ну ђач мо же да под не се при ја ву за ви ше по слов них про сто ри ја, с тим што је у оба ве зи да за сва ки про стор под не се

пот пу ну при ја ву и упла ти тра же ни де по зит.

      То ком са мог по ступ ка јав ног над ме та ња, пред сед ник Ко ми си је об ја вљу је ви си ну по чет ног из но са и утвр ђу је да сва ки на ред -

ни ли ци та ци о ни ко рак не мо же би ти ма њи од 5% од прет ход но нај ви ше из ли ци ти ра ног из но са.

      При ја ве сла ти у за тво ре ном омо ту, пу тем по ште, ис кљу чи во пре по ру че ним пи смом или пре да јом на пи сар ни цу ЈП „Ди рек -

ци ја”‘ Пан че во, са на зна ком „ПРИ ЈА ВА ЗА ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР У ОГЛА СУ ОЗНА ЧЕН РЕД НИМ БРО ЈЕМ___НЕ ОТВА РАЈ”, име

и адре су, од но сно се ди ште ли ца ко је се при ја вљу је на Оглас.

      Рок за под но ше ње при ја ва је за кључ но са  22. 07. 2016. го ди не до 10 са ти. 

       Јав но над ме та ње ће се одр жа ти 22. 07. 2016. го ди не, у 11 са ти, у со би бр. 108 у  ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во, Змај Јо ви на бр.6.  

      На кон прав но сна жно сти Ре ше ња гра до на чел ни ка гра да Пан че ва, за кљу чи ће се Уго вор о за ку пу на од ре ђе но вре ме. 

      При ли ком над ме та ња оба ве зан је при каз лич не кар те уче сни ка у по ступ ку јав ног над ме та ња, а за пу но моћ ни ка уред но пу но -

моћ је ове ре но у су ду. 

       При ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји и не сме би ти ста ри ја од шест ме се ци.

(Ф-1199)

Р.

бр. 

Адре са 
По вр ши на

и струк ту ра

м²

Зо на 

Ви си на по чет не 

за куп ни не по м² ко ја

се ли ци ти ра без по ре за

Де лат ност Де по зит/ди н

1
Жар ка 

Зре ња ни на бр. 4
110,27 1 300,00 дин/м²

за нат ска 

тр го вин ска

кан це ла риј ска

66.162,00

2
Жар ка 

Зре ња ни на бр. 69
26,00 1 300,00 дин /м²

за нат ска 

тр го вин ска

кан це ла риј ска

15.600,00

3
Мар ка 

Кра ље ви ћа бр.1
60,00 2 200,00дин/м²

за нат ска 

тр го вин ска

кан це ла риј ска

24.000,00

4
Осло бо ђе ња 

бр.31
59,14 1 300,00дин/м²

за нат ска 

тр го вин ска

кан це ла риј ска

35.484,00

5 Сав ска бр.6 41,40 1 300,00дин/м²

за нат ска 

тр го вин ска

кан це ла риј ска

24.840,00

6
Др.Жар ка 

Фо га ра ша бр.8
15,20 1 300,00дин/м²

за нат ска 

тр го вин ска

кан це ла риј ска

9.120,00

7
Вој во де Ра до ми ра

Пут ни ка бр.15
32,93 1 300,00дин/м²

за нат ска 

тр го вин ска

кан це ла риј ска

19.758,00

8
Вој во де Ра до ми ра

Пут ни ка бр.2
25,00 1 300,00дин/м²

за нат ска 

тр го вин ска

кан це ла риј ска

15.000,00

9
Вељ ка 

Вла хо ви ћа бр.17
40,96 200,00дин/м²

за нат ска 

тр го вин ска

кан це ла риј ска

16.384,00 
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком 

и петком 
од 8 до 13 сати

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

По след њи по здрав оцу, де ди и та сту

ДУ ША НУ СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИ ЋУ
рођ. 1931 – 8. VII 2016.

Ожа ло шће ни: ћер ке ДУ ШИ ЦА и СЛА ВИ ЦА 
с по ро ди ца ма и мно го бр ој на род би на и при ја те љи

(20/223613)

По след њи по здрав

РА ДО ВА НУ 

ТО ДО РО ВИ ЋУ

Удру же ње пен зи о не ра

НИС Пе трол-Ра фи ни је

наф те Пан че во

(4/223557)

По след њи по здрав при -

ја те љу и де ди

ДУ ША НУ 

СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИ ЋУ

1931–2016.

По чи вај у ми ру.

При ја тељ ИВАН 

с по ро ди цом

(32/223674)

По след њи по здрав

МИР КУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ
1945 – 2016.

По ро ди ца ИЛИЋ
(43/223717)

Ују тро, 5. ју ла 2016. го ди не пре ста ло је да ку ца ср це на шег во ље -

ног

МИР КА МИ ЛО ШЕ ВИ ЋА

Био је ча стан и вре дан чо век, ве ли ки бо рац и при ја тељ, чу вар сво -

је по ро ди це и оми ље ни де да сво јим уну ци ма.

Ни ка да га не ће мо за бо ра ви ти.

Су пру га МИ ЛИН КА, син БО БАН, сна ја ДИ ЈА НА 

и уну ци ДИ МИ ТРИ ЈЕ и СИ МО НА

(44/223725)

По след њи по здрав дра гом су пру гу, оцу и де ки

ЖИВ КУ ЦВЕТ КО ВИ ЋУ
Хва ла ти за све. Мир но спа вај ан ђе ле.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ РА, ћер ка БИ ЉА 
и унук МИ ЛОШ

(55/223752)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ЖИ КИ

од по ро ди ца ПАЈ ТИН 

и МА РИН КО ВИЋ

(56/223753)

чи ка МИР КО 
По но сни смо што сте би ли део на шег жи во та.
У на шим ми сли ма и ср ци ма за у век ће би ти са чу ва на
ва ша ве дри на, то пли на и са ве ти.

По ро ди ца КУ РАИ

(60/223801)

По след њи по здрав бра ту

БРАН КУ ПЕ ЈА КО ВИ ЋУ

ШОН КИ ЈУ

од се стре ТА ЊЕ с по ро ди цом

(63/223814)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

БРАН КУ

Ку мо ви КА ЋА 

и ДАР КО с де цом

(71/223866)

Ком ши ји

БРАН КУ
по след њи по здрав од

ста на ра згра де у Ђу ре
Да ни чи ћа 8

(72/223868)

7. ју ла 2016. пре ми ну ла

је на ша мај ка и се стра

ЗО РИ ЦА 

ВЕ ЛЕВ СКИ

1959–2016.

Дра га мај ко и се стро,

оста ви ла си нам нај те -

жи за да так, а то је жи ве -

ти без те бе.

Не у те шни: син ЗО РАН

и се стра РО СА

(74/22388690

ЗО РА ВЕ ЛЕВ СКИ
1959–2016.

По след њи по здрав нај дра жој тет ки.

ЖА РЕ, МИ ЋА и МИ ЛОШ

(75/223886)

Дра гом бра ту, де ве ру и стри цу

БРАН КУ ПЕ ЈА КО ВИ ЋУ

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

По след њи по здрав од бра та ВЕ ШЕ, ЉИ ЉЕ, 

ТА МА РЕ и НИ КО ЛЕ
(76/223895)

С ту гом и жа ло шћу оба ве шта ва мо да је наш дра ги су пруг и отац

БРАН КО ПЕ ЈА КО ВИЋ 
пре ми нуо 12. ју ла 2016, у 62. го ди ни.

Са хра на ће би ти оба вље на 14. ју ла 2016, у 13 са ти, на Но вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га СНЕ ЖА НА, син ИВАН, ћер ка ИВА НА 

и оста ла род би на и при ја те љи

(77/223897)

Пре ста ло је да ку ца ве -

ли ко и пле ме ни то ср це

на шег во ље ног бра та,

стри ца и де ве ра

БРАН КА 
ПЕ ЈА КО ВИ ЋА

1955–2016.
Ожа ло шће ни: СТЕ ФАН,

САН ДРА, КА ТА РИ НА 
и ЉУ БО МИР

(79/2239139

По след њи по здрав ве ли ком при ја те љу

ШОН КИ ЈУ

Успо ме на на те бе оста је нам за у век.

РАТ КО с по ро ди цом
(83/223922)
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16. ју ла 2016, на вој ло вач ком гро бљу да ва ће мо јед но го ди шњи по -

мен

МИ О ДРА ГУ АДА МО ВИ ЋУ
Дан и го ди на про ђе, а ту га и бол све ве ћа.

Пу но нам не до ста јеш.

Не у те шни: су пру га МА РИА, син ЗВЕ ЗДАН и унук АЛЕК САН ДАР

(50/223734)

Про шло је шет ту жних ме се ци от ка да ни -

је с на ма

ШАН ДОР ПАП
1954–2016.

Ше сто ме сеч ни по мен да ва ће мо у не де љу,

17. ју ла 2016, у 11 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу, а Ми су за за ду шни це у не де љу,

31. ју ла 2016, у 10 са ти у Ка то лич кој цр кви

у Пан че ву. 

По ро ди ца ПАП

(58/ф)

Го ди шњи по мен

ИВО 

КРА ЈИ НО ВИЋ

16. VII 2015 – 16. VII 2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

По ро ди ца

(59/223788)

Про шла је ту жна го ди на от кад ни си с на ма

ЉУ БО МИР БА ДРИЋ
Ту га се не ме ри вре ме ном, ни ре чи ма. По нос и се ћа ње
на те бе је увек при сут но, а љу бав веч на.

Ћер ка ЉИ ЉА НА и уну ке СО ЊА и СИ ЊА

(61223810)

15. ју ла је го ди на ка ко

је умро

ЉУ БО МИР 

БА ДРИЋ

Све је ту жно, пра зно и

жа ло сно без те бе Ми ћо.

ЖИ ВА НА с де цом

(62/223812)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

СУ БО ТИЋ

МОЈ СИ ЈЕ                     ЉУ БИ ЦА
1999–2016. 2002–2016.

С љу ба вљу син ЗО РАН, сна ја СМИ ЉА НА и уну ци 
ДЕ ЈАН и ВЛА ДИ МИР

(64223827)

16. ју ла,у 11 са ти, обе ле жи ће мо  ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој

ЈЕ ЛЕ НИ ВИ ЛО ТИЋ
За у век у на шим ср ци ма.

С љу ба вљу по ро ди ца
(16/223600)

Јед но го ди шњи по мен

ДЕ ЈАН 

КУ ЗМА НОВ
6. IV 1972 – 19. VII 2015.

Успо ме ну на те бе чу ва

син ЈО ВАН, се стра 

ВЕ СНА са су пру гом 

ЗО РА НОМ и де цом 

ЗО РА НОМ 

и ВЛА ДИ МИ РОМ

(33/2323679)

18. ју ла 2016. го ди не на -

вр ша ва се нај ту жни јих

де сет го ди на од смр ти

на шег нај дра жег

РА ДО МИ РА

МИ ЛО СА ВЉЕ ВИ ЋА

РА ЦЕ

Вре ме про ла зи, а бол не

про ла зи. Не по сто је ре -

чи да ка же мо ко ли ко

нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(67/223824)

19. ју ла 2015. го ди не је

пре ста ло да ку ца ср це

ДЕ ЈА НА 

КУ ЗМА НО ВА

6. IV 1972 – 19. VII 2015.

За у век ћеш оста ти 

у ср цу су пру ге 

ЉИ ЉА НЕ

(69/223861)

БОР КА ВОЈ НО ВИЋ
1935–2016.

Про шло је ту жних че тр де сет да на од смр ти на ше дра -
ге мај ке, ба ке и пра ба ке.

За у век не у те шни ње ни нај ми ли ји

(70/2238629

16. ју ла 2016. го ди не на

Ста ром пра во слав ном

гро бљу да ва ће мо јед но -

го ди шњи по мен на шем

ЦВЕТ КУ 
АЛ МА ЖА НУ

Ње го ва су пру га МА РА,
ћер ка АН КИ ЦА

с по ро ди цом и син 
ЗО РАН с по ро ди цом

(73/223870)

15. ју ла, у 11 са ти, на гро бљу у До ло ву, да ва ће мо че тр -

де се то днев ни по мен на шој нај дра жој и нај во ље ни јој

ГОР ДА НИ БОГ ДА НОВ
Ње ни нај ми ли ји

(82/4670)

11. ју ла 2016, у 66. го ди ни по сле ду ге и те шке бо ле сти, пре ста ло је
да ку ца пле ме ни то ср це на шег дра гог

РА ДИ ШЕ ПА ВЛО ВИ ЋА
1950–2016.

Са хра на је оба вље на 13. ју ла 2016, у 16 са ти, на се о ском гро бљу у
Ми ла ков цу код Кра ље ва. 

Ожа ло шће ни: су пру га РАД МИ ЛА, ћер ке АЛЕК САН ДРА и СА ЊА,
унук МА ТЕ ЈА, уну ка ЈА НА, зе то ви СА ША и РА ДИ ВО ЈЕ

(53/223746)

По след њи по здрав во -

ље ном те чи

РА ДИ ШИ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

од ТА ЊЕ с по ро ди цом

(54/223747)

С ту гом и по што ва њем

опра шта мо се од

РА ДИ ШЕ 

ПА ВЛО ВИ ЋА

Искре но са у че ству је мо

у бо лу по ро ди це.

Ком ши је из згра де у

Сте ва на Шу пљик ца 151

(68/223859)

МИ О МИР ЋУК 

Оста је мо у ду бо ком бо лу са се ћа њем на див не

тре нут ке ко је смо про ве ли за јед но.

Брат БО ЖО, сна ја ОЛ ГИ ЦА, бра тан ци  

МИ РО СЛАВ и ВЛА ДИ МИР с по ро ди ца ма
(45/223726

МИ О МИР ЋУК
1943–2016.

Наш во ље ни су пруг и отац пре ми нуо је 11. ју ла,

али ће за у век би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га НА ДА и син НЕ ДЕЉ КО с по ро ди цом
(46/2237269

МИ О МИР ЋУК
Оти шао си не при мет но, али ни ка да не ћеш из на ших

жи во та.

Кћер ка ДРА ГИ ЦА с по ро ди цом

(47/223726)

МИ О МИР ЋУК

По след њи по здрав нај ми ли јем бра ту од  

се стре СТА НЕ с по ро ди цом

(48/2237269

13. ју ла, у 77. го ди ни

жи во та пре ми ну ла је

на ша

ЈУ ЛИ ЈА НА 

ЛИ ША НИН

Ожа ло шће ни: син 

ДРА ГО СЛАВ, сна ја 

ГОР ДА НА и уну ци 

ДА НИ ЛО и ДУ ШАН

(80/223917)

По след њи по здрав дра гој

ЈУ ЛИ ЈА НИ 

ЛИ ША НИН
од при ја СЛА ВИ ЦЕ

(81/233915)

Последњи поздрав 

МИОМИРУ ЋУКУ

од сестрића НЕБОЈШЕ 

с породицом

(84/223989)

По след њи по здрав 

ПЕ ТРУ 

ВЛАЈ НИ ЋУ 

ПЕ КИ

од уја ка МИ ЛА НА, 

се стре БОГ ДА НЕ, 

МЛА ЂЕ и ТА ЊЕ 

с по ро ди цом

(78/223907)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

IN MEMORIAM
16. ју ла 2016. на вр ши ће се осам го ди на от ка ко ни је с на -
ма наш су пруг и отац

ЈО ВАН ПА КА ШКИ
1927–2008.

Не до ста јеш нам.
МА ТИЛ ДА и СВЕ ТЛА НА

(2/223551)

ИВАН ПЕ ТРО ВИЋ
И по сле пет на ест го ди на

бол због твог гу бит ка не

пре ста је.

РА ДЕ и ВЕ РИ ЦА

(7/223565)

Ду шо

СА ША ПА ВЛО ВИЋ
2011–2016.

У не пре бо лу СТА ША, ПЕ ЂА, СУ КИ и пре ту жна ЦЕ ЦА
са сво ји ма

(18/2236119

21. ју ла 2016. на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко ни је с

на ма наш дра ги

ДРА ГО ЉУБ МИ ШКО ВИЋ
Вре ме про ла зи али не убла жа ва ту гу и се ћа ње на те бе.

По ро ди ца
(19/223611)

Се ћа ње на дра ге

ПРЕ ДРА Г  ЈО ВАН КА    ПРЕ ДРАГ

ЈЕВ ТИ Ћ     ЈЕВ ТИЋ      КР СТИЋ

Увек ће мо вас се се ћа ти.

ВЛА СТА с по ро ди цом
(21/223619)

У су бо ту, 16. ју ла 2016. го ди не, у 10 сати, да ва ће -

мо по мен по во дом пет на ест го ди на от ка ко ви ше

није с на ма наш

ИВАН ПЕ ТРО ВИЋ

Веч но ћеш  би ти у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ја по ро ди ца
(22/223616)

20. ју ла на вр ша ва се че -

тр де сет да на ка ко ни је с

на ма на ша

ДА РИН КА 

КО СА НО ВИЋ

1935–2016.

Си но ви МИР КО 

и ДУ ШАН, сна је 

СЛАВ КА и БО СИЉ КА,

уну чад ИВА НА,

ДРАГАНА, ЈО ВА НА 

и НЕ НАД, се стра МА РА

и брат ВЛА ДО 

с по ро ди цом

(17/223610)

3
24. ју ла про ти че два де сет пет го ди на од

смр ти

БРА НИ СЛА ВА 
МОЛ ДО ВА НА

дипл. инж. шу мар ства

Ње го ва љу бав, до бро та и при вр же ност по -
ро ди ци оста ви ли су ду бо ког тра га у на ма.
Ипак, не ма мо чвр стих обе ћа ња да ће мо се
по но во ви де ти.

Син ВЛА ДИ МИР с по ро ди цом

(27/223641)

Се ћа ње на на шег дра гог

РА ДИ ВО ЈЕ РА ША БЛА ГО ЈЕ ВИЋ
ди пло ми ра ни прав ник

27. I 1922 – 20. VII 2003.
ЛИ ДИ ЈА и ЈО ВАН КА

(29/223645)

Че ти ри го ди не без во ље них ро ди те ља

ЕР ДЕ ЉАН

ЈО ВИ ЦА                МА РИ ЈА 

4. III 1933 – 6. VII 2012. 16. V 1939 – 20. II 2013.

Ан ђе ли сте мо ји на не бу.

Љу бав и ле па се ћа ња на вас увек у ср цу но си мо.

Не до ста је те нам пу но.

Ћер ка ЗО РИ ЦА и зет ДАР КО
(31/223667)

7. ју ла на вр ши ло се де сет го ди на од пре ра не

смр ти на шег оца и де де

КИШ ШАН ДО РА

С љу ба вљу и по што ва њем ћер ке РУ ЖИ ЦА 

и ЕР ЖИ КА с по ро ди ца ма
(34/223687)

18. ју ла на вр ша ва ју се три го ди не од смр ти на ше

во ље не

МА РЕ СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ
18. VII 2013 – 18.VII 2016.

С по што ва њем и љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(37/223696)

У че твр так, 21. ју ла на вр ша ва ју се две ту жне го -

ди не от ка ко ни си с на ма дра ги наш Пе ђо

ПРЕ ДРАГ КР СТИЋ

Не у те шни: та та РА ЛЕ, ма ма СНЕ ЖА 

и брат НЕ НАД
(38/223)

На вр ша ва се шест ту -

жних го ди на от ка ко нас

је на пу стио наш во ље ни

БРАН КО 

АЏА ИП АЏО

1982–2010.

Жи ве ћеш у на шим ср -

ци ма све док смо ми

жи ви.

Тво ји: та та РА ДО ВАН,

ма ма РУ ЖИ ЦА, брат

ЗО РАН и де да БРАН КО

(52/223743)

У су бо ту, 16. ју ла на гро бљу у Стар че ву да -

ва ће мо го ди шњи по мен на шој во ље ној

ОЛ ГИ СТАН КО ВИЋ

Нај бо љој су пру зи и мај ци.

Твој СТО ЈАН с де цом

(39/223701)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МИ ЛУ ТИ НОВ
из Стар че ва

МИР ЈА НА                ЈО ЦА
рођ. Јан ко вић                24. II 2011 – 2016.

15. VII 1980 – 15. VII 2016.

По ми ње мо вас с љу ба вљу и по што ва њем.
По но сни смо на вас што сте нам ро ди те -
љи. Увек ће мо вас во ле ти и мно го ће те
нам не до ста ја ти.

Ва ши: син ЖИ ВА, ћер ка БО ЖА НА, зет БА ТА,
уну чад ЛА ЗА, ТА ЊА, МИ РО СЛАВ и БИ ЉА

и пра у ну чад НЕ МА ЊА, МА ША и МА ЈА

(36/223699

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РИ ЦА              СПА СО ЈЕ

УГЉЕ ШИН              БУ КУР
14. VII 2012  14. VII 2016.     15. I  2009 – 15. VII 2016.

Во ље ни ни кад не уми ру.

Ва ши нај ми ли ји
(41/223714)

СЕ ЋА ЊЕ

18. ју ла на вр ша ва се два де сет пет го ди на од смр -

ти на шег во ље ног си на и бра та

ДЕ ЈА НА БА ЧВАН СКОГ
Вре ме као да сто ји. Успо ме не жи ве и да ље. Го ди -

не не бри шу тво је осме хе и ре чи. Љу бав је ствар -

но веч на. 

Тво ји нај ми ли ји
(40223708)

17. ју ла 2016, у 12 са ти,

да је мо по ла го ди не на шој

ВЕ РИ ЂО КИЋ

1938–2016.

Сва ког да на си с на ма у

ми сли ма. Не ће мо те за -

бо ра ви ти.

По ро ди це: БР ДАР СКИ,

СТО ЈА НОВ и ЕР ДЕ ЉАН

(51/223741)

Шест го ди на ни је с на -

ма наш

БРАН КО 
АЏА ИП АЏО

Ни ка да га не ће 
за бо ра ви ти ујак 

ДРА ГАН, уј на ЦВЕ ТА,
се стра ДРА ГА НА, брат
ВЛА ДА с по ро ди цом и

ба ба МА РА

(66/2238329
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ЈО ВИ ЦА ЖИ ВА НОВ
2013–2016.

Вре ме про ла зи, ту га и бол оста ју. 

Су пру га ДА НА и ћер ке СНЕ ЖА НА и БЕ БА с по ро ди ца ма

(1/223537)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РО 

МА РИН КО ВИЋ

17. VII 2006 – 17. VII 2016.

Тво ји нај ми ли ји

(3/223544)

Че тр де сет да на без мо га

си на

МАР КА ИЛИ ЋА

Не ка тво ја ду ша на ђе

мир, а мо ја ће ка да бу -

дем по ред те бе.

Отац ДРА ГАН

(5/223560)

СЕ ЋА ЊЕ

ВИК ТОР ЛЕ ВЕР

1996–2016.

Су зе и ту га за то бом за у -

век ће би ти на на шим

ли ци ма, тво је то пле очи

веч но у на шим ср ци ма.

За у век ожа ло шће на

тво ја по ро ди ца

(6/223561)

СЕ ЋА ЊЕ

16. ју ла 2016. на вр ша ва се се дам го ди на

од смр ти на шег си на

ПРЕ ДРА ГА ЈО ЦИ ЋА
У ср цу те но си мо, 

у су за ма ви ди мо твој лик,

у сно ви ма зо ве мо тво је име,

дра ги наш Пе ђа.

Та та, ма ма и се стра

(8/223566)

ДЕ ЈАН 

АДВИ ГОВ

Јед но го ди шњи по мен

одр жа ће се 16. ју ла, у 10

са ти, на Но вом гро бљу.

Не до ста јеш...

(9/223567)

Про ла зи осам на е ста го ди на – Ти ни ка да...

Ме ђу зве зда ма си где од ма раш сво ју до -

бро ту. Ка ко то ли ко ве ли ки ста де у ту ма лу

реч смрт!

БО ШКО ЉУ БА НИЋ
Са ња ли смо исте сно ве, не ке кра ће не ке

ду же. Пре стао си у сред ју ла, баш у вре ме

кад су ру же. Био си ко по ла бре га, и ле тео

у свом ско ку, сад си са мо зрн це сне га што

се то пи у мом оку.

У веч ној жа ло сти су пру га БЕ БА

(10/223568)

16. ју ла на вр ша ва се пет

го ди на от ка ко ни је с на -

ма наш во ље ни

СЛО БО ДАН 

КР ЊАЧ КИ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(11/223586)

Про шло је че тр де сет бол них и нај ту жни -

јих да на

МАР КУ ИЛИ ЋУ

Ту га се не ме ри вре ме ном ни ре чи ма, по -

нос и се ћа ње на те бе је увек при сут но, а

љу бав оста је веч на.

Ма ма БИ ЉА НА, брат НИ КО ЛА, ба ба 

ЉИ ЉА, де да НИ КО ЛА и  БО БАН

(12/223590)

На шем ан ђе лу

МАР КУ ИЛИ ЋУ МА КИ ЈУ
Ми ко ји смо те нај ви ше во ле ли, зна мо  ка ко је те шко
жи ве ти без те бе.

Ма ма БИ ЉА и брат ЦО ЛЕ

(13/2235921)

НЕ МА ЊА 

ДА КИЋ

1989–2016.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(14/223595)

ПО МЕН

РА ДО ВИЋ

ПЕ ТАР М.                       ЗО РАН П. 
1999–2016. 1996–2016.

Мно го  го ди на је про шло, али се ћа ња на бле де.
Ту га је за у век у на шим ср ци ма.

По ро ди ца РА ДО ВИЋ
(15/223596)

17. ју ла на вр ша ва се шест го ди на от ка ко  ни је

сам ном мој во ље ни

МИ О ДРАГ МА РИН КО ВИЋ 

МИ ЋА
Знао си ко ли ко сам те во ле ла, али ни кад не ћеш

са зна ти ко ли ко ми не до ста јеш.

Ја те во лим и да ље, са мо док мо је ср це ку ца.

Тво ја су пру га ВЕ РА
(23/223628)

Дра гом зе ту

МИ О ДРА ГУ

МА РИН КО ВИ ЋУ

МИ ЋИ
Увек си у на шим ми сли -

ма и ср ци ма.

Ни кад не ћеш би ти за бо -

ра вљен.

СТЕ ВА и ЗО РИ ЦА

(24/223628)

21. ју ла 2016. го ди не, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

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 ји: ћер ка ВЕ РА, син СТЕ ВАН, сна ја ЗО РИ ЦА

и унук НЕ НАД с по ро ди цом
(25/223628)

Ку ме, бо ли мно го и бо -

ле ће још ви ше

МАР КО ИЛИЋ

5. VI 2016 – 14. VII 2016.

Oстају ми ле пе успо ме -

не и се ћа ња на ве ли ког

чо ве ка и ве ли ког при ја -

те ља ко ји је оста вио не -

из бри сив траг у мом

жи во ту.

Твој кум МЛА ДЕН

ОЖЕ ГО ВИЋ

(26/223640)

14. ју ла на вр ша ва се го ди на пре пу на ту ге и бо ла од
смр ти на шег во ље ног

ПЕ ТРА МА РИН КО ВИ ЋА
Део на ше сре ће, део нас, оти шао је са њим.

Ни ка да га не ће за бо ра ви ти ћер ка ЛЕ ЛА, су пру га 
МИ РА и уну ка ДРА ГА НА

(28/2236449

IN MEMORIAM

ДАР КО 

ФА ЗЛОВ СКИ

2010–2016.

За у век са на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(30/223654)

15. ју ла 2016. го ди не

одр жа ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на гро -

бљу у Омо љи ци

МИ ЛИ ВО ЈУ 

НЕ ШКО ВИ ЋУ

Твој МИ ША, ОЉА, АНА

и ИВА НА

(35/223690)

Мар ко

У ср цу те чу ва мо!

Тво је: МА ЈА и ЕМА

(42/223715)

МИ ЛО ЈЕ 

Н. КО СА НО ВИЋ

18. VII 1988 – 18. VII 2016.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

тво ји: ИВАН, 

МИ ЛИ ЦА и НА ДА

(49/223729

ДЕ САН КА 
МАР КО ВИЋ

16. VII 2012 – 16. VII 2016.
Увек ће мо те пам ти ти.

ЖИ КА, АЦА и ВУК
(57/223775)

Про шло је се дам го ди на од смр ти
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ва ша им пул сив ност у ко му ни ка ци -
ји во ђе на је сна жном же љом да у
овом тре нут ку оства ри те не ку сво ју
за ми сао, али бу ди те опре зни да све
не оде у по гре шном сме ру. Про бај -
те да сми ри те сво ју же љу и пу сти те
да се све по ла ко од ви ја. Не за по сле -
ни ће има ти мо гућ ност за по сле ња.

Пред ва ма је од ли чан пе ри од за по -
сао, до би ја ње при зна ња за уло же ни
рад, али и мо гућ ност на пре до ва ња.
Не ке Ва ге ће про ме ни ти рад но ме -
сто, а мо жда чак и град. Ор га ни зуј те
се нај бо ље што зна те и не про пу сти -
те при ли ку да ис пу ни те свој жи вот ни
сан. Не бит не ма ње тр за ви це.

Отва ра вам се мо гућ ност до бре са -
рад ње са стран ци ма, лак шег и бр -
жег ре ша ва ња про бле ма, али и на -
пре до ва ња у ка ри је ри. Труд и рад,
у че му се ни сте ште де ли, ко нач но
ће вам се ис пла ти ти. Ако вам ис кр -
сне по сао или при ли ка за са рад њу
са стран ци ма, не од би јај те. 

Не жу ри те. Не ки већ до го во ре ни
по сло ви ће вам јед но став но ис -
кли зну ти из ру ку у по след њем
тре нут ку, без об зи ра на то ко ли ко
сте сна ге уло жи ли у све. То мо же
иза зва ти ма ње су ко бе са са рад ни -
ци ма и ко ле га ма. По себ но ста ви те
под лу пу са рад њу са стран ци ма.

Пред ва ма је пе ри од с мно го ви ше
мо гућ но сти за на пре до ва ње на по -
слов ном по љу, са мо усред сре ди те
сву сво ју сна гу да пра вил но и без
нер во зе од ре а гу је те у за вр шном
тре нут ку. Не ма ме ста стра ху и тен -
зи ји, а не ки до го во ри ће пре тр пе ти
из ме не у по след њем тре нут ку.

У на ред ном пе ри о ду зве зде ће вас
по гу ра ти да мно ге ства ри про ме ни -
те и до не се те од лу ке ве о ма бит не за
бу дућ ност. Пре и спи ти ва ће те свој
до са да шњи жи вот, сво је гре шке,
же ље и пла но ве. На до бр ом сте пу -
ту да све до ве де те у ред. Не од би јај -
те по моћ при ја те ља и парт не ра. 

По чет ком сед ми це ра сту шан се
да ко нач но сре ди те сво ју љу бав -
но-по слов ну си ту а ци ју. Ис ко ри -
сти те по вољ но сти аспе ка та да ко -
нач но раш чи сти те сво је љу бав не
ди ле ме и за вр зла ме. У по слу је
пред ва ма пе ри од с мно го на пе -
то сти, али и до брих до го во ра.

На сту па ју ћи пе ри од ће вам до не ти
до бре кон так те и вр ло за ни мљи ве
по слов не по ну де. Не ке од лу ке мо ра -
те до не ти од мах, без од ла га ња. По -
моћ ста рих са рад ни ка, али и љу ди
из ино стран ства, про ши ри ће ва ше
по слов но де ло ва ње и до не ће ма те -
ри јал ну си гур ност на ду жи пе ри од. 

Твр до гла во се тру ди те да оства -
ри те пла но ве ко је сте се би за цр та -
ли. Ства ри се баш и не од ви ја ју
она ко ка ко сте хте ли. Не нер ви рај -
те се, не кад је бо ље са че ка ти да се
пра ши на слег не и ва здух раш чи сти.
Не за по сле ни ће до би ти при ли ку за
хо но рар ни по сао.

Пе ри од с ве ли ким шан са ма за на -
пре до ва ње и за вр ше так за о ста лих
оба ве за. Не од ла жи те оно што не
мо ра те. Све у све му, пред ва ма су
по вољ ни да ни – не бр зај те, кон тро -
ли ши те нер во зу и не ула зи те у не по -
треб не рас пра ве. Нај бит ни је је да
пу сти те да ства ри иду сво јим то ком. 

Ста ри не раз ја шње ни про бле ми
по но во ће би ти ак ту ел ни. Бу ди те
флек си бил ни и спрем ни на ком -
про ми се. Пред ва ма је мно го по -
сла. Же ље не фи нан си је ће из о ста -
ти, али ус пе ће те да све до ве де те у
ред. Ве ли ка ула га ња оста ви те за
је сен, би ће по вољ ни ји пе ри од.

Сле ди пе ри од по го дан за про ши -
ре ње по сло ва, на пре до ва ње и
учвр шћи ва ње на по сто је ћим по -
ло жа ји ма. Ко ли ко год то из гле да -
ло јед но став но, не ће све про ћи
без тр за ви ца. Ко ли ко год да сте у
пра ву, не ула зи те у су ко бе с над -
ре ђе ни ма да се све не из ја ло ви. 

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – си но ве
30. ма ја: Ду ша на и Ми хај ла – Је ле на и Зо ран Јев тић. 

До би ли ћер ку
6. ју на: Ни ко ли ју – На ди ца и Ко сти ка Згај ба; 9. јуна: Милану – Ивана Ердељанац; 13. ју на:
Ха ну – Ма ри на Ни ко лић и Ми љан Ра ди во јев; 14. ју на: Ми ну – Да ни је ла Ко стић; 15. ју на:
Ва њу – Ива на Мар ков и Жи ки ца Кне же вић; 16. ју на: Ол гу – Ми ли ца Ву ка ши нов Пе тро вић
и Ср ђан Пе тро вић, Те о до ру – Ива на Да мја нов и Алек сан дар Ста ној ло вић; 17. ју на: Ми ли цу
– Ма ри на Ив ко вић и Не над Ди вјак, Со фи ју – Ма ри ја и Де јан Сте фа нов ски, Тијану – Ивана
и Борис Бешка, Јану – Нада Жегарац и Немања Гогош;  19. ју на: Иси до ру – Сун чи ца Ста -
но је вић и Бо шко Ни ко лић, Ве ру – Ми ле на и Зо ран Сто ја нов ски; 20. ју на: На ђу – Ан дреа и
Ро бер то Ми ло је вић, Викторију – Маја Трифуновић и Манујел Лотреан; 21. ју на: Ја ну – Су -
за на и Де јан Јо ва но вић, Миу – Ка та ри на и Вла ди слав Циц ка, Ста шу – Ми ла на и Да ли бор
Пе шић; 22. ју на: Ле ну –  Ми ли ца и Де јан Ми ло ва но вић, Уну – Ива на и Же ли мир Циц ка; 24.
ју на: Ле ну – Да ни е ла и Ср ђан Ста мен ко вић, Са ру –  Све тла на и Мар ко Илић; 25. ју на: Хе -
ле ну – Ја сна и Сте ван Прем, Доротеу – Вукосава и Немања Катић; 27. ју на: Иву – Ма ри на
и Ми лош Ком ње но вић, Ле ти ци ју – Да ни је ла Ра ни са вље вић Вла јин и Дра ган Вла јин, Нину –
Данијела и Александар Ћосић; 28. ју на: Ма шу – Хе ле на и Ми ха ел Ли тав ски, Мартину – Ма-
рина Чижикова и Мартин Чижик, Теу – Љубица Брајер и Предраг Прокић; 30. јуна: Анђелу
– Вероника и Владимир Карбунар, Петру – Драгана и Васа Јованов; 1. јула: Бориславу –
Милица Костић, Анастасију – Сања и Александар Гелевски, Машу – Маја и Дејан Агатоно-
вић, Милицу – Марина и Мартин Пантовић; 3. јула: Ану – Наташа и Далибор Петковић; 5.
јула: Лану – Радица и Жељко Веселиновић; 17. јула: Тијану – Ивана и Борис Бешка. 

До би ли си на
31. ма ја: Па вла – Ма ри ја на и Жељ ко Но ва ков; 4. јуна: Лазара – Љубица и Марко Сви-
лар; 7. ју на: Ву ка ши на – Ми ли ца То ма но вић, Јо ва на – Ма ра Фер ко вић и Ба не Не да; 12.
јуна: Новака – Гордана и Марко Ранђеловић; 14. ју на: Вик то ра – Са ња Шајн и Бо рис Ча -
ко ван, Ла за ра – Ве сна Стан чић Ча ка ре вић и Жив ко Ча ка ре вић; 15. ју на: Але ка – Де ја на
Стој ми ров и Ни ко ла До брић; 17. ју на: Де спо та – Со ња и Ми лан Рво вић; 18. ју на: Ве се ли -
на – Anna и Да мјан Пе нић, Та ди ју – Са ња То шић и Бо рис Стој са вље вић, Луку – Јована и
Јован Паунов; 20. ју на: Ми хај ла – Ва лен ти на Ба њаш и Ђор ђе Јон; 22. ју на: Ма ти ју – Мар -
та и Јан Пе трик; 23. ју на: Ма ри ју са – Бран ки ца Зом бо рац и Не над Мар ти нов, Зла то ја –
Сми ља Ни ко лић и Ра ди вој Ра ду; 26. ју на: Да ви да – Ива на и Ми ша Влат ко вић, Марсела –
Тијана Бањаш и Душан Кира; 28. јуна: Стефана – Јелена и Дарко Станковић,  29. јуна:
Дејана – Јелена Јовески Тулић и Зоран Тулић; 1. јула: Тадију – Маја и Милош Бурић, Алек-
су – Марина и Мирослав Сретеновић;  5. јула: Јакшу – Теа и Младен Урошевић. 

ВЕН ЧА НИ

25. ју на: Алек сан дра Са бов и Ми шо Гли го рић, Бо ја на Хр ћан и Де јан Сто ја но вић, Је ле на Ми ја -
то вић и Жељ ко Гро зда нов ски, Јо ва на Гли го рић и Алек сан дар Кру нић, Ка та ри на Трип ко вић и
Са ша Пр ву лов, Ана Ан дре је вић и Иван Гр гић; 26. ју на: Је ле на Тр ња нац и Го ран Ми нић, Мар ја -
на Мил канд и Зо ран Бу ло ван, Је ле на Па вло вић и Иван Пе мац; 30. ју на: Ма ја Ми ло са вље вић и
Алек сан дар Дој чи но вић, Мир ја на Пеј чи но вић и Не над Та сић; 2. јула: Марина Ђукановић и Ду-
шан Јошић, Биљана Чојбашић и Владимир Симић, Милица Николић и Ненад Марин; 3. јула:
Данијела Кугел и Горан Вребалов, Надица Радосављев и Роберт Мехеш, Сања Шаши и Ненад
Стојановић; 7. јула: Биљана Јелача и Филип Николић, Ана Михајловић и Никола Мајсторовић. 

УМР ЛИ

20. ју на: Ју го слав Мар ко вић (1934), Не бој ша Пеј чев (1971); 21. ју на: Ва са Илић (1945),
Бор ка Сто јић (1956); 22. ју на: Де си мир Ни ко лић (1955), Го ри ца Пе тро вић (1947), Ми ла -
дин Гру јић (1931), Вла ди мир По пов (1934), Ја нош Ђи ни сов (1957), Не бој ша Сто ја нов
(1977); 23. ју на: Ве ле мир Ду кић (1939); 24. ју на: Ми лан Пе тро вић (1934), Зо ри ца Јо ва нов
(1971), Да ни ца Ам бруш (1926), Јо ван ка Ка нач ки (1936); 25. ју на: Де јан Лац ков (1973), Ко -
са на Мар ко вић (1933), Ми лен Ћур чић (1940), Бо жа на Ћо сић (1941), Мар тон Би ро (1929),
Лек са По љак (1930), Ана Ли тав ски (1951), Слав ко Га јић (1938), Али Ми си нај (1974); 26.
ју на: Зо ран Ба бић (1957), Јо хан Грос (1938), То до ра Ри стић (1941); 27. ју на: Ева Три фу
(1930), Злат ко Сај ков (1936), Ђу ро Кур је га (1933), Пеј ка Штр каљ (1934), Ср ђан Ми тро вић
(1964); 28. ју на: Кру на Та сић (1925), Ол га Мар ко вић (1935), Љу бин ка Пе тров ска (1948),
Ив ка Сто ја но вић (1942), Оли ви ја Дра ги че вић (1929), Ду шан Ка ра њац (1949), Слав ко Мр -
ко њић (1965), Мла ден Бок шан (1947); 29. ју на: Ли ви ја Смо љан (1939), Ра до мир Ни ко лић
(1934), Јо нел Ма лај ма ре (1947), Ан тун Ла бу дић (1931); 1. јула: Мирко Мојсиловић (1941),
Миодраг Илић (1939), Драгољуб Видановић (1936), Јока Аћамовић (1947), Синиша Вито-
миров (1958); 2. јула: Радослав Лазаров (1967), Винка Поповић (1947), Ковиљка Векец-
ки (1937); 3. јула: Милица Вујаклија (1934), Љубица Крачунов (1936); 4. јула: Радован
Тодоровић (1936), Зуза Гуљаш (1937); 5. јула: Мирко Милошевић (1945), Лепосава Савић
(1929); 6. јула: Драгослав Тарајић (1939), Стеван Попов (1962), Катица Ковачевић (1924).

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

РЕШЕЊА –.Учаурена испуњаљка: Ш(канат)а, з(глава)к,
М(андра)к, А(старт)а, с(лабин)а, е(полет)а, о(грана)к, Н(ор-
ман)и. Мини-укрштеница:макар, зло, Анаксимен, Кент, ри-
ма, актинијум, оса, старо. Магични штит 7 х 9: зарастати,
Брестовац, Васко Попа, истодобан, штоповати, Саво Бакић,
стапати се.

Упишите петословне речи кроз осен-

чена поља, а потом седмословне речи

кроз цео лик. У средишњој усправној

колони добићете име и презиме наше

глумице (на слици).

ВОДОРАВНО: 1. подручје којим упра-

вља кан – редитељ документарних фил-

мова (Крсто), 2. горњи део човечјег тела

– зглоб, 3. мушко име – мађионичар из

познатог стрипа, 4. почетак трке – боги-

ња семитског порекла, 5. место у Истри – део тела од пазуха до кука, 6.

елан, занос – нараменица, 7. део дрвета – грана која се одваја од веће

гране, 8. део кућног намештаја – стари народ са севера Европе.
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4

5

6

7

8

УЧАУРЕНА ИСПУЊАЉКА

Ово је прилика да се окушате као састављач укрштенице. Уместо уоби-

чајених описа, дајемо по азбучном реду попис појмова од којих је са-

стављен овај магични штит. Ваш је задатак да те појмове правилно

уклопите у приложени лик.

МА ГИЧ НИ ЛИК 7 х 9

БРЕСТОВАЦ, ВАСКО ПОПА, ЗАРАСТАТИ, ИСТОДОБАН, 

САВО БАКИЋ, СТАПАТИ СЕ, ШТОПОВАТИ.

Сваки појам треба уписати у лик и водоравно и усправно.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ВОДОРАВНО: 1. најмање, барем – рђаво дело, невоља, 2. старогрчки
филозоф, последњи припадник милетске школе, 3. грофовија у Енгле-
ској – слик, срок, 4. хемијски елемент (симбол Ас), 5. инсект сличан
пчели – маторо, остарело.
УСПРАВНО: 1. област у Кини, бивша колонија Португалије, 2. додатак
уз уговор, 3. лимена или пластична посуда за течност, 4. списи, 5. Ре-
публика Српска (скр.) – ауто-ознака Новог Сада, 6. врста минерала, 7.
врста гмизавца, 8. сисар из реда примата (живи на Мадагаскару), 9. на
ону страну.
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Је дан од не ко ли ко нај у пе ча -
тљи ви јих град ских брен до ва у
по след ње две де це ни је је сте
Мо то-клуб „Ко јот”.

За то вре ме је ово удру же ње,
осно ва но 1998. го ди не, из ра -
сло у ред во де ћих ор га ни за ци -
ја љу би те ља дво точ ка ша, ко ји
већ го ди на ма сво јим ак тив но -
сти ма у по зи тив ном сми слу
скре ћу па жњу на се бе.

По ред ра зних пле ме ни тих и
ху ма ни тар них ак ци ја, ши рој
јав но сти су ве ро ват но нај пре -
по зна тљи ви је оне за бав ног ка -
рак те ра, као што су зим ска ро -
ђен дан ска жур ка и, по себ но,
лет њи мо то-су срет, ко ји се по
тра ди ци ји одр жа ва тре ћег ви -
кен да у ју лу.

Тим по во дом „Пан че вац”
под се ћа ко су и шта ра де пан -
че вач ки „Ко јо ти”.

„Ко јо ти” су на да ле ко чу ве ни,
по ред оста лог, по сво јим жур -
ка ма – зим ској и лет њој.

Сва ког тре ћег ви кен да у
фе бру а ру ор га ни зу ју ро ђен -
дан ски „вин тер пар ти”, ко -
јем при су ству је им по зан тан
број при ја те ља пан че вач ких
бај ке ра ка ко из зе мље, та ко
и из ино стран ства. Ни је
пре те ра но ре ћи да тог зим -
ског ви кен да у Пан че во до ђе

го то во хи ља ду љу ди, од ко -
јих мно ги, упр кос хлад но ћи,
до пу ту ју на сво јим дво точ -
ка ши ма, што до вољ но ја сно
илу стру је ко ли ко љу ба ви и
по све ће но сти има у овој
при чи.

С тим у ве зи, го сти ма се мо -
ра нај пре про на ћи сме штај, а
по том и при стој но ме сто, где
ће би ти аде кват но уго шће ни,
уз до бар про вод. Из го ди не у
го ди ну нај ве ћи про блем упра -
во је про на ла же ње про сто ра за
ор га ни за ци ју по ме ну тог хе пе -
нин га, по себ но от ка ко је Све -
то сав ски дом про ме нио вла -
сни ка и на ме ну.

Без об зи ра на све по те шко -
ће, „Ко јо ти” су ус пе ли да се
про чу ју као го сто љу би ви до ма -
ћи ни. Та ко је би ло и на ово го -
ди шњем обе ле жа ва њем пу но -
лет ства, ка да је, по тра ди ци ји,
уз пи во и ква ли тет не сви р ке,
би ла не из бе жна и ро ђен дан ска
тор та. А он да чла но ви пан че -
вач ког мо то-клу ба из ду би не
ду ше хор ски за пе ва ју: „Ни ком
ни је леп ше нег је нам...”

Ипак, глав ни до га ђај је на
про гра му сва ке тре ће јул ске
сед ми це. Том при ли ком, од
пет ка до не де ље, од и гра ва се
мо то-ви кенд, је дан од нај е ми -
нент ни јих у зе мљи и ре ги о ну,

ко ји је ста тус ме ђу на род ног
до био 2007. го ди не. Ота да се
ова град ска ма ни фе ста ци ја
на ла зи у европ ском ка лен да ру
мо то-ску по ва.

Уго ђај је бес пре ко ран, бу ду -
ћи да је ме сто до га ђа ја без
пре те ри ва ња нај леп ша ло ка -
ци ја у гра ду – та ми шки кеј.
Пр ви ша то ри обич но бу ду ра -
за пе ти већ у че твр так пред ве -
че, а нај ве ћи при лив го сти ју је
су тра дан. Исте ве че ри стар ту -
је зва ни чан про грам, ка да на -
сту па не ко ли ко ква ли тет них
рок са ста ва. За су бо ту је, на -
кон бу ђе ња и до руч ка, пред ви -

ђен де фи ле свих мо то ра, ка да
ри ка „љу тих” ма ши на тек тон -
ски за тре се град. С до ла ском
на кеј по чи њу бај кер ске игре
без гра ни ца, ко је до но се мно -
го сме ха и до бре за ба ве. Дан
се за вр ша ва дру гом кон церт -
ном ве че ри, а у не де љу, на кон
до руч ка, камп би ва за тво рен.

За ових осам на ест го ди на у
Пан че во је до ве де но пре ко сто
бен до ва из Ср би је, Евро пе и
Аме ри ке. Тих ви кен да, по ред
го сти ју, и гра ђа ни Пан че ва мо -
гу да при су ству ју ква ли тет ним
кон цер ти ма. Јед на од спе ци -
фич но сти „Ко јо та” је то што

има ју свој клуп ски бенд – „Blues
Delivers”, ко ји сва ке го ди не на -
сту па ка ко на ро ђен дан ској
про сла ви, та ко и на мо то-
-ску по ви ма. Ујед но је ве о ма че -
сто при су тан на слич ним до га -
ђа њи ма у зе мљи и ино стран ству.

Мо то-скуп у про се ку по се ти
око хи ља ду мо то ри ста и три
хи ља де гра ђа на, ко ји се у бај -
кер ском жар го ну на зи ва ју пе -
ша ци. По се бан ак це нат тих
да на ста вља се на без бед ност.
Це лог ви кен да се у кам пу мо -
гу ви де ти ро ди те љи с де цом и
већ је одав но по зна то да не
по сто ји мо гућ ност за би ло ка -
кав ин ци дент.

На по слет ку, ни је пре те ра но
ре ћи да су „Ко јо ти” до при не -
ли да се име на шег гра да про -
не се да ле ко одав де, као и да су
мно ги го сти по ста ли стал ни
по се ти о ци и увек му се вра ћа -
ју. Јер – Пан че во, то је кад се
вра тиш... Ј. Ф.

Гло гоњ ци су још јед ном ка ко
до ли ку је про сла ви ли се о ску
сла ву – Пе тров дан.

По ред све ча не ли тур ги је у
цр кви и ри ту ал ног ре за ња ко -
ла ча у Ме сној за јед ни ци, овим
по во дом ор га ни зо ван је низ
пра те ћих про гра ма – од спо р -
та до кул тур них са др жа ја.

На рав но, ни овог пу та ни је
из о стао ва шар, то јест шпи ле -
ра ји и штан до ви са играч ка ма,
као ни спе ци јал ни про грам у
уго сти тељ ским објек ти ма.

Пе тров дан, гло гоњ ска се о ска
сла ва, на ја вље на је још у не де -
љу, 10. ју ла, ре ви јал ном фуд -
бал ском утак ми цом из ме ђу
пр вог фуд бал ског ти ма и ве те -
ра на. Истог да на, у не што ка -
сни јим са ти ма, у пра во слав ној
цр кви приређено је ве че ду хов -
не му зи ке.

Уо чи сла ве, у по не де љак, 11.
ју ла, на лет њој по зор ни ци До -
ма кул ту ре одр жа на су два кон -
цер та. Нај пре је за сви рао гу -
дач ки ква р тет „Ин тер ме цо”,
чи ји је на ступ обез бе ди ла Ме -
сна за јед ни ца. Мно го број на
пу бли ка мо гла је да ужи ва у
сјај ном из во ђе њу че ти ри да ме,
ко је су, по ред кла си ке, на се би
свој ствен на чин ин тер пре ти ра -
ле филм ске, поп и рок нумере,
као и ну ме ре чу ве них из во ђа -
ча, по пут Стин га, „Нир ва не”,
„Мо ло ка”... На кон то га је у ор -
га ни за ци ји ло кал ног омла дин -
ског удру же ња на сту пио Гло -
гоњ ци ма до бро по знат са став –
„Рај ко и жи ви зид”, ко ји је фа -
но ви ма раз га лио ду ше рок хи -
то ви ма из бив ше Ју го сла ви је.

Сам Пе тров дан за по чео је
ка ко и до ли ку је – ли тур ги јом у
Цр кви Све тог Пе тра и Па вла.

ГЛО ГОЊ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СЛА ВУ

КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КИ ПЕ ТРОВ ДАН
Он је још до дао ка ко Ме сна

за јед ни ца ду го роч но пла ни ра
из град њу ха ле, или ма кар ба -
лон ке, као и да је, ве ро ват но,
стра те шки нај ва жни ји циљ из -
град ња мо ста на Та ми шу код
Ске ле ко ји би по ве зао Гло гоњ
и Бе о град.

Јо ва нов ски је по том че сти -
тао на успе ху уче ни ку од ла зе -
ће ге не ра ци је Алек сан дру Ста -
мен ко ви ћу, ко јем је Оли вер
Пет ко вић, пред сед ник ко ми -
си је за обра зо ва ње, уру чио
при го дан по клон у ви ду руч -
ног са та.

Не где у то вре ме лов ци су на
стре ља ни га ђа ли гли не не го -
лу бо ве, а би ло је и уз бу ђе ња на
фуд бал ским те ре ни ма. Од и -
гран је и тур нир за ма ли ша не
у ор га ни за ци ји ОФК-а „Стен -
ли”, а у то ку је и Лет ња ли га за
од ра сле, у ко јој уче ству је че тр -
на ест еки па.

Слав ско ве че је  окон ча но це -
ло ве чер њим кон цер том фол к-
ло ра. Стар че вач ки там бу ра -

ПУ НО ЛЕТ СТВО МО ТО-КЛУ БА „КО ЈОТ” (2)

Ни ком ни је леп ше не го њи ма

ци ја те шка, до шло вре ме да
сва се ла од ви ших ин стан ци
до би ја ју от при ли ке исте сво те
нов ца, за раз ли ку од не та ко
дав них да на кад су ме ста с ви -
ше ста нов ни ка и по ре ских об -
ве зни ка би ла фа во ри зо ва на у
по гле ду ка пи тал них ин ве сти -
ци ја.

– У прет ход ном пе ри о ду до -
би ли смо но вац за че ти ри ве ли -
ка про јек та. Од то га смо већ ре -
а ли зо ва ли два – ас фал тира ње
Бе о град ске и де ла Та ми шке
ули це у ду жи ни од ки ло ме тра.
При кра ју су ра до ви на из град -
њи ка пе ле, а пре о ста ло је са мо
да цр на под ло га на ба зи би ту -

ме на пре кри је Ули цу Бо ри са
Ки дри ча, ка да би био ура ђен и
пар кинг ис пред ру мун ске пра -
во слав не цр кве. Би ло је не ко -
ли ко, услов но ре че но сит ни јих
ин ве сти ци ја, по пут пар кин га
ис пред шко ле, из град ње еко-
че сме, по ста вља ња стру га ног
ас фал та пре ко кал др ми са них
ули ца, а на ста вље на је и ре кон -
струк ци ја во до вод не мре же.
Пла но ви но вог са зи ва Ме сне
за јед ни це сва ка ко ће би ти ве за -
ни за трај но ре ша ва ње снаб де -
ва ња ис прав ном во дом, че му се
искре но на да мо, с об зи ром на
то да је ЈКП „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” рас пи са о јав ну на бав ку
за из град њу во до вод не мре же
до се вер них се ла. Прет ход ни
са зив се с тим про бле мом
озбиљ но ухва тио уко штац, па је
као при вре ме но ре ше ње по ста -
вље на еко-че сма, што се по ка -
за ло као до бар по тез, јер се
мно ги гра ђа ни ода тле снаб де -
ва ју дра го це ном теч но шћу –
на вео је Јо ва нов ски.

Пр ви мо то-клуб ко ји је, уз бла го слов ба нат ског вла ди ке,
по се тио Хи лан дар

Штанд „Ко јо та” на Сај му ау то мо би ла

По за вр шет ку тог све ча ног чи -
на нај мла ђа фол клор на сек ци -
ја До ма кул ту ре од и гра ла је
две ко ре о гра фи је, а Удру же ње
же на „Гло гоњ ке” по слу жи ло је
пре по зна тљи ве спе ци ја ли те те.

Тач но у под не усле ди ла је
све ча на сед ни ца Скуп шти не
Ме сне за јед ни це, ка да је ри ту -
ал но пре се чен ко лач. Том
при ли ком го сте је по здра вио
за ме ник пред сед ни це (ко ја је
тре нут но на од мо ру) Слав ко
Јо ва нов ски. Он се освр нуо на
прет ход ни пе ри од ис та кав ши
да је, иа ко је еко ном ска си ту а -

шки ор ке стар „Нео лит” сви -
рао је тра ди ци о нал не вој во -
ђан ске ну ме ре, док су фол -
клор не сек ци је До ма кул ту -
ре из ве ле до бро по зна те ко -
ре о гра фи је. Сја јан на ступ
по но во је има ла со лист ки ња
Би ља на Ге ра си мов ски, а нај -
гром ки јим апла у зом на гра -
ђе на је за ну ме ру „Ку де си
по шла мо ри, Цве то”.

И ту ни је био крај уз бу ђе њи -
ма, с об зи ром на то да се му зи -
ка из окол них ка фи ћа чу ла до
ду бо ко у ноћ...

Ј. Фи ли по вић

Отац Владимир држи говор пред почетак концерта

Инклузивни хор „Звуци у Јабуци” – Јабука

Румунски православни хор – Банатско Ново Село

Панчевачко Српско црквено певачко друштво

Православно глогоњско певачко друштво



СПАС ОД ВРЕ ЛОГ АС ФАЛ ТА НА ДО ХВАТ РУ КЕ

ЗА СВА КО ГА ПО НЕ ШТО, ’ЛА ДО ВИ НА ЗА СВА КО ГА

ца, Бе о гра да и Пан че ва. Лов ни
ре вир „Је ле на” из но си око
6.000 хек та ра, а га зду је се ни -
ском и ви со ком ди вља чи, па се
та ко у овим шу ма ма мо гу сре -
сти зец, фа зан, ср на, је лен, ди -
вља сви ња, али и пре да то ри по -
пут ли си це, ша ка ла, па и ву ка...

– По ку ша ва мо да во ди мо
ра чу на о сва ком де та љу. Ло ви
се пре ма лов ном ка лен да ру,
али мно го ви ше па жње обра -
ћа мо на очу ва ње фло ре и фа у -
не. Зи ми при хра њу је мо ди -

вљач, а по што је ле ти у пе шча -
ри нај ве ћи про блем во да, оба -
ве зно је обез бе ди ти ме ста на
ко ји ма ће се ди вљач на по ји ти
– при ча ју до ма ћи ни Пре драг
Га ври ло вић, пред сед ник „Је -
ле на”, и Ге за Ле лик, ду го го ди -
шњи пр ви чо век овог удру же -
ња, док се ди мо у при јат ном
ам би јен ту ис пред ло вач ког до -
ма у шу ми, по пу лар ног на зи ва
Ста ра фа за не ри ја.

У га ђа њу гли не них го лу бо ва
нај у спе шни ја је би ла еки па из
Се ле у ша. Дру го ме сто осво јио је
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Дру штво за за шти ту жи во ти -
ња „Љу бим ци” апелујe на све
пле ме ни те Пан чев це да обез -
бе де до вољ но во де за улич не
жи во ти ње с ко ји ма де ли мо
град, ка ко би пре жи ве ле у
овим вре лим лет њим да ни ма.

У ту свр ху је осми шље на ак -
ци ја под на зи вом „По су да ви -
ше – лак ше се ди ше”. Иде ја је
да сва ко ко је у мо гућ но сти за
по че так ма кар из не се по су ду с
во дом ис пред сво је ку ће или

ло ка ла. Та чи ни ја мо же би ти
на пра вље на и од ис ко ри шће не
те тра пак ам ба ла же, а нај бо ље
би би ло по ста ви ти је на не ком
обли жњем ме сту, ка ко би је
жи во ти ње ла ко опа зи ле, али
до вољ но скри ве ном да не сме -
та про ла зни ци ма.

Бу ду ћи да ће у на ред них не -
ко ли ко да на и не де ља би ти
троп ске вру ћи не, тре ба по мо -
ћи на пу ште ним жи во ти ња ма.

Ј. Ф.

АПЕЛ ДРУ ШТВА „ЉУ БИМ ЦИ”

Бу ди мо пле ме ни ти – на пој мо жи во ти ње!

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.

Цо ца
Пре ле па жен ки ца скло ње на је са
ули це пре око три го ди не и, за јед -
но са сво јом се стри цом, тра жи но -
ви дом.

Жи ви у дво ри шту ази ла и пра -
ва је па мет ни ца. Тре нер ко ји је
ра дио с њом на у чио ју је да ре а -
гу је на не ко ли ко ко ман ди.

Ве о ма је до бра с љу ди ма и из у -
зет но је со ци ја ли зо ва на, али је
исто та ко до бар чу вар. Сте ри ли -
са на је и вак ци ни са на, а оста ле ин фор ма ци је се мо гу до би ти
на број те ле фо на 060/513-72-00.

Њу шка
Овај дру же љу би ви и чу па ви,
али све же оши ша ни шме кер –
ста нов ник ази ла, тра жи но ву
по ро ди цу с дво ри штем.

Про на ђен је у ве о ма ло шем ста њу
у кру гу ве ли ке фир ме у ју жној зо ни
и на кон то га по чи ње ње го ва аван -
ту ра кроз Ср би ју. За то вре ме је
про ме нио не ко ли ко пан си о на и на
кра ју се по но во вра тио у свој град.

Ка стри ран је и вак ци ни сан, а по тен ци јал ни удо ми тељ тре -
ба да се ја ви на број те ле фо на 064/217-48-80.

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.

По себ но је за ни мљив Ба нат ски
Кар ло вац. Иа ко је ве ћи од Али -
бу на ра, овај гра дић са око
5.000 ста нов ни ка ипак ни је оп -
штин ско сре ди ште. Ве ћи део
ка та стар ског под руч ја Ба нат -
ског Кар лов ца при па да при -
род ном ре зер ва ту Де ли блат ска
пе шча ра, а ви кенд-на се ље Де -
во јач ки бу нар део је овог ме ста.
Кроз Кар ло вац про ла зи ме ђу -
на род ни пут Бе о гра д–Вр шац –
Те ми швар, а по ис тој тра си са -
о бра ћа и же ле зни ца. Од Бе о -
гра да је уда љен 65, од Пан че ва
40, а од Вр шца све га 25 ки ло -
ме та ра. Да кле, иде ал но ме сто
за бег у при ро ду.

Ових да на спас од екс трем -
но ви со ких тем пе ра ту ра
углав ном се на ла зи на ба зе ну

у Али бу на ру, на ба зе ни ма на
Де во јач ком бу на ру, је зе ру
Ба нат ски би сер у Илан џи, а
по себ но на нај по се ће ни јем 
ку па ли шту – олим пиј ском ба -
зе ну крај ме ђу на род ног пу та 
Бе о гра д–Вр шац у Ба нат ском
Кар лов цу. Ту спас од вру ћи не,
уз те нис и од бој ку, на ла зе хи -
ља де ку па ча из го то во свих ју -
жно ба нат ских ме ста.

Бег од же ге, бар ка да је Ба -
нат ски Кар ло вац у пи та њу,
мо же се про на ћи и у из у зет но

бо га тим, по при лич но гу стим
бо ро вим шу ма ма на об рон ци -
ма Де ли блат ске пе шча ре.
Упра во та мо упу ти ла се еки па
„Пан чев ца” у не де љу, 10. ју ла.

Ло вач ко дру штво „Је лен” из
Ба нат ског Кар лов ца у окви ру
ме сне сла ве Пе тров дан ор га -
ни зо ва ло је так ми че ње у ку ва -
њу ло вач ког гу ла ша, али и у
га ђа њу гли не них го лу бо ва.

То дру штво је осно ва но
1948. го ди не, а тре нут но има
64 чла на из Ба нат ског Кар лов -

Иа ко oп шти на 
Али бу нар не ма 
при род не во до то ко ве,
јер њен те рен за о би ла зе
Та миш, Ти са, Ка раш 
и Ду нав, бо ра вак у овом
ме сту и ње го вој 
око ли ни, на обо ду 
Де ли блат ске пе шча ре,
бо га те шу мом и 
ра зно ли ком фло ром,
сва ка ко је иде а лан 
за бег од град ске вре ве 
и ужа ре ног ас фал та. 

тим из Вла ди ми ров ца, а тре ће
онај из Ни ко ли на ца. Ка да је
при пре ма ње ло вач ког гу ла ша у
пи та њу, он да тре ба ре ћи да су
тај спе ци ја ли тет нај бо ље ску ва -
ли чла но ви еки пе 10 из Али бу -
на ра. Дру го ме сто за у зео је наш
су гра ђа нин Бра на Јо ва но вић,
по пу лар ни Учи тељ, а тре ћи су
би ли ку ли на ри из Влај ков ца.

Ба нат ски Кар ло вац – шу ма,
ба зе ни, об рон ци Де ли блат ске
пе шча ре... Иде ал но ме сто за
спас од вру ћи не.

А. Жив ко вић

Током прошле недеље изведен
је веома оригиналан и захтеван
подухват у природи под нази-
вом „Три Мораве”. Том прили-
ком су извиђачи кроз све три
поменуте реке пловили скаут-
ским кануима. Ова врста чамаца
једна је од најбржих без мотора;
има изузетно добре маневар-
ске могућности и, притом, ре-
лативно малу тежину, па се у
случајевима непроходности
реке, што је неретко проблем
на највећем србијанском водо-
току, лако може пренети на
следећи пловни део.

Међу учесницима из десе-
так одреда у Србији нашло се
и двоје Старчеваца – Данијела
Јајић и Предраг Станковић.

Према њиховим речима,
пловидба је стартовала у бли-
зини Сталаћа, места где се су-
срећу све три Мораве. Следе-
ћег дана се веслало до Ћуприје,
а наредни одмор је био у Ко-

чином Селу, надомак Јагоди-
не. Домаћини су за учеснике
припремили узбудљиво изне-
нађење – посету аква-парку.
Потом је флота кануа приста-
ла покрај ресторана „Морав-
ска ноћ” у близини Свилајнца,
након чега је тамошња пољо-
привредно-ветеринарска шко-

ла организовала посету при-
родњачком музеју. Пловидба
је настављена до места Трнов-
че код Велике Плане, где је
регату, поред осталих, доче-
као и председник поменуте
општине. Ипак, најиздашније
гостопримство доживљено је у
Осипаоници, с обзиром на то

да су тамошњи извиђачи при-
редили незабораван културно-
забавни програм. Последња
деоница пловидбе била је до
места Кулич на самом ушћу
Мораве у Дунав.

Пуни утисака, извиђачи су
се ту растали, уз обећање да ће
се догодине вратити у далеко
већем броју.

Идејни творац и главни орга-
низатор ове пустоловине био је
Одред извиђача „Свети Сава”
из Београда, који је уједно
имао и највећи број учесника.

Поменути скаути из главног
града су се пре неколико година
побратимили са Старчевцима,
па су им овом приликом прите-
кли у помоћ и позајмили један
кану (и обучили их да њиме
управљају), који је у ту сврху
обезбедило Министарство од-
бране Републике Србије, један
од главних покровитеља ове
манифестације. Ј. Ф.

НЕОБИЧНА ИЗВИЂАЧКА ПУСТОЛОВИНА

Кануима кроз три Мораве



Тре нут но нај у спе шни ји фуд -
бал ски клуб у Ба на ту, ко ји је
про шле се зо не у сво јој де би -
тант ској се зо ни у Срп ској ли -
ги гру па „Вој во ди на” осво јио
сед мо ме сто, у по не де љак, 11.
ју ла, за по чео је при пре ме за
но ву пр вен стве ну тр ку за бо -
до ве. Про зив ку пр во ти ма ца
ФК-а Же ле зни чар из вр шио је
шеф струч ног шта ба Алек сан -
дар Сте ва но вић, ко ме ће у ра -
ду по ма га ти и Не над Стој чић
Жу ћа и тре нер гол ма на Вла да
Ра сто вић.

На пр вом оку пља њу, по сле
са стан ка с пред сед ни ком клу -
ба Зо ра ном На ун ко ви ћем и
тре не ри ма, на те рен СЦ-а
„Мла дост” ис тр ча ло је 25 игра -
ча ко ји ће се бо ри ти за дрес пр -
во тим ца по пу лар не „ди зел ке”.
За на ви ја че Же ле зни ча ра нај -
ва жни је је то да је ко стур про -
шло го ди шњег ти ма остао на
оку пу, што са мо по твр ђу је да у
клу бу вла да од лич на ат мос фе -
ра. До шло је и не ко ли ко до -
брих, про ве ре них игра ча.

Гол ман Бо жић је пре шао из
пан че вач ког Ди на ма 1945, Ми -
тић и Ива ни ше вић су до шли из
Сла ви је из Ко ва чи це, Ја ко вље -
вић и Це лин из БСК-а из Бор че,
а Дроб њак из Бро дар ца. Агил но

ру ко вод ство клу ба пре го ва ра са
још не ко ли ко фуд ба ле ра, а 
до кра ја пре ла зног ро ка има 
до вољ но вре ме на да се све
„коц ки це” сло же. То ком крат ке
лет ње па у зе би ло је и од ла за ка.
Чи шић је оти шао у Нор ве шку,
Ми тић у Ау стри ју, а Ни ко ла
Те ки ја шки у Ди на мо 1945. Ис -
пи сни це су до би ли и Цве јић,
Ла зо вић и Мла ђе но вић.

Са чи њен је и план игра ња
кон трол них утак ми ца, па ће
Же ле зни чар пр ву про ве ру
има ти 20. ју ла у Но вом Са ду
про тив Ка бе ла. Че ти ри да на
ка сни је сле ди го сто ва ње у

Омо љи ци и ду ел с до ма ћим
ти мом Мла до сти, а по том и
мег дан с Рад нич ким у Ко ви ну
27. ју ла. Прет по след њи дан
те ку ћег ме се ца ре зе р ви сан је
та ко ђе за утак ми цу (име ри ва -
ла се че ка), а 3. ав гу ста ће у
на шем гра ду го сто ва ти омла -
дин ци ОФК Бе о гра да. „Ге не -
рал ка” ће би ти од и гра на 6. ав -
гу ста на Град ском ста ди о ну у

Пан че ву, ка да ће се са ста ти
Ди на мо 1945 и Же ле зни чар.

Та ко ђе 11. ју ла рад су за по -
че ли и фуд ба ле ри Ди на ма
1945, ко ји се при пре ма ју за
так ми че ње у че твр том ран гу –
у Ба нат ској зо ни.

По сле кра ћег са стан ка са
игра чи ма ко ји су одр жа ли
чел ни ци клу ба, спорт ски ди -
рек тор Го ран Ра до вић и шеф
струч ног шта ба Ср ђан Жи вој -
нов пред ста ви ли су фуд ба ле -
ри ма ци ље ве за но ву се зо ну.

Пр вом тре нин гу су при су ство -
ва ли сле де ћи игра чи: То мић,
Ла пић, Ни ко ла јев, Не ду чић,
Те ки ја шки, Ива но вић, Ка ран -
фи лов ски, Да шић, Лу кић, Па -
рој чић, Скок на, Сто ја нов ски,
Пе ште рац, Ар бу ти на, То шић,
Те о фа нов, Си мић, Ни ко лић,
Ста ној ко вић, Па њик, Ву ко вић,
Ја њо вић, Јев тић и Анач ко вић.
Пет мо ма ка ко ји су игра ли
про шле се зо не ни су би ли при -
сут ни због при ват них оба ве за,
али се и њи хов до ла зак оче ку је
већ за не ко ли ко да на.

СПОРТ
Петак, 15. јул 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

31

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Barbecue

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Под стрек за 
Рио де Жа не и ро

Ања Цре вар, без ика кве ди ле -
ме тре нут но нај бо ља срп ска
пли ва чи ца, још јед ном је за -
ди ви ла Евро пу, али и об ра до -
ва ла су гра ђа не, као и све пра -
ве по кло ни ке спо р та у на шој
зе мљи. На шам пи о на ту Ста рог
кон ти нен та у Ма ђар ској, у
кон ку рен ци ји ју ни о ра, по сле
злат не ме да ље на 400 ме та ра
ме шо ви то, ко ју је осво ји ла пр -
вог да на над ме та ња, фе но ме -
нал на пли ва чи ца Ди на ма оки -
ти ла се и брон за ним од лич јем
– овог пу та у тр ци на 200 ме та -
ра, та ко ђе ме шо ви тим сти лом.

Оно што је нај ва жни је и што
Ањи не на ви ја че, а по себ но тре -
не ра Мар ка Спа со ва, мо же да
охра бри, је сте чи ње ни ца да но -
ва срп ска пли вач ка хе ро и на
оба ра ре кор де као од ша ле. У
сва ком над ме та њу је све бр жа...

Та ко је би ло и у ба зе ну у ма -
ђар ском гра ду Ход ме зо ва шар -
хе љу. У тр ци на 200 ме та ра ме -

ЈУ НИ ОР СКО ПР ВЕН СТВО ЕВРО ПЕ У ПЛИ ВА ЊУ

АЊА ОП ЧИ НИ ЛА СТА РИ КОН ТИ НЕНТ

Ања је до но вог, ве о ма вред -
ног тро фе ја сти гла у фи ни шу
тр ке и та ко још јед ном по ка за -
ла да има же ље, мо ти ва, али и
сна ге за још ве ће до ме те.

Под се ћа мо, у сре ду, 6. ју ла,
пр вог да на Европ ског пр вен -
ства за ју ни о ре у Ма ђар ској,
фе но ме нал на Ања је три јум -
фо ва ла у тр ци на 400 ме та ра
ме шо ви тим сти лом и та ко по -

На но вој атлет ској ста зи у
Кру шев цу про шлог ви кен да
је одр жа но Пр вен ство Ср би је
за мла ђе ка те го ри је, на ко јем
су уче ство ва ли сви нај бо љи
пи о ни ри ко је на ша зе мља
тре нут но има. У ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји Атлет ски клуб
Ди на мо је на сту пио са сво -
јом из у зет но та лен то ва ном
ге не ра ци јом, ко ја је ис пу ни -
ла оче ки ва ња – Ди на мо је
био ме ђу нај бо љим клу бо ви -
ма на шам пи о на ту.

Је дан од нај у спе шни јих
атле ти ча ра на том так ми че -
њу био је Сте фан Ми хај лов,
ко ји је три јум фо вао у тр ка ма
на 60 и 100 ме та ра и та ко до -
ка зао да је нај бр жи сприн тер
у Ср би ји. У обе тр ке је за по -
бе ду мо рао да оства ри лич не
ре кор де, чак и европ ски
вред не за пи о нир ску кон ку -
рен ци ју. Дис тан цу од 60 ме -
та ра ис тр чао је за се дам се -
кун ди и 44 сто тин ке, а на
ста зи од сто ме та ра имао је
вре ме 11,41. С тим ре зул та -
ти ма је по стао и кан ди дат за

ре пре зен та ци ју Ср би је ко ја
ће уче ство ва ти на ЕЈОФ-у
сле де ће го ди не. 

Још је дан атле ти чар скре -
нуо је па жњу на се бе на сту -
пом на овом так ми че њу. То
је Ни ко ла Ра до ва но вић, ко ји
је осво јио сре бр ну ме да љу у
тр ци на 300 ме та ра, с лич -
ним ре кор дом од 38,60. Он је
у фи на лу тр ке на 100 ме та ра
био че твр ти (11,58). Сте фан
и Ни ко ла су из дан ци Ди на -
мо ве шко ле сприн та, ко ја по -

ла ко узи ма при мат у Ср би ји.
Они ће већ сле де ће го ди не
на мно го ве ћим так ми че њи -
ма ре пре зен то ва ти свој град
и сво ју зе мљу.

– По сле овог так ми че ња
мо гу ре ћи да нај бо љи пан че -
вач ки атле ти ча ри, као што су
Зо ра на Бар јак та ро вић, Та ма -
ра По лић, Ан ђе ла Та сић,
Иван Бо жа нић и дру ги, већ
са да има ју на след ни ке, ко ји
ће им убр зо по ста ти ко ле ге и
у ре пре зен та ци ји Ср би је. Ве -
о ма сам по но сан на сво је
атле ти ча ре, ко ји су ове го ди -
не осво ји ли пре ко три де сет
ме да ља, при че му ми слим
са мо на зва нич на пр вен ства
и ку по ве Ср би је. Са свих до -
са да шњих так ми че ња, у свим
уз ра сним ка те го ри ја ма, вра -
ти ли смо се с тро фе ји ма. Мо -
ји атле ти ча ри су шам пи о ни
Ср би је у сприн ту, од пи о ни ра
до се ни о ра. Сто га сма трам да
су ре зул та ти је ди но ме ри ло
вред но сти не чи јег ра да – ре -
као је Љуп чо Цвет ко ски, тре -
нер атле ти ча ра Ди на ма.

У над ме та њу шта фе та на 
4 x 100 ме та ра Ди на мо је по -
стао ви це шам пи он Ср би је, а
тим су чи ни ли: Сте фан Ми -
хај лов, Са ва Бран ков, Алек са
Жи ва нов и Ни ко ла Ра до ва -
но вић. У тр ци шта фе та на 
4 x 300 ме та ра на ши су гра ђа ни
су та ко ђе осво ји ли сре бр но
од лич је, а еки пу су са чи ња ва -
ли: Сте фан Ми хај лов, Урош
Јо ва нов ски, Са ва Бран ков и
Ни ко ла Ра до ва но вић.

Де ча ци, сва ка част!

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ 

ЗА МЛА ДЕ АТЛЕ ТИ ЧА РЕ

СТЕ ФАН НАЈ БР ЖИ У СР БИ ЈИ

шо ви тим сти лом на ша ше сна е -
сто го ди шња су гра ђан ка осво ји -
ла је брон за но од лич је, а до
тро фе ја је до шла та ко што је
дру ги пут у два да на по пра ви ла
свој лич ни, али и на ци о нал ни
ап со лут ни ре корд. Тр ку је за вр -
ши ла у вре ме ну од 2:14,41, а
пре то га је исту дис тан цу ис -
пли ва ла за два ми ну та, че тр на -
ест се кун ди и 94 сто тин ке.

ста ла нај бо ља ју ни ор ка на
Ста ром кон ти нен ту. До још
јед не ти ту ле сјај на пли ва чи ца
је до шла с вре ме ном 4:41,54,
што је та ко ђе но ви на ци о нал -
ни ре корд у овој ди сци пли ни.

По до ла ску у Пан че во Ању
је са че ка ло још јед но ле по из -
не на ђе ње. Пли вач ки клуб Ди -
на мо, с пред сед ни ком Де ја -
ном Дра го ви ћем на че лу, при -
ре дио јој је леп до чек, ка кав и
до ли ку је европ ској шам пи он -
ки. Сва ка част!

Вре дан, те жак и ква ли те тан
рад Ање Цре вар с тре не ром
Мар ком Спа со вим још јед ном
је до нео сја јан ре зул тат. До по -
чет ка Олим пиј ских ига ра у
Рио де Жа не и ру оста ло је не -
што ма ње од ме сец да на. Пред
на шом нај мла ђом олим пиј -
ком Ањом је уче шће на нај ве -
ћој свет ској смо три, сан сва ког
спор ти сте... Успех оства рен у
Ма ђар ској сва ка ко је но ви
под стрек за над ме та ње с нај -
бо љим свет ским пли ва чи ца ма
у Бра зи лу.

Срећ но, Ања!

У Си ри гу је про шлог ви кен да
одр жан стре ли чар ски тур -
нир из ка лен да ра ССС-а, на
ко јем су се над ме та ли и чла -
но ви СК-а Пан че во. И овог
пу та на ши су гра ђа ни су по -
сти гли за па же не ре зул та те.

Ста ри ји пи о ни ри Урош Ја -
коб и Ана Ве ли ми ров, као и
ве те ран Жив ко Са рић, оки -
ти ли су се нај сјај ни јим од -
лич ји ма. Ду шан Гр бић је за -
ра дио брон зу у над ме та њу

ве те ра на, Не над Ди мић сре -
бро у кон ку рен ци ји се ни о ра,
а дру го ме сто је при па ло и
еки пи из на ше га гра да у га -
ђа њу олим пиј ским сти лом.
Тим су чи ни ли Де јан Фор го,
Не над Ди мић и Де јан Ја коб.

Пр ви део се зо не на отво ре -
ном би ће за вр шен на ред ног
ви кен да тур ни ром у Бе о гра ду.
СК Пан че во је тре нут но на пр -
вом ме сту у Ли ги так ми че ња
Стре ли чар ског са ве за Ср би је.

СТРЕ ЛИ ЧАР СКИ ТУР НИР У СИ РИ ГУ

ЗЛАТ НИ ПИ О НИ РИ

ФУД БАЛ СКИ КЛУ БО ВИ ЗА ПО ЧЕ ЛИ ПРИ ПРЕ МЕ

НО ВА СЕ ЗО НА – НО ВЕ АМ БИ ЦИ ЈЕ

Сед мо ро так ми ча ра КК-а Ди -
на мо не дав но се вра ти ло из
Ума га – из де ве тог Свет ског
кам па за мла де. Свет ска ка ра -
те фе де ра ци ја (WKF) по ве ри -
ла је Хр ват ској ор га ни за ци ју
овог тра ди ци о нал ног кам па, а
ово је тре ћи пут да су чла но ви
Ди на ма би ли ње го ви уче сни -
ци. И не са мо так ми ча ри, већ
је и је дан од че ти ри глав на

ин струк то ра – тре не ра за бор -
бе био шеф струч ног шта ба
Ди на ма Пре драг Сто ја ди нов.
По ред ње га, тре нин ге за бор бе
во ди ли су про сла вље ни свет -
ски шам пи о ни Ага ев, Бе не те -
ло и Бровс, а за ка те Ви јет -
нам ка Хо наг Нган и Вал де зи.

Уче сни ци кам па би ли су
бор ци из це лог све та, углав -
ном ка дет ски и ју ни ор ски ре -
пре зен та тив ци зе ма ља из ко -
јих до ла зе. Ди на мо су у Ума гу
пред ста вља ли: Ми ња и Са ња
Вар са ко вић, Ми лош Сте фа но -
вић, Алек сан дар Зде шић, Дар -

ко Спа сков ски, Ни ко ла Ива -
но вић и Урош Пе тро вач ки.

На кра ју кам па одр жан је и
Свет ски куп за ка де те, ју ни о ре
и мла ђе се ни о ре, као и тур нир
за мла ђе по ла зни ке.

У из у зет но ја кој кон ку рен ци ји
так ми ча ри Ди на ма су се од лич -
но бо ри ли, али је ве ћи на њих
по ра же на у пр вом и дру гом ко -
лу. Нај бо љи пла сман је оства ри -
ла ју ни ор ка Са ња Вар са ко вић.

Тро је мла дих бо ра ца Ди -
на ма Ми љан Вар са ко вић,
Алек сан дар Зде шић и Сер геј
Пан то вић од 9. до 15. ју ла
бо ра ви у Апа ти ну, у Лет њем
кам пу пер спек тив них так -
ми ча ра Вој во ди не.

СВЕТ СКИ КА РА ТЕ КАМП ЗА МЛА ДЕ

НИ ШТА БЕЗ ДИ НА МО ВА ЦА...

Страну припремио

Александар
Живковић

Чланови Пливачког клуба Ди-
намо били су веома успешни у
претходних десетак дана. Уче-
ствовали су на два значајна
такмичења, а што је најважни-
је – са сваког су се вратили
окићени вредним трофејима.

На Летњем првенству Војво-
дине у Суботици блистале су
Вања Грујић и Наташа Пра-
скало, које су освојиле девет
медаља.

Вања се надметала у групи
пионирки рођених 2002. и
2003. године, а тријумфовала
је на 50, 100 и 200 м леђно,
док је на 50 м делфин била
трећа. У апсолутној категори-
ји је заузела друго место на
200 м леђно и заслужила
бронзу на дупло краћој дис-
танци истим стилом. Јуниор-
ка Наташа Праскало освојила
је сребрна одличја у тркама

на 50, 200 и 400 м краул. Већ
прошлог викенда пливачи
Динама, које је предводио
тренер Живко Паранос, над-
метали су се на митингу у Ла-
заревцу, који је одржан на
отвореном базену СЦ-а „Ко-
лубара”.

Страхиња Шондић је осво-
јио сребрне медаље на 50 и
100 м леђно, Катарина Белић
је била најбржа у тркама на

200 м мешовито и 50 м прсно,
док је на 100 м краул друга
стигла на циљ. Сребрним од-
личјима се окитио и Михајло
Лазаревић: у тркама на 100 м
делфин и 200 м мешовито. За-
ра Јовановић је заслужила
злато на 100 м краул, као и
сребрне медаље на 50 и 100 м
делфин. Ања Гвозденовић је
била трећа у трци на 100 м
леђно.

АКТИВНОСТИ ПЛИВАЧКОГ КЛУБА ДИНАМО

ТРОФЕЈИ САМО ИЗРАЊАЈУ
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Ан ђе ла Ман дри но,
уче ни ца:

Сва ки дан про во дим
на по љу, нај че шће
у Град ском пар ку, 
игра ју ћи се 
с дру га ри цом. На тај
на чин се од ма рам 
од шко ле и ужи вам 
у рас пу сту.

Ана Дур лић Ву јић,
уче ни ца:

Ле то про во дим на по љу,
ко ри стим ле по то пло
вре ме. Че сто сам у
пар ку с дру га ри цом. 
Та ко ђе, по не кад одем
на град ски ба зен на
ку па ње.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан

За во ли све љу де у се би
Др жао лист го вор: „Ова на ша др ве на пла не та је је зи ва! Ко ли ко

бу да ла око ме не! Не под но сим их! Ка ква очај на власт! Ко ли ко

ле зи ле бо ви ћа! Про па шће мо на чи сто!”

    Слу шао га чо век, па ре као: „Сме шан си! Бу ниш се про тив дру -

гог ли шћа, а не ви диш да сте исти. Део сте јед ног др ве та! Кад осу -

ђу јеш њих – осу ђу јеш се бе. Кад их во лиш – во лиш се бе. Што ра диш

дру ги ма – ра диш се би! Што оче ку јеш од њих – ура ди ти пр ви!”

    Он да је чо век за стао, по че шао се иза ува и схва тио да је от -

крио тај ну уни вер зу ма.

Ве ли ка тај на во де
Пре по ру ка за ра зо но ду то ком ле та је да, поред тога што се рас хла -

ђу је те во дом, по гле да те и не ки до ку мен та рац или про чи та те књи -

гу о тај на ма ко је она у се би но си. На уч ни ци твр де да во да пам ти,

ре а гу је на ре чи и му зи ку и да у се би кри је број не ми сте ри је.

    За па њи ће вас сва та чу да у јед ној ка пи. Ако се се ти те да смо

и са ми на ста ли из во де и у ве ли ком про цен ту сат ка ни од ње,

схва ти ће те и да је овај оти сак дла на за пра во – во де ни по здрав.

Ча роб но!

Ча роб њак са Та ми ша
Да ли сте икад ви де ли сли ка ра ко ји ства ра не про це њи ва де ла ко -

ри сте ћи исто вре ме но обе ру ке? У њи ма др жи огром не чет ки це, а

ма гич не сли ке ис цр та ва на не ве ро ват ној под ло зи: на по вр ши ни

во де! Уме сто бо ја ко ри сти сун це, ве тар и обла ке. На жа лост, све

што ство ри, тра је са мо трен...

    Ни кад ни сте ви де ли та квог умет ни ка? Па по гле дај те он да ма -

ло бо ље ову фот ку!

Лу ка Слеп че вић,
сред њо шко лац:

Тре нут но по ха ђам ча со ве
во жње у ау то-шко ли, а
уско ро ћу по ла га ти ис пит.
Осим то га, по не кад то ком
да на одем на ку па ње 
на ба зен, а и из ла зим
уве че у град.

Наградни конкурс

Милоше, Елена,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 

Мој мали одмор са мамом на Ади.

Елена Бижић, 
Вељка Влаховића 6

Заједно у освајање прелепих грчких обала. 
Ханиоти, Халкидики.

Милош Ожеговић, Стевана Шупљикца 111/19

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.

септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...


