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Ако јун није, 
септембар ли је?
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» страна 30

Спра ва у за бав ном пар ку
на та ми шком ке ју ко ја 
је под у пр та ци гла ма
и па ње ви ма пот пу но 
без о па сна за во жњу

То твр де струч ња ци за
без бед ност из Но вог Са да

– Лаж је и из ми шљо ти на да је ро лер -
ко стер у лу на-пар ку не бе збе дан и да
је во жња на ње му опа сна по жи вот.
Имам до ста до ка за за то и ми слим да
би сви ма ко ји сум ња ју у ово што сам
ре као, тре ба ло да бу де до вољ но то
што су ту спра ву де таљ но пре гле да ли
струч ња ци Ин сти ту та за без бед ност и
пре вен тив ни ин же ње ринг из Но вог
Са да и на кон то га на пи са ли атест у
ко ме пи ше да је она пот пу но си гур на.
Ми са ра ђу је мо ду го с њи ма и ни ка да
ни су има ли ни јед ну за мер ку на наш
рад. Због то га ћу ту жи ти „Блиц”, jeр
су но ви на ри тог ли ста об ја ви ли текст
про тив ме не а да уоп ште ни су узе ли у
об зир атест, ни ти су до шли ова мо да
би чу ли дру гу стра ну – из ја вио је Ни -
ко ла Би хлер, вла сник де ла за бав ног
пар ка „Ка за гран де”, ко ји од не дав но
ра ди на та ми шком ке ју. 

Он је до дао да има раз ло га да сум -
ња у то да су упо зо ре ње о то ме да је
ро лер ко стер опа сан за во жњу на мер -
но об ја ви ли на „Феј сбу ку” ње го ви
кон ку рен ти, ко ји су хте ли да му на -
не су ште ту ти ме што ће за пла ши ти
по тен ци јал не по се ти о це. Би хлер је
до дао да су се у си гур ност во жње на
ро лер ко сте ру уве ри ли и пан че вач ки
ин спек то ри и ко му нал ни по ли цај ци
ко ји су се про во за ли на ње му да би га
ис про ба ли пре не го што је до зво ље но
да поч не да при ма по се ти о це. 

На пи та ње но ви на ра „Пан чев ца”

КАО НЕКАД...

от куд то да је ро лер ко стер це лом ду -
жи ном под у прт ци гла ма и па ње ви ма,
Би хлер је ре као да је то уо би ча је но и
да се та ко ра ди сву да у све ту, што се,
по ње го вим ре чи ма, мо же про ве ри ти
на ин тер не ту. 

– Лу на-парк ко ји је до шао у Пан че -
во је мо би лан и све спра ве у ње му су
оси гу ра не на исти на чин, ци гла ма и
па ње ви ма. Да је то у ре ду и са свим
до вољ но, го во ри то што се до са да на
дру гим спра ва ма ни је де сио ни је дан
не срећ ни слу чај. По сто ји мо гућ ност
да се оне по ста ве на бе тон ска по сто -
ља, али то се при ме њу је са мо у лу на-
пар ко ви ма ко ји ни су мо бил ни. Од го -
вор но твр дим да су и ро лер ко стер и
све дру ге спра ве у овом лу на-пар ку
без бед ни за во жњу. На њи ма су се во -
зи ла на ша де ца и уну ци и ни ко ме се
ни шта ни је де си ло. Због то га же лим
да на гла сим да ро ди те љи чи ја де ца

до ла зе ова мо не ма ју раз ло га за бри гу.
Ми стал но пра ти мо у ка квом ста њу су
па ње ви и чим при ме ти мо да је не ки
због вла ге по чео да тру ли, од мах га
за ме њу је мо но вим – до дао је Би хлер.

Да је у овом слу ча ју све чи сто и по
за ко ну, по твр ди ла је и на чел ни ца Ју -
жно ба нат ског окру га Да ни је ла Лон чар.

Она је у из ја ви за „Пан че вац” ис та -
кла да су по при ја ви гра ђа на да је ро -
лер ко стер не бе збе дан, ин спек то ри
ра да иза шли на те рен и при вре ме но
за бра ни ли ње гов рад. Ме ђу тим, пре -
ма ње ним ре чи ма, вла сник те спра ве
до нео је атест но во сад ског ин сти ту та
у ко ме је пи са ло да је, што се те спра -
ве ти че, све у ре ду и да је во жња на
њој ап со лут но си гур на.

– Сви усло ви за без бе дан рад су ти -
ме би ли ис пу ње ни, па је по ву че на на -
ред ба о за бра ни ра да ро лер ко сте ра –
на гла си ла је Да ни је ла Лон чар.

Ме ђу тим, ње но ми шље ње не де ли
наш су гра ђа нин ко ји је пр ви об ја вио
упо зо ре ње на „Феј сбу ку” да је во жња
на ро лер ко сте ру опа сна.

„Има ли кра ја људ ској глу по сти и
без о бра злу ку? Та спра ва је по ста вље -
на на ке ју на под мет ну тим па ње ви ма
и на та квој ска ла ме ри ји тре ба да се
во зе на ша де ца и нај мла ђи. То не са -
мо да ни је без бед но не го је си гу ран
пут у ка та стро фу. Лич но сам о све му
оба ве стио да нас, 7. ју на, око по дне ва,
ко му нал ну по ли ци ју и по слао имејл
с не ко ли ко фо то гра фи ја да мо гу све
да ви де. То ни је са мо за за бра ну ра да,
већ и за кри вич ну при ја ву”, пи ше у
овом тек сту ко ји је об ја вио наш су -
гра ђа нин. 

Ре дак ци ји „Пан чев ца” се ја вио и
Алек сан дар Кне же вић. Он је по слао
имејл у ко ме пи ше да је на кон об ја -
вљи ва ња фо то гра фи ја на ко ји ма се
ви ди да це ла кон струк ци ја ро лер ко -
сте ра сто ји на др ве ним па ње ви ма и
ци гла ма, вла сник те спра ве по крио
„по сто ље” ци ра дом. 

„Звао сам те ле фо ном Град ску
упра ву и ин спек циј ске слу жбе да бих
при ја вио да та спра ва опет ра ди на -
кон за бра не. Ја вио ми се је дан чо век
и ре као да је њен вла сник до нео нео -
п хо дан атест. Ја сам га пи тао сар ка -
стич но да ли се тај до ку мент од но си
и на па ње ве ко ји под у пи ру ро лер ко -
стер, а он ми је од го во рио: ’Да, да, на
све’”, на пи сао је Кне же вић. 

На сај ту но во сад ског Ин сти ту та за
без бед ност и пре вен тив ни ин же ње -
ринг мо же се ви де ти да је та уста но -
ва у ви ше од пе де сет до ма ћих и
стра них фир ми ко је по слу ју у Ср би -
ји ура ди ла из ве шта је о за шти ти од
по жа ра, без бед но сти на ра ду, здра -
вљу за по сле них и за шти ти жи вот не
сре ди не.

М. Гли го рић



а и по овој на шој, про вин циј ској чар -
ши ји.

Mатурско ве че у „Ха ја ту” би ло је
по клон Гим на зи је за ђа ка ге не ра ци -
је. Ле по. Али ма ту ра је би ла пре не -
го што је шко ла и зва нич но ода бра ла
ђа ка ге не ра ци је, па су про фе со ри та -
да од лу чи ли дру га чи је и ову на гра ду
до де ли дру гом ђа ку!?! Та ко је оста ло
не ја сно да ли је ђак ге не ра ци је остао
без на гра де или је овај дру ги остао
без зва ња?

Ни је ов де реч о то ме ко ће би ти
уче ник ге не ра ци је, ни ти о то ме ко ће
би ти на гра ђен бес плат ним од ла ском
на ма тур ско ве че у „Ха ја ту” – реч је о
то ме шта ће би ти на кон то га. Ко ће
би ти ели та, а ко бо ра ни ја.

Ако ти је да нас оте то пра во да бу -
деш оно што је си, уче ник ге не ра ци је
у гим на зи ји на при мер, већ ко ли ко
су тра ће ти би ти ус кра ће но пра во на
би ло шта дру го, као, на при мер, да
ака дем ски обра зу јеш сво ју де цу. Јер,
као што је да нас на са стан ку На став -
нич ког ве ћа се део отац про гла ше ног
уче ни ка ге не ра ци је и са мим сво јим
при су ством вр шио ти хи при ти сак на
ко ле ге, већ ко ли ко су тра ће ла у ре ат
да на шњи це се де ти у не ком ко ме са -
ри ја ту и вр ши ти отво ре ни при ти сак
на све око се бе.

Пра вом на не ду ал но обра зо ва ње
бра не се те ко ви не ре пу бли ке.

Ре пу бли ка је об лик др жа ве у ко ме
се сви ор га ни др жав не вла сти би ра ју
на од ре ђе но вре ме, фор ми ра ју се ин -
сти ту ци је вла сти, а гра ђа ни има ју
лич на и по ли тич ка пра ва.

М. Д.

тај на чин уво ди ка стин ски си стем на
ма ла вра та.

Ка ста је уну тар се бе за тво ре на
дру штве на ску пи на за сно ва на на по -
ро дич ном на сле ђу и стро гој хи је рар -
хи ји мо ћи и ути ца ја.

Иа ко смо по ме ри ли ма бе о град ске
чар ши је про вин ци ја, за хва љу ју ћи
пан че вач кој гим на зи ји и ми ко ња за
тр ку има мо, па не да ни смо ван то -
ко ва, не го смо прак тич но аван гар да.

За што се још је дан из бор за ђа ка
ге не ра ци је пре тва ра у скан дал јер му
пре ти по ни ште ње, а зна мо да ни је
мно го вре ме на про шло од ка да је
сли чан слу чај за вр шио на су ду?

По јам аван гар де озна ча ва нај че -
шће ма лу гру пу ин те лек ту а ла ца и
умет ни ка ко ји се кре ћу кроз но ве
кул тур не и по ли тич ке те ре не, пред -
во де ћи дру штве не сло је ве. Тим пој -
мом се нај че шће озна ча ва умет ност
ко ја је ис пред сво је епо хе, ино ва тив -
на, екс пе ри мен тал на, хе те ро док сна.
У мно гим слу ча је ви ма по јам аван -
гар да ко ре спон ди ра с пој мом ели та.
А ко рен ре чи ели та на ла зи се у ла -
тин ском и фран цу ском је зи ку са
зна че њем иза бра ни, оно што је нај о -
да бра ни је – цвет не че га (на ро чи то
дру штва), је згро (на ро чи то вој ске). У
ра ној фа зи раз во ја ка пи та ли зма пој -
мом ели та озна ча ва ла се ро ба из ван -
ред ног ква ли те та, ко јој ни је мо гла
кон ку ри са ти дру га ро ба, без об зи ра
на це ну.

И у то ме је кључ за вр зла ме с ду -
ал ним обра зо ва њем, дво стру ким
ар ши ни ма и слич ним тер ми ни ма
ко ји се ових да на вр те по бе о град ској,

Сло бо да,
јед на кост, 
брат ство

Обра зо ва ње је про цес про ме не лич -
но сти у же ље ном прав цу усва ја њем
раз ли чи тих са др жа ја у за ви сно сти од
уз ра ста и по тре ба је дин ке. Оно укљу -
чу је и вас пи та ње, по ред обра зов них
са др жа ја. Нај зна чај ни ја обра зов на
ин сти ту ци ја обра зов но-вас пит ног
ка рак те ра је шко ла.

Сви смо чу ли го вор сред њо школ ца
про шле не де ље на јав ној рас пра ви о
На цр ту за ко на о ду ал ном обра зо ва -
њу. Све је кон ста то вао, плус да се на

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Наш излог

У Улици Николе Тесле, током викенда

Снимио Владимир Ђурђевић

• Да нема маште, требало је измислити.

• Пас је мој најбољи пријатељ. Зато ја мом Џекију сваки 
дан кажем: „Баци коску!”

• Некад смо сви били атеисти. Није било бога да је неко 
смео да иде у цркву.

• Ниједна жена не кува као моја мама. А ја баш такву тражим.

• Сви некуд иду, па и ја бих запалио – рече пироман.

• Ја у току дана бар сто пута помислим на секс и заситим га се.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

БОГ СВЕ ВИДИ. ОН ЈЕ У СТВАРИ ВЕЛИКИ БРАТ.

Петак, 16. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Жив ми ти!
Ма, ко то ка же да се ло ше жи ви у овој на шој на па ће ној зе мљи? Лу пе та ју,
злоб не ду ше... Да ли ствар но не ви де, или са мо не же ле да ви де бла го ста -
ње и про спе ри тет? Сва шта, а ле по им све пи ше и све им се „на цр та” у ве -
ћи ни срп ских ме ди ја – што на ци о нал них, што ло кал них: све је ма ње не -
за по сле них, ми то и ко руп ци ја су го то во ис ко ре ње ни, суд ство, по ли ци ја и
про све та функ ци о ни шу као „син ге ри це”, бол ни це су сре ђе не...

И за што се он да злоб ни ци спр да ју с фон та ном на Сла ви ји, на при мер, ко ја
је ско ро иста као она у Бар се ло ни? Те не ва ља им оно, те не шти ма ово, те код
Али-ба бе јеф ти ни је... До бро, ма ло је про цу ре ла, али по пра ви ће се. Као да баш
сву да у тој Евро пи, у ко ју ју ри мо бр зи ном све тло сти, све ра ди без гре шке.

А та ко смо бли зу Уни је. Ка члан ству у њој га зи мо са мо у ве ре но и гор -
до, без ика квих при ти са ка са За па да, јер нам је у њој и ме сто, чвр сто ре -
ше ни да ни ка да не при зна мо са мо стал ност ју жне нам по кра ји не! За то
се за ла жу и на ше ум не по ли тич ке гла ве на Ко со ву. И шта нас бри га ко ће
та мо би ти пре ми јер, ва жно је да се та мо шња вла да не мо же фор ми ра ти
без „Срп ске ли сте”... Ма, ко га то уоп ште и за ни ма у овом де лу све та кад
је ов де бла го ста ње...

Да бог да нам сви ма одо бри ли исе ље нич ку ви зу ако ово ни је исти на!

* * *
Ов де, на се ве ру, вре ме је за опу шта ње, за фе ште... Иде нам ле то, а про -
бле ма не ма мо. Ма да се оне зло ће с по чет ка тек ста опет не што ја вља ју и
кри ти ку ју, уме сто да се ра ду ју као сав нор ма лан свет. 

Оно мад су одр жа ни тре ћи „Да ни Вај фер та”, а Пан чев ке и Пан чев ци са
све де цом и ком ши ја ма из окол них ме ста по хр ли ше на пи во и ко ба си це,
на кон цер те и у лу на-пар ко ве на клоц на ма. Ми ли на јед на. Та ко и тре ба
да бу де. За слу жи ли смо.

Пан че во у по след ње вре ме уоп ште ни је су мо ран град, већ се ин тен зив -
но уре ђу је, уми ва, из гра ђу је... Да не ко слу чај но ни је по ми слио да на ше
гла ве ши не мо жда и не зна ју да је Ђор ђе Вај ферт био и ве ли ки до бро твор,
ин ду стри ја лац, вла сник на ше чу ве не пи ва ре, до бро во љац у срп ској вој -
сци и но си лац Ор де на за хра брост, пр ви гу вер нер На род не бан ке Ср би -
је, да је увео ди нар као срп ску ва лу ту… На рав но да зна ју. И по шту ју то!

Све је то ле по пре зен то ва но број ним ту ри сти ма из ино стран ства ко ји
су про шлог ви кен да по се ти ли наш град. Сви зна ти жељ ни ци мо гли су да
ви де до ку мен тар ни филм о нај зна ме ни ти јем Пан чев цу, при ка зан у Вај -
фер то вом му зе ју, да оби ђу ње го ву ла бо ра то ри ју, да оста ве цве так крај
ње го вог ве ле леп ног спо ме ни ка у цен тру гра да... Па ка да су се сви та ко
ле по еду ко ва ли о Вај фер ту на „Да ни ма Вај фер та”, за што он да и да не по -
пи ју не ко пи во из За је ча ра, Че ла ре ва или Апа ти на...

Да бог да нам сви ма пи во из че сме те кло, ако је бар јед на реч ов де лаж!

* * *
На шој ужи ван ци ји ни кад кра ја у овој зе мљи, ко ја све ви ше ли чи на не ку
скан ди нав ску, на при мер. Та ман ка да се ма ло од мо ри мо и на у жи ва мо у
бо га тим про гра ми ма, мо же мо да пре ђе мо на фуд бал ске ста ди о не и да
на ста ви мо ужи ван ци ју.

Ето опет злоб ни ка, по но во им не што не ва ља...
А то што фуд ба ле ри на ших нај бо љих клу бо ва уве ли ко ра де и му ко трп -

но тре ни ра ју, њи ма као да ни је ва жно. Па они ће за ко ји дан игра ти
европ ске утак ми це, еј! За ри ва ле ће има ти еки пе из фуд бал ских ве ле си -
ла као што су Мал та, Лук сем бург, Мол да ви ја, Фар ска остр ва... Не ма ша -
ле, сва ко са сво јом кла сом. Па шта и ако за вр ше европ ски пут већ у ју -
лу? Не ка љу ди ма ло оду на мо ре, не ка се од мо ре...

По сле им ио на ко сле ди же сто ка бит ка у на шој Су пер ли ги, већ у ав гу -
сту. А ту тек не ма ша ле. Ту, ба то, не ма на ме штаљ ки! Игра се, па са мо пр -
шти. Ов де по сто је ин сти ту ци је као што су фуд бал ски са ве зи, су ди је су
нам ме ђу нај бо љи ма у Евро пи и уоп ште не уче ству ју у сум њи вим ра бо та -
ма. Код нас се тач но зна ка да је пе нал, ка да је гол-аут... Ка кво ме ша ње
спор та и по ли ти ке, сва шта!

Иден тич но је и у ни жим ли га ма. Сва ки бод је ап со лут но за слу жен, сва -
ка по бе да је из во је ва на с те шком му ком, за то нај бо љи и тре ба да про сла -
вља ју и за ли ва ју сво је пе ха ре.

Да бог да сви убо ли све па ро ве на „кла џи” ако смо ис пи са ли јед ну је ди -
ну не и сти ну! Е, та ко!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Aлександар Живковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА „СУН ЦО КРЕТ”

Ја и мој би цикл мо же мо…

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 16. јун 2017.

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

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

БО ГАТ ПРО ГРАМ 15. ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ КАР НЕ ВА ЛА

ЈОШ ЈЕ ДАН ВИ КЕНД ПУН ЗА БА ВЕ 

Глав ни град Вој во ди не био
је про шлог ви кен да до ма ћин
ве ли ког ме ђу на род ног тур -
ни ра у стре ља штву под на зи -
вом „Гран-при Но вог Са да”,
на ко ме је на сту пи ло сто ти -
нак так ми ча ра из ше сна ест
др жа ва. Так ми че ње у га ђа њу
из ва зду шне и ма ло ка ли бар -
ске пу шке и пи што ља тра ја -
ло је пет да на. Стре љач ку
дру жи ну „Пан че во 1813”,
наш град, па и Ср би ју успе -
шно је пред ста вљао Де јан
Пе шић, ко ји је осво јио две
ме да ље.

У га ђа њу из ва зду шне пу -
шке за слу жио је брон за но
од лич је, с ре зул та том од
623,7 кру го ва, ко ји му је
обез бе дио ме ђу на род ни раз -
ред и но ве бо до ве за сти пен -
ди ју Стре љач ког са ве за Ср -

би је, али и нов ча ну на гра ду
ор га ни за то ра.

У тро ста ву, три пу та по 40
ме та ка у кле че ћем, ле же ћем
и сто је ћем ста ву, у га ђа њу из
ма ло ка ли бар ске пу шке, с
1.167 кру го ва, Де јан Пе шић
је убе дљи во осво јио злат ну
ме да љу. И овај ре зул тат му је
до нео но ве бо до ве за сти пен -
ди ју и нов ча ну на гра ду ор га -
ни за то ра, али и сла ву, с об -
зи ром на то да је по бе дио у
нај те жој олим пиј ској ди сци -
пли ни.

Струч ни тим пан че вач ке
дру жи не, али и Стре љач ки
са вез Ср би је по но се се овим
успе хом, јер је та ко кру ни -
сан сав труд и му ко тр пан рад
на тре нин зи ма у Бе о гра ду и
Но вом Са ду.

А. Ж.

ГРАН-ПРИ НО ВОГ СА ДА

Злато за Дејана

У окви ру про јек та „Омо цикл –
би ци кли стич ка ин фо-тач ка у
Омо љи ци”, удру же ње гра ђа на
„Сун цо крет” рас пи са ло је на -
град ни ли те рар ни кон курс на
те му „Ја и мој би цикл мо же -
мо…”, чи ји је циљ про мо ци ја
би ци кли зма, еко ло шки при -
хва тљи вог ви да пре во за, као и
еду ка ци ја де це о зна ча ју раз -
во ја би ци кли зма за по ме ну то
ме сто.

На на ве де ни по зив мо гу се ја -
ви ти омо љич ка де ца из ме ђу се -
дам и че тр на ест го ди на, ко ја
сво је при че тре ба да до ста ве на
имејл адре су suncokret.omolji-
ca@gmail.com, или у пи са ној
фор ми на па пи ру. Рок за сла ње
ра до ва је 10. јул. По бед ни ка ће
ода бра ти струч ни жи ри, а на гра -
да за нај бо љег упра во је би цикл.

Про је кат „Омо цикл” об у -
хва та адап та ци ју и опре ма ње

про сто ра у Омо љи ци ко ји ће
слу жи ти као би ци кли стич ка
ин фо-тач ка и ме сто за од мор
за све пут ни ке на дво точ ка -
ши ма на људ ски по гон ко ји
во зе европ ском ме ђу на род -
ном би ци кли стич ком ру том
по зна том као „EuroVelo 6”,
као и за све дру ге. По ред то га,
ово ме сто би ће у пот пу но сти
отво ре но и за све ме шта не,
на ро чи те мла де, ка ко би на

кре а ти ван и ква ли те тан на -
чин про во ди ли сво је сло бод но
вре ме.

Ре а ли за ци ју ових ак тив но -
сти по др жа ло је Ми ни стар -
ство омла ди не и спор та кроз
про грам „Мла ди су за кон”, за -
тим „Траг фон да ци ја” и Се -
кре та ри јат за за шти ту жи вот -
не сре ди не упра ве гра да Пан -
че ва.

Ј. Ф.

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

По пуст на про те тич ке
услу ге

Од са мог отва ра ња,
кра јем про шле го -
ди не, Цен тар за
хит ну и ре ста у ра -
тив ну сто ма то ло ги -
ју „Ни ко дент ме -
дик” ис ти че се по
ква ли те ту услу га,
са вре ме ној опре ми,
про фе си о нал ном и
љу ба зном осо бљу и
при јат ном ам би -
јен ту.

Осим то га, све ве ћи број
на ших су гра ђа на од лу чу је се
за услу ге ове сто ма то ло шке
ор ди на ци је, ко јом ру ко во ди
др Ђор ђе Ни ко лић, због
атрак тив них це на и мо гућ -

но сти пла ћа ња на од -
ло же но. Упра во ових
да на у „Ни ко ден ту” је
по кре ну та и но ва ак -
ци ја, у окви ру ко је сви
они ко ји ма су нео п -
ход не услу ге из обла -
сти про те ти ке оства -
ру ју пра во на чак 30%
по пу ста.

Ис ко ри сти те ову
при ли ку и за ка жи те
пре глед пу тем те ле фо -

на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре -
мље ни цен тар на ла зи се пре -
ко пу та ста ре роб не ку ће, у
Ули ци Мак си ма Гор ког 2.

Д. К.

Продужено радно
време угоститељских
објеката

Ју би ла ран, пет на е сти „Ин тер -
на ци о нал ни кар не вал Пан че -
во” би ће одр жан у пе так и су -
бо ту, 16. и 17. ју на. Љу би те љи
ове ма ни фе ста ци је ужи ва ће
оба да на, од 17 са ти, у бо га том
про гра му на ви ше ло ка ци ја, а
глав на по вор ка би ће тра ди ци -
о нал но при ре ђе на у Ули ци
вој во де Ра до ми ра Пут ни ка.

У пе так, 16. ју на, у окви ру
про гра ма „Ули ца тра ди ци је”,
ко ји ће би ти одр жан у Ули ци
Ни ко ле Те сле од 17 са ти, по се -
ти о ци ће мо ћи да ужи ва ју на
Фе сти ва лу тра ди ци о нал не
хра не, ви на и за на та, а у исто
вре ме на цен трал ној би ни, на
Тр гу Ђор ђа Вај фер та, би ће
одр жа но фи на ле фе сти ва ла
му зи ке за де цу „Рас пе ва но
про ле ће Ср би је 2017”. На кон
то га на сту пи ће Пле сни клуб
„Ба ле ри на” из Пан че ва, с ба -
лет ском пред ста вом „Mary
Poppins”. Пре све ча ног отва -
ра ња кар не ва ла у 21 сат, ка да
ће би ти пре да ти кљу че ви гра -
да, на би ни ће се на ћи Пан че -
вач ки ду вач ки ор ке стар (од 20
са ти). „Кар не вал фест” за хук -
та ће се пред ста вља њем ве шти -
не ка пу е ра пан че вач ког клу ба

„Capoeira” (од 21.10), а вр ху -
нац ове ве че ри би ће упо зна ва -
ње са ино стра ним кар не вал -
ским гру па ма и кон церт са -
ста ва „Ritmo de la noche”.

Дру гог да на ма ни фе ста ци је
мо же мо оче ки ва ти спек такл
ка кав смо већ на ви кли да ви -
ди мо на кар не ва лу. У 20 са ти у
глав ној град ској ули ци кре ну -

ће ве ли ка ме ђу на род на кар не -
вал ска по вор ка, а по том ће
усле ди ти ва тро мет. На цен -
трал ној би ни, од 17.30, би ће
одр жан „Деч ји кар не вал ски
про грам”, на ступ Там бу ра -
шког ор ке стра, за тим од 22.30
„Brazil Samba Dance Show”,
као и кон церт бен да „Salsa y
punto”.

Оба да на, у окви ру „Кар не -
ва ла у ср цу гра да”, пан че вач -
ки ло ка ли има ће ра зно вр стан
про грам. Град је уго сти те љи -
ма иза шао у су срет и омо гу -
ћио про ду же но рад но вре ме,
па ће 16. и 17. ју на сви ло ка ли
би ти отво ре ни до 3 са та по сле
по но ћи.

М. Марић Величковић

Због про гра ма на цен трал ној
би ни, ко ја ће би ти по ста вље на
на Ке ју Ра до ја Да ки ћа, у про -
ду жет ку Ули це Ни ко ле Те сле /
Тр га Ђор ђа Вај фер та, би ће за -
тво рен Кеј Ра до ја Да ки ћа од
Ули це Ни ко ле Те сла до Ули це
др Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа,
16. и 17. ју на, од 16 са ти.

Због ме ђу на род не кар не -
вал ске по вор ке 17. ју на би ће
за тво ре на Ули ца вој во де Ра -
до ми ра Пут ни ка, и то од 15
са ти део од Ка ра ђор ђе ве до
Вој во де Пе тра Бо јо ви ћа, ра ди
по ста вља ња за штит них огра -
да и тех ни ке. У су бо ту од
18 са ти би ће за тво ре не ули -

це: Вој во де Ра до ми ра Пут ни -
ка, Ми ло ша Тре бињ ца од
Ми ло ша Обре но ви ћа до Вој -
во де Р. Пут ни ка и Ули ца
осло бо ђе ња од кру жног то ка
до Вој во де Р. Пут ни ка.

Ор га ни за то ри кар не ва ла
мо ле во за че да у че твр так, 15.
ју на, не пар ки ра ју во зи ла на

јав ној по вр ши ни у про ду жет ку
Ули це Ни ко ле Те сле ка си ло -
су, због по ста вља ња би не, као
и да у су бо ту, 17. ју на, не пар -
ки ра ју во зи ла на јав ној по вр -
ши ни код Же ле знич ког пар ка
и си ло са, због ис па љи ва ња ва -
тро ме та.

М. М. В.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Из ме не у режиму са о бра ћа ја

Го ди шњи кон церт РКУД-а
„Је дин ство” одр жан је у уто -
рак, 13. ју на, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва. Пу -
бли ку у пре пу ној са ли пу на
два са та уве се ља ва ли су ан -
сам бли „Је дин ства” и го сти:
КУД „Нео лит” из Стар че ва и
„3. ок то бар” из Ба нат ског Но -
вог Се ла. Чла но ви РКУД-а „Је -
дин ство” при пре ми ли су за
овај кон церт пет ко ре о гра фи ја
пр вог ан сам бла и по две ко ре -
о гра фи је при прем них и ни -
жих ан сам ба ла и на овај на -
чин пред ста ви ли су ре зул та те
свог ра да у прет ход ној го ди ни.

– Ла га но се спре ма мо и за
ок то бар, за ка да је пла ни ран
пут на ме ђу на род ни фе сти вал
свет ског ран га у да ле кој нам
Ки ни и на да мо се да ће мо
осве тла ти образ Ср би ји и при -
ка за ти на шу кул тур ну тра ди -
ци ју. Пре ове тур не је пла ни ра -
мо и од ла зак у Ре пу бли ку
Срп ску, где смо по зва ни на
још је дан ме ђу на род ни фе сти -
вал, на ко јем ће мо го сто ва ти

кра јем ју на и по чет ком ју ла –
ре као је Ми лош Ву ло вић,
умет нич ки ру ко во ди лац ан -
сам бла „Је дин ство”.

Ово кул тур но-умет нич ко
дру штво тре нут но чи не че ти -
ри сек ци је, а са мо у пр вом ан -
сам блу има че тр де сет игра ча.
У три ни же сек ци је, ко је су по -

де ље не по ста ро сним гру па ма,
има од пет на е сто ро до три де -
се то ро де це. По ред ду го трај -
но сти и број но сти, „Је дин -
ство” је спе ци фич но по из ра -
же ном дру же њу ње го вих чла -
но ва, као и по то ме што у са -
мом ан сам блу има не ко ли ко
брач них па ро ва.

– Тре нут но има мо че ти ри
брач на па ра у ан сам блу, а на -
да мо се да ће их би ти још. То
је ре зул тат ква ли тет ног дру -
же ња, па из тог ква ли тет ног
дру же ња до ђу и не ке ве ли ке
љу ба ви. Код нас по сто ји тај
ста ри дух кул тур но-умет нич -
ких дру шта ва, ко ја су збли жа -
ва ла и по ве зи ва ла љу де. И ми
се тру ди мо да чу ва мо ту тра -
ди ци ју – ре као је Ву ло вић.

Је ди на ствар ко ја оте жа ва
њи хо во функ ци о ни са ње је сте
фи нан си ра ње, јер не ма ју ни -
ка ке при хо де ван дру штва.

– Ово је „Ста кла ри но” рад -
нич ко кул тур но-умет нич ко
дру штво, а и са ми зна те да
„Ста кла ра” има ве ли ке про -
бле ме. Фи нан сиј ску на док на -
ду не ма мо ви ше ни од тог рад -
нич ког ко лек ти ва ни од др жа -
ве – ка же Ву ло вић.

КУД „Је дин ство” фи нан си ра
се ис кљу чи во из лич них при хо -
да, од чла на ри не ко ју пла ћа ју
чла но ви дру штва и од ула зни ца
за кон цер те. М. М. В.

ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ РКУД-а „ЈЕ ДИН СТВО ИСП”

„Је дин ство” у ок то бру пу ту је у Ки ну
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Не за ви сно дру штво но ви на -
ра Вој во ди не, БИРН Ко со во,
ForumZFD и Гра ђан ска ак -
ци ја Пан че во при ре ди ли су
три би ну и про јек ци ју до ку -
мен тар ног фил ма „Ту цо вић
и дру ги”, 13. ју на, у клу бу
„Ку пе”. У раз го во ру ко ји је
усле дио на кон про јек ци је,
уче ство ва ли су: ко а у тор
фил ма Не дим Сеј ди но вић,
со ци о лог Ја ња Беч и књи -
жев ник Вла ди мир Ар се ни је -
вић, а мо де ра тор је био но -
ви нар Дин ко Гру хо њић, ко ји
је ујед но и ко про ду цент
фил ма.

До ку мен тар ни филм „Ту -
цо вић и дру ги” ре зул тат је
про јек та „Ствар ни љу ди –
ствар на ре ше ња” о од но си -
ма Ко со ва и Ср би је, из угла
ау то ра (Са мир Асла ни, Не -
дим Сеј ди но вић, Та у лант
Осма ни и Дра ган Гми зић),
уз по др шку Де ле га ци је ЕУ.
По лу ча сов ни филм ура ђен
је у кон тек сту да на шњих од -
но са Ср би је и Ко со ва. Ау то -
ри су по ку ша ли да од го во ре
на пи та ња: ка ко би да нас из -
гле да ли од но си Ср ба и Ал -
ба на ца и за што Ср би ја ни је
од у ста ла од на ци о на ли стич -
ке по ли ти ке ко ју је Ту цо вић
кри ти ко вао још 1914?

Не дим Сеј ди но вић ка же
да је Ту цо вић про шао исти
трет ман ка кав су та кви ин -
те лек ту ал ци кроз це лу но ви -
ју срп ску исто ри ју про ла зи -
ли, а из гле да и да из исто ри -
је ни смо ни шта на у чи ли.

– Ту цо вић је био је дан од
оних ин те лек ту а ла ца ко ји је
пре по зна ју ћи дух свог вре -
ме на пре по знао и про бле ме
с ко ји ма ће мо се ми да нас
су о чи ти. Ми смо тра у ма ти -
зо ва но дру штво ко је ни је по -
ну ди ло ни је дан дру ги од го -
вор на пи та ње Ко со ва осим
ра та – из ја вио је Сеј ди но -
вић.

Пи сац Вла ди мир Ар се ни -
је вић ре као је да је шо ви ни -
зам пре ма Ал бан ци ма у бив -
шој Ју го сла ви ји био уни вер -
зал ни код свих на ро да и да
се ства рао сто го ди на.

– У про те клих сто го ди на
мо же мо да пре по зна мо да

по сто ји кон ти ну и тет тог
на ци о на ли зма ко ји увек
бу ја кад власт не ма шта
дру го да по ну ди. Ка да су
пи сци одав де од ла зи ли у
При шти ну, на и ла зи ли смо
на при ја тељ ску ат мос фе ру,
а са да, ка да су они до шли
код нас, на и шли су на про -
те сто ва ње – сма тра Ар се -
ни је вић.

Со ци о лог Ја ња Беч (је дан
од ау то ра те о ри је о про ла ску
кроз тра у му) твр ди да срп ско-
-ал бан ске од но се тре ба да
из ле чи мо и да овај филм
пред ста вља мо гу ћи по че так
оно га што се у те о ри ји зо ве –
про ла зак кроз тра у му.

– А кроз на шу исто ри ју
тра у ма има три ско ка: 1389,
бал кан ски ра то ви и су ко би
де ве де се тих... Тре ба да се
про ми сли шта се де си ло и
да се по но во из гра ди по ве -
ре ње – ре кла је она.

Сва ки про ла зак кроз тра у -
му, твр ди Ја ња Беч, има пет
фа за: кон крет но на си ље и
ћу та ње о то ме, за тим, оно
тре ба да се ста ви у од ре ђе ни
кон текст (вре мен ски, ге о -
граф ски, еко ном ски...), тре -
ћа је же сто ка емо тив на ре -
ак ци ја стра не ко ја је по чи -
ни ла пат њу, а да нас се то ви ди

код ба ти на ша, и по след ња
фа за је да се осло бо ди пат ње
онај ко је ту пат њу пре тр пео.

– Тек та да ка да тра у ма ви -
ше не бо ли, она не мо же да
бу де осно ва за ства ра ње но -
вих ге не ра ци ја ба ти на ша –
по ру чи ла је на кра ју Ја ња
Беч.

Ди ми три је Ту цо вић био је
во ђа со ци ја ли стич ког по -
кре та у Ср би ји, но ви нар и
бо рац за људ ска пра ва и со -
ци јал ну прав ду. Ро ђен је на
Зла ти бо ру, 1881. го ди не, у
све ште нич кој по ро ди ци.
По што је 1903. пред во дио
мар тов ске про те сте про тив
ре жи ма кра ља Алек сан дра
Обре но ви ћа, био је при си -
љен да еми гри ра. Вра тио се
на кон Мај ског пре вра та, ка -
да је и осно вао Со ци јал де -
мо крат ску пар ти ју. По ги нуо
је у Ко лу бар ској би ци 1914.
го ди не.

Из По кре та „До ста је би ло”
по ру чу ју да ни су из не на ђе ни
по сти збор ним де ша ва њи ма
на пан че вач кој по ли тич кој
сце ни, јер још ни су по зна ти
зва нич ни ре зул та ти из бо ра за
Ме сну за јед ни цу Ко теж. Ни -
ко ла Ће бић из Град ског од бо -
ра на во ди да су по ме ну ти из -
бо ри на нај го ри мо гу ћи на -
чин ма ни фе сто ва ли, ка ко је
ре као, сву не спо соб ност ло -
кал не вла сти да ор га ни зу је
би ло шта ка ко тре ба, па и из -
бо ре у јед ној ме сној за јед ни -
ци, ко ји су одр жа ни на шест
из бор них ме ста.

– На ла зи мо се у си ту а ци ји
ка да ви ше од не де љу да на по -
сле из бо ра и да ље не ма мо ко -
нач не ре зул та те, не ма мо мо -
гућ ност уви да у би рач ки ма те -
ри јал, од но сно за пи сни ке с би -

рач ких ме ста, али за то по сто ји
ви ше од 30 при го во ра и жал би
на из бор ни про цес, као и се -
дам по сту па ка пред Управ ним

су дом у ве зи са из бо ри ма ко ји
су одр жа ни. Ова кве ства ри се
де ша ва ју ка да град во ди не -
ком пе тен тан стра нач ки ка дар

ко ме је ин те рес ње го ве по ли -
тич ке ор га ни за ци је бит ни ји од
за ко на и ин те ре са гра да, али и
ка да у Град ској из бор ној ко -
ми си ји за ду же ној за спро во ђе -
ње из бо ра се де ис кљу чи во љу -
ди бли ски вла да ју ћој стран ци
– из ја вио је Ће бић.

По крет „До ста је би ло” че -
ка од го во ре Управ ног су да,
од но сно на да се по ни шта ва -
њу из бо ра на свих шест из -
бор них ме ста на Ко те жу 1 и
Ко те жу 2.

– Иа ко гра до на чел ник Пан -
че ва Са ша Па влов ми сли да је
из ла зност од бли зу 25 од сто
из у зет но ве ли ка, ми сма тра мо
да то ни је та ко и по зи ва мо
гра ђа не да се убу ду ће ма сов -
ни је укљу че у од лу чи ва ње на
из бо ри ма на свим ни во и ма –
по ру чио је он.
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ГИК од био све 
при го во ре и жал бе,
ка да се опо зи ци ја
обра ти ла ви шој 
ин стан ци

И да ље без ко нач них
ре зул та та из бо ра од
4. ју на за чла но ве
Скуп шти не Ме сне 
за јед ни це Ко теж

Град ска из бор на ко ми си ји
(ГИК) од би ла је 31 при го вор и
свих се дам жал би опо зи ци је
на из бо ре за Скуп шти ну Ме сне
за јед ни це Ко теж ко ји су одр -
жа ни 4. ју на. Гру па гра ђа на
„Ко теж про тив дик та ту ре”, ко -
ју су по др жа ле све опо зи ци о не
пан че вач ке стран ке осим Со -
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је
(ко ја је има ла сво је кан ди да те
на овим из бо ри ма), под не ла је
ви ше зах те ве за увид у из бор ни
ма те ри јал, а при го во ри су се
пре те жно од но си ли на не ре гу -
лар ност спро во ђе ња из бо ра,
по пут не ко ри шће ња УВ лам пи
и спре јо ва за спре ча ва ње ви -
ше стру ког гла са ња. Де мо кра те
су се про шле не де ље обра ти ле
и Управ ном су ду, ко ји је ове
не де ље за тра жио сву до ку мен -
та ци ју од Град ске из бор не ко -
ми си је. Пред сед ни ца ГИК
Бран ки ца Ја ко вље вић из ја ви ла
је да је ко ми си ја део при го во ра
од ба ци ла за то што су их под -
не ла нео вла шће на ли ца.

– Увид у наш ма те ри јал не
мо же има ти сва ко, од но сно
мо же или овла шће но ли це или
сам кан ди дат. Они ко ји су тра -

жи ли увид у из бор ни ма те ри -
јал ни су има ли овла шће ња, а
ми смо им да ли и до дат ни рок
за то, има ли су вре ме на да све
то ис пра ве, а ни су. При мед бе у
ве зи с тим да за пи сни ци ни су
би ли јав но ис так ну ти ни су тач -
не, јер сам лич но об и шла из -
бор на ме ста и уве ри ла се да су
би ли ока че ни – из ја ви ла је Ја -
ко вље ви ће ва за „Пан че вац” и
до да ла да су кан ди да ти мо гли
да оства ре увид у ма те ри јал,
али да они за то ни су би ли за -
ин те ре со ва ни.

Ка да је реч о упо тре би УВ
лам пи и спре јо ва, пред сед ни -
ца Град ске из бор не ко ми си је
оста је при ста ву да ти ре кви -

ГРАД СКА ИЗ БОР НА КО МИ СИ ЈА

ЧЕ КА СЕ ОД ГО ВОР УПРАВ НОГ СУ ДА

бор на ко ми си ја тре ба да са че -
ка све од лу ке Управ ног су да
на жал бе опо зи ци је од но сно
Гру пе гра ђа на „Ко теж про тив
дик та ту ре”.

– Ко нач не из бор не ре зул -
та те про гла си ће мо тек ка да
се сва про це ду ра за вр ши, од -
но сно че кам од го вор су да, а
до са да нам ни шта ни је сти -
гло. Све што је тај суд од нас
тра жио, ми смо до ста ви ли –
ре кла је Бран ки ца Ја ко вље -
вић.

Не зва нич но свих пет на ест
ме ста у Скуп шти ни Ме сне за -
јед ни це Ко теж осво ји ли су
кан ди да ти с ли сте Срп ске на -
пред не стран ке.

зи ти ни су би ли нео п ход ни на
овим из бо ри ма.

– Ко ми си ја не ма мо гућ но -
сти да са ма за по тре бе ових из -
бо ра на ру чу је и ку пу је ни лам -
пе ни спре јо ве. То се на ба вља у
ино стран ству – из ја ви ла је она
и до да ла да на из бо ри ма за
чла но ве скуп шти на ме сних за -
јед ни ца они ни су нео п ход ни.

Иа ко су се про шле не де ље
де мо кра те по зи ва ле на до ку -
мент из 2011. го ди не, на ша са -
го вор ни ца твр ди да је реч о
„ста ром пра вил ни ку, од но сно
да је Град у ме ђу вре ме ну до -
нео но ви ји”.

До про гла ше ња ко нач них
ре зул та та из бо ра Град ска из -

РЕАКЦИЈА НА ИЗБОРЕ

Оче ку ју по ни шта ва ње

Жен ска плат фор ма за раз вој
Ср би је јав но je осу ди ла се ри ју
ме диј ских на па да на на род ног
по сла ни ка Ма ри ни ку Те пић,
ко ји пред ста вља ју до са да, ка -
ко су оце ни ли, не за бе ле же ни
об лик дис ква ли фи ко ва ња же -
на ак тив них у по ли тич ком и
јав ном жи во ту Ср би је.

„На жа лост, до са да шња ре а -
го ва ња, јав ни апе ли и ука зи ва -
ње на по губ не по сле ди це ши -
ре ња род них сте ре о ти па и дис -
кри ми на тор ног из ве шта ва ња
ни су да ли оче ки ва не ре зул та -
те. Из да на у дан бе ле жи мо све
те же об ли ке кр ше ња за ко на,
но ви нар ског ко дек са и све би -
зар ни је при ме ре ис ка зи ва ња
не тр пе љи во сти и мр жње пре -
ма же на ма. Же не има ју пра во
на вла сти ти по ли тич ки став и
по ли тич ко де ло ва ње. Упра во
то де ло ва ње мо же и тре ба ло би
да бу де је ди ни пред мет јав не

оце не и кри ти ке”, са оп шта ва
ова ор га ни за ци ја.

Они су по зва ли уред ни ке и
но ви на ре да у сво јим ме ди ји ма
раз ви ја ју свест о зна ча ју рав но -
прав но сти и по ста ну истин ски
парт не ри у из ме ни дру штве -
них и кул тур них обра за ца.
Сма тра ју да та кви обра сци
омо гу ћу ју умно жа ва ње сте ре -

о ти па и пред ра су да о же на ма
ко је су веч но под ре ђе не му -
шкар ци ма и ко је за то у јав ном
жи во ту би ра ју пут ма ни пу ла -
ци је и упра вља ња из сен ке.

„По зи ва мо по ли ти чар ке и
же не на јав ним функ ци ја ма
да по ка жу со ли дар ност са же -
на ма ко је су из ло же не ме диј -
ским и јав ним на па ди ма са мо

за то што су же не. Ако со ли -
дар ност из о ста не, на ме сту на
ко јем је да нас на род на по сла -
ни ца Ма ри ни ка Те пић, већ су -
тра би ће не ка од нас”, до да је
се у са оп ште њу.

Жен ска плат фор ма је са -
мо стал но или у са рад њи са
ак ти вист ки ња ма жен ског по -
кре та ви ше пу та ре а го ва ла у
слу ча је ви ма ка да су на па да -
не, јав но вре ђа не и из ла га не
ме диј ском лин чу оне ме ђу
на ма ко је су се „усу ди ле” да
де лу ју у јав но сти – као но ви -
нар ке, ак ти вист ки ње или по -
ли ти чар ке.

ЖЕН СКА ПЛАТ ФОР МА ЗА РАЗ ВОЈ СР БИ ЈЕ

Про тив ши ре ња мр жње пре ма же на ма у ме ди ји ма

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МА И ТРИ БИ НА

Ту цо вић и дру ги

Ј. Беч, В. Арсенијевић и Н. Сејдимовић

Страну припремила

Марина
Димитрић
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У про те клих не де љу да на у на шем
гра ду су одр жа не две ве ли ке град ске
ма ни фе ста ци је – „Кла сик фест” и
„Да ни Вај фер та”, а тре ћу и јед ну од
нај ве ћих у лет њем пе ри о ду, „Пан че -
вач ки кар не вал”, оче ку је мо већ на -
ред ног ви кен да. Њи хо ви по се ти о ци
мо гли су при ме ти ти да на ши су гра -
ђа ни за и ста ужи ва ју у му зи ци и дру -
же њу и да је на свим де ша ва њи ма би -
ло љу ди раз ли чи тих ста ро сних до ба.
Мо гло би се ре ћи да је у сва ком де лу
гра да би ло за сва ког по не што и да су
ме ђу при сут ни ма вла да ли до бро рас -
по ло же ње и по зи тив на енер ги ја.

По во дом про те клих град ских до -
га ђа ја и оних ко ји су пред на ма пи та -
ли смо Пан чев це ко ја је њи хо ва оми -
ље на град ска ма ни фе ста ци ја ко ју ра -
до по се ћу ју сва ке го ди не. 

СТАН КА ЂОР ЂЕ ВИЋ, до ма ћи ца:
– Кар не вал је мо ја оми ље на ма ни -

фе ста ци ја. Жи вим у бли зи ни и си -
гур но ћу ићи и ове го ди не. Сви ђа ми
се то што је све ле по, ша ре но и дру -
га чи је. Гра ду тре ба не што та ко. Гле -

да ће мо глав ну по вор ку и све оста ле
про прат не до га ђа је. 

ЕМИ ЛИ ЈА ВУ ЈИЋ, пен зи о нер ка: 
– Ни сам би ла у гра ду ско ро ме сец

да на, али ћу сва ка ко ићи на кар не -
вал. Ову град ску ма ни фе ста ци ју пра -
тим сва ке го ди не. До па да ми се ат -
мос фе ра на кар не ва лу, то што су сви
ве се ли. По ред овог, по се ти ла сам и
кар не вал у Не мач кој и је ди на раз ли -
ка је у то ме што код њих има ви ше
уче сни ка. Наш кар не вал је јед на ко
до бар. 

МИЛ КА РОК НИЋ, при вред ник:
– Ни сам би ла ско ро на не кој ма ни -

фе ста ци ји, јер три го ди не жи вим у
Не мач кој. Ра ни је сам од ла зи ла на
кар не вал, а с об зи ром на то да во лим
ро кен рол, по се ћу јем и мо то-скуп. 

МИ ЛОШ АН КИЋ, пен зи о нер:
– Нај ви ше ми се до па да ма ни фе -

ста ци ја „Да ни Вај фер та”. Ком плет на
ор га ни за ци ја је ове го ди не би ла су -
пер. Мо жда је мо гло ду же да тра је.

Овог ви кен да ћу по се ти ти и кар не вал.
Ина че во лим кар не ва ле. На кон пан -
че вач ког, сле де ћи ће би ти у Бе лој Цр -
кви, ко ји је та ко ђе ле по ор га ни зо ван. 

СА ША СТО ЈА НОВ СКИ, 
рад ник у „Хи ги је ни”:

– Нај ви ше во лим кар не вал. Мо ја
су пру га и ја сва ке го ди не по се ћу је мо
ову ма ни фе ста ци ју. До па ли су ми се и
„Да ни Вај фер та”. Кон церт „Ван Го га”
је био од ли чан. Пла ни рам да по се тим
и мо то-скуп ко ји ће би ти одр жан у ју -
лу. Во лим рок и ме тал му зи ку, па ће
ово би ти пра ва при ли ка за то. 

МИ ЛОШ ЧУ МИЋ, 
ме ди цин ски тех ни чар:

– „Да ни Вај фер та” су мо ја оми ље -
на ма ни фе ста ци ја. Ове го ди не је од -
зив био за и ста ве ли ки. Зна чај но је да
се не што та ко ле по и за ни мљи во де -
ша ва у на шем гра ду. Ићи ћу и на
кар не вал, јер је то још јед на од ма ни -
фе ста ци ја ко је ра до по се ћу јем. 

Анкетирала 

Мирјана Марић Величковић

М. АНКИЋМ. РОКНИЋ С. СТОЈАНОВСКИ М. ЧУМИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЈА ЈЕ ВА ША ОМИ ЉЕ НА ГРАД СКА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА?

Пи во, му зи ка и кар не вал

Е. ВУЈИЋС. ЂОРЂЕВИЋ

ХРОНИКА

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

О но вој стра те ги ји бри ге 
о мла ди ма

Већ че тр на ест го ди на 
тра је по сту пак

Из Ми ни стар ства не ма 
од го во ра, у но во па зар ском
рек то ра ту се не ја вља ју 
на те ле фон

Као и увек у вре ме упи са на фа кул те -
те, од но сно из бо ра бу ду ћег ака дем -
ског зва ња, у на шу ре дак ци ју сти жу
пи та ња у ве зи са акре ди та ци ја ма
при ват них уни вер зи те та. Ка ко но ви -
на ри не зна ју све, али уме ју да се рас -
пи та ју, ре дов но обе ћа мо на шим чи -
та о ци ма да ће мо све про ве ри ти у ре -
ле вант ним ин сти ту ци ја ма си сте ма.
Нај ви ше упи та, и ове го ди не, би ло је
у ве зи са Уни вер зи те том у Но вом Па -
за ру, де парт ман Пан че во.

Овог пу та, на жа лост, не ће мо из не -
ти пот пу ну сли ку, али не на шом кри -
ви цом: ше фу ка би не та ми ни стра про -
све те по сла ли смо имејл с кон крет -

Да кле, ди пло ме се мо гу из да ва ти,
али је по сту пак акре ди та ци је, шест
го ди на ка сни је, и да ље у то ку.

Че твр ти ми ни стар
Ге не рал ни се кре тар Вла де Но вак Не -
дић пот пи сао је 26. но вем бра 2015.
за кљу чак у ко ме из ме ђу оста лог сто -
ји да ће се до „окон ча ња по ступ ка
акре ди та ци је ви со ко школ ске уста но -
ве и сту диј ских про гра ма” сма тра ти
да Уни вер зи тет „има до зво лу за рад у
свом се ди шту и да има пра во на из -
да ва ње јав них ис пра ва”.

Ов де су кључ не ре чи „у свом се ди -
шту”, што зна чи у Но вом Па за ру, при
че му се не по ми њу де парт ма ни у Но -
вом Са ду, Су бо ти ци или Пан че ву.
Мо жда не ко ми сли да би тре ба ло да
се под ра зу ме ва да се и на де парт ма -
не од но си за кљу чак ко ји је при пре -
ми ло Ми ни стар ство про све те с пот -
пи сом ми ни стра Ср ђа на Вер би ћа; то
баш не иде та ко...

Нај све жи ји акт ве о ма слич не са др -
жи не, 22. но вем бра 2016, Уни вер зи -
те ту у Но вом Па за ру по сла ло је Ми -

без до зво ле?”. Ци ти ран је рек тор Су -
ад Бе ћи ро вић: „Са про ме ном за ко на
смо уред но 2009. го ди не под не ли до -
ку мен та ци ју за акре ди та ци ју, а од та -
да смо из ло же ни су бјек тив ном и тен -
ден ци о зном оце њи ва њу Ко ми си је за
акре ди та ци ју и На ци о нал ног са ве та
за ви со ко обра зо ва ње”.

Му а мер Зу кор лић је та да на вео да
је ова ква од лу ка На ци о нал ног са ве та
„спре га ко руп ци је, мо но по ла и шо ви -
ни зма”, а ге не рал ни се кре тар тог са -
ве та Ми о драг По по вић ре као је за
Ра дио „Сло бод на Евро па” да је за пре -
па шћен овом из ја вом, јер та кве „па у -
шал не из ја ве у ака дем ском све ту ни -
су до зво ље не”.

„Од 2009. го ди не су се про ме ни ла
три са ста ва Ко ми си је за акре ди та ци ју,
по што су им ис ти ца ли ман да ти, као и
че ти ри пред сед ни ка. Про ме ни ла су се
два са ста ва На ци о нал ног са ве та и три
пред сед ни ка и сви ти љу ди су до но си -
ли мал те не иден тич не од лу ке. Уко ли -
ко то ли ки број нај ква ли фи ко ва ни јих
љу ди ко ји тре ба да од лу чу ју о ква ли -
те ту не ког уни вер зи те та у Ср би ји ми -
сли исто, он да се не мо же те по зи ва ти
на ар гу мент да вас не ко мр зи и до но -
си од лу ке из на ци о нал них, шо ви ни -
стич ких или ко руп тив них раз ло га”,
ка зао је та да По по вић.

По ди ћи слу ша ли цу
На кра ју, вра ти ће мо се на по че так.
Ше фа ка би не та ми ни стра про све те
Мар ка По па ди ћа у ве зи с функ ци о -
ни са њем Ин тер на ци о нал ног уни вер -
зи те та у Но вом Па за ру пи та ли смо
сле де ће: 1. Да ли има акре ди та ци ју
за сту диј ске про гра ме ин фор ма ти ке,
пра ва, пси хо ло ги је? 2. Да ли има ре -
ше ње над ле жног ми ни стар ства за
оба вља ње де лат но сти ви со ког обра -
зо ва ња ван се ди шта, у де парт ма ни ма
у ви ше гра до ва, а по себ но у Пан че ву?
3. Да ли је упис сту де на та у де парт -
ма ну у Пан че ву за ко нит?

У ци љу исти ни тог, тач ног и пра во -
вре ме ног ин фор ми са ња јав но сти и у
скла ду са ин те ре со ва њем на ших чи та -
ла ца, на да мо се да ће нам од го во ри из
ми ни стар ства сти ћи до сле де ћег из да -
ња но ви на. Из истих раз ло га же ли мо
да ве ру је мо да ће не ко у рек то ра ту у
Но вом Па за ру на знак зво на уско ро
по ди ћи слу ша ли цу, или да ће над ле -
жни из Но вог Па за ра по зва ти нас.

Код нас се де жур ни увек ја вља на
те ле фон.

С. Трај ко вић

Из ра да Стра те ги је бри ге о мла ди ма
гра да Пан че ва од 2018. до 2022. го -
ди не би ла је пр ва те ма на сед ни ци
Град ског ве ћа одр жа ној 9. ју на. Из ве -
сти лац је био већ ник Не ма ња Ро тар,
ко ји је под ву као да је наш град увек
пред ња чио ка да су стра те шки до ку -
мен ти у ве зи с мла ди ма у пи та њу.

Он то ни је ре као, али се то сва ка -
ко од но си и на пе ри од пре до ла ска
ак ту ел не ко а ли ци је на власт. С об -
зи ром на то да је ис те кла „Си гур на
по ла зна тач ка за од ра ста ње”, ка ко

се зва ла прет ход на стра те ги ја, по -
ка зу је се по тре ба да се на пи ше но ва.
О то ме ће раз го ва ра ти и од бор ни ци
Скуп шти не гра да, а по том ће гра до -
на чел ник име но ва ти тим за из ра ду
ак та.

Чак пет сле де ћих та ча ка днев ног
ре да об у хва ће но је за јед нич ком рас -
пра вом. Ра ди ло се о из ме на ма од лу -
ка о за шти ти Пар ка при ро де По ња -
ви ца, као и спо ме ни ка при ро де

„Ива но вач ка ада”, „Ста бло цр ве но -
ли сне бу кве у Омо љи ци”, „Два ста -
бла бе лог ја се на код До ло ва” и „Ке -
стен Ћур чи на у Пан че ву”. У пи та њу
је пре ци зи ра ње тер ми на у ко ји ма
Град ском ве ћу тре ба до ста вља ти го -
ди шње пла но ве упра вља ња за на ред -
ну и из ве шта ја за прет ход ну го ди ну.

По том је да то ми шље ње да ло кал -
ни пар ла мент мо же да да са гла -
сност на из ме не про гра ма по сло ва -
ња ЈКП-а „Гре ја ње”. Оне се ти чу
пра ва за по сле них на со ли дар ну по -

моћ ра ди убла жа ва ња не по вољ ног
ма те ри јал ног по ло жа ја, као и сма -
ње ње не ких тро шко ва. Озва ни че на
је, за тим, пр ва из ме на фи нан сиј ског
пла на МЗ „Ми та Ву ко са вљев” из До -
ло ва, да би на кра ју, због од ла ска
јед ног чла на у пен зи ју, би ло из ме -
ње но ре ше ње о обра зо ва њу ко ми си -
је за ис пи ти ва ње по год но сти так си
во зи ла за оба вља ње так си пре во за.

С. Т.

ПО КОМ ОСНО ВУ РА ДИ УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ У НО ВОМ ПА ЗА РУ, ДЕ ПАРТ МАН У ПАН ЧЕ ВУ

ЧЕ КА ЈУ ЋИ АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ

ним пи та њи ма, али до за кљу че ња
овог бро ја „Пан чев ца” од го во ри ни су
сти гли; на број те ле фо на у рек то ра ту
у Но вом Па за ру, ко ји смо до би ли од
за по сле не осо бе у де парт ма ну у на -
шем гра ду, ни ко се да ни ма не ја вља.

За то ће мо овог пу та пред ста ви ти про -
блем акре ди та ци ја ди пло ма на осно ву
по да та ка ко је смо про на шли са ми.

У то ку
У град ској про свет ној ин спек ци ји ка -
жу да они ни су над ле жни за ви со ко -
школ ско обра зо ва ње, да не ма ју ни ка -
кве ин ге рен ци је ка да су уни вер зи те -
ти у пи та њу, али до да ју да им је про -
блем по знат јер ре ла тив но че сто ро -
ди те љи питају да ли су ди пло ме сте -
че не на но во па зар ској ви со ко о бра -
зов ној шко ли валидне. Ин спек то ри
из Град ске упра ве упућују под но си -
оце пријава на ре сор но ми ни стар ство
и ка жу да не зна ју шта се по том де -
ша ва, по што то ни је у њи хо вом де ло -
кру гу по сла.

На ин тер не ту је ла ко про на ћи чи -
ње ни це у ве зи с до зво ла ма за рад и
оба вља ње де лат но сти: пр во ре ше ње у
ко ме сто ји да се Уни вер зи те ту у Но -
вом Па за ру, као уста но ви у осни ва њу,
до зво ља ва да от поч не рад и оба вља ње
де лат но сти, пот пи сао је ми ни стар
про све те и спор та Га шо Кне же вић
13. ок то бра 2003, на зах тев пред у зе ћа
за про из вод њу, тр го ви ну и услу ге
„Ре фреф” из Но вог Па за ра. На сај ту
Уни вер зи те та сто ји да је ње гов пред -
сед ник муф ти ја Му а мер Зу кор лић, а
ње га јав ност „др жи” и за осни ва ча
од но сно вла сни ка уста но ве.

На сле де ћем ва жном до ку мен ту,
од 15. де цем бра 2009, сто ји па раф
ми ни стра Жар ка Об ра до ви ћа: он од -
го ва ра Уни вер зи те ту на зах тев у ве зи
с по твр ђи ва њем „ва лид но сти ди пло -
ма” те уста но ве.

„Уни вер зи тет из Но вог Па за ра под -
нео је На ци о нал ном са ве ту за ви со ко
обра зо ва ње – Ко ми си ји за акре ди та -
ци ју и про ве ру ква ли те та – зах тев за
акре ди та ци ју ви со ко школ ске уста но -
ве и сту диј ских про гра ма, у скла ду са
ди на ми ком ко ју је утвр ди ла Ко ми си -
ја, и овај по сту пак је у то ку. До окон -
ча ња по ступ ка акре ди та ци је и до би -
ја ња до зво ле за рад, Уни вер зи тет оба -
вља де лат ност ви со ког обра зо ва ња,
укљу чу ју ћи из да ва ње јав них ис пра ва
о сте че ном ви со ком обра зо ва њу...”,
пи ше у том ак ту.

ни стар ство про све те, на у ке и тех но -
ло шког раз во ја. Ис под тек ста је па -
раф ак ту ел ног ми ни стра Мла де на
Шар че ви ћа. По на вља се кон струк ци -
ја „до окон ча ња по ступ ка акре ди та -
ци је”, а на кра ју сто ји сле де ће: „Ди -
пло ме, ко је сте као јав не ис пра ве у
гра ни ца ма Ва ше над ле жно сти из да -
ва ли од 2003. го ди не до да нас, из да -
те су у про пи са ном об ли ку”.

Про пи са но из да те, а по сту пак
акре ди та ци је ни је окон чан. У пре во -
ду: свр ше ни сту ден ти до би ја ју ди -
пло ме ко је ниг де у ино стран ству не -
ма ју упо треб ну вред ност. Ци нич ни
би ре кли да је Ср би ја по себ на у сва -
ком, па и у овом сми слу: пу на су јав -
на пред у зе ћа и дру ге др жав не фир ме
ви со ко о бра зо ва ног ка дра чи је „јав не
ис пра ве” ван тог сек то ра не ва же.

Шта су об ја вљи ва ли ме ди ји
Ми ни стри се ме ња ју, при ча је иста:
по сту пак акре ди та ци је је у то ку већ
че тр на ест го ди на. Не што пре по след -
њег ми ни стар ског па ра фа, кра јем ок -
то бра 2016, у ве ли ком бро ју до ма ћих
ме ди ја по ја ви ле су се ин фор ма ци је о
то ме да су „Зу кор ли ћу од би је не све
акре ди та ци је”.

Под тим на сло вом „Ве чер ње но во -
сти” су пу сти ле текст у ко ме се ка же да
„На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо -
ва ње јед но гла сно ни је усво јио 16 жал -
би Уни вер зи те та у Но вом Па за ру”.

„Нај ва жни ји ар гу мент због ко га Зу -
кор ли ће ви фа кул те ти ни су, ни у дру -
го сте пе ном по ступ ку, до би ли акре ди -
та ци ју је сте – лош на став ни ка дар.
Јед на про фе сор ка би ла је са ма се би у
ко ми си ји за из бор у зва ње за ре дов ног
про фе со ра. Је дан про фе сор је ма ги -
стри рао у ок то бру, у де цем бру је док -
то ри рао, а три ме се ца ка сни је би ран
је за до цен та. Дру ги је 2008. ма ги -
стри рао у Са ра је ву, а 2009. док то ри -
рао у Но вом Па за ру. Тре ћи је за ме -
сец и по 2008. го ди не и ма ги стри рао
и док то ри рао на Уни вер зи те ту у Но -
вом Па за ру. Од чла но ва Са ве та мо гло
се чу ти да је ве ли ки про блем то што
је Уни вер зи тет у Но вом Па за ру, иа ко
без акре ди та ци је, сам се би про из вео
ка дро ве, па је го то во по ло ви на пре да -
ва ча упра во ту док то ри ра ла”.

У слич ном то ну из ве шта ва ли су и
„Блиц”, „По ли ти ка”...

Ра дио „Сло бод на Евро па” об ја вио
је при лог на сло вљен са „’Зу кор ли ћев’
универ зи тет: упи си, ди пло ме и за ра да

А просторије у Панчеву су им у стамбеној згради... 



На иницијативу Данијеле
Лончар, начелнице Јужноба-
натског управног округа, при-
вредници из јужног Баната су
прошле недеље, само током
једног дана, прикупили чак 22
тоне хлебног брашна за потре-
бе народних кухиња на Косову
и Метохији које функциони-
шу под окриљем Епархије ра-
шко-призренске.

Брашно је на Космет стигло
у четвртак, 8. јуна, баш у тре-
нутку кад су и последње зали-
хе почеле да се троше. Даније-
лу Лончар су у манастиру Гра-
чаница дочекали епископ ра-
шко-призренски и косовско-
метохијски Теодосије и Све-
тлана Стевић, председница ху-
манитарне организације „Мај-
ка девет Југовића”. Епископ је
изразио велико задовољство
због чињенице да се овакве ак-
ције и даље организују и да су
људи спремни да помогну.

Пошто је обишла централни
магацин народне кухиње у
Прековцу, где је брашно испо-
ручено, Данијела Лончар се
упознала и с радом организа-
ције „Мајка девет Југовића”,
која руководи народним кухи-
њама, али и фармом коза,

крава, бикова и оваца, као и
погоном за пастеризацију и
прераду млека.

– Заснивањем свог рада на
принципу самоодрживости
ова организација завређује
највише оцене. Њени члано-
ви самостално производе и у
своје кухиње пласирају нај-
већи део неопходних намир-
ница. Међутим, и поред тога
им је неопходна помоћ. Ис-
трајност и оданост коренима
и светој српској земљи ових
људи заслужује у најмању ру-
ку поштовање и обавезу да
им се помогне увек када је то

неопходно, како би истраја-
ли у борби с којом устају и
лежу свакога дана, а то је оп-
станак на просторима Косо-
ва. Поред задовољства које
осетите када чините добро
дело, посета српским свети-
њама које својом лепотом и
изузетношћу представљају
јединствени рај на земљи,

пружа посебан осећај мира и
испуњености душе – истакла
је Данијела Лончар.

Она је нагласила и то да ово
није први, нити ће бити по-
следњи пут да привредници из
јужног Баната прискачу у по-
моћ Епархији и људима на Ко-
сову, који су у изузетно тешкој
ситуацији.

Про шлог утор ка, 6. ју на, Оп шту
бол ни цу је, као гост опе ра тор и
еду ка тор, по се тио dr med. sc.
Вла ди мир Ко јо вић, деч ји и
адулт ни уро лог. Ко јо вић је по -
знат не са мо у на шем ре ги о ну
већ и у све ту као уро лог ко ји се
ба ви опе ра ци ја ма про ме не по -
ла и ре кон струк ци је уре тре.

Већ смо пи са ли о то ме да
тим ле ка ра ко ји ра де на Оде -

ље њу уро ло ги је у пан че вач кој
бол ни ци у по след ње вре ме све
ви ше ин си сти ра на кон стант -
ној еду ка ци ји ка дра и уво ђе њу
но вих про це ду ра у ле че ње па -
ци је на та, те не чу ди ни ова
нај но ви ја по се та при зна тог
ле ка ра. Он је у са рад њи с др
Пре дра гом Ву ји ћем, на чел ни -
ком уро ло шког оде ље ња, ура -
дио ре кон струк ци ју уре тре с
бу кал ним граф том. Ин тер вен -
ци ја је би ла нео п ход на због
су же ња уре тре.

Пре ма ре чи ма др Пре дра га
Ву ји ћа, по сто пе ра тив ни ток
код па ци јен та про ти че уред но.

Петак, 16. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Јав на на бав ка 
рас пи са на 1. ју на,
рок за под но ше ње
по ну да 3. јул

Уко ли ко не бу де 
жал би, уго вор са 
из во ђа чем би ће 
пот пи сан у ав гу сту

Ка да је по след њег да на мар та
пот пи сан уго вор ко јим Упра ва
за ка пи тал на ула га ња АП Вој -
во ди не пре но си Оп штој бол -
ни ци Пан че во сред ства у из -
но су од 500 ми ли о на ди на ра,
на ме ње на ре кон струк ци ји и
адап та ци ји Ин тер ни стич ког
бло ка, на ја вље но je да се пр ви
мај сто ри у бол ни ци оче ку ју у
ју ну. Ме ђу тим, ис по ста ви ло се
да је ова прог но за не тач на, а
нај но ви ја гла си да би ра до ви
мо гли по че ти у сеп тем бру.

Да ни је реч о пу ким обе ћа -
њи ма, све до чи чи ње ни ца да је
но вац обез бе ђен и да се на ла зи
на ра чу ну Бол ни це, али и то да
је у че твр так, 1. ју на, Упра ва за
ка пи тал на ула га ња АП Вој во -
ди не рас пи са ла јав ну на бав ку
за ре кон струк ци ју Ин тер ног
оде ље ња.

Ка да је 31. мар та Не дељ ко
Ко ва че вић, ди рек тор Упра ве,
по се тио пан че вач ку бол ни цу
ра ди пот пи си ва ња уго во ра, он
је из ја вио сле де ће:

ЗА ШТО КА СНИ РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ИН ТЕР НОГ ОДЕ ЉЕ ЊА

АКО ЈУН НИ ЈЕ, СЕП ТЕМ БАР ЛИ ЈЕ?

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ма ло вре ме на и во ље тре ба
вам да би сте на пра ви ли од -
ли чан до ма ћи и здрав шам -
пон. Ку пов ни шам по ни, по -
го то во они јеф ти ни ји, мо гу
иза зва ти ири та ци ју ко же
гла ве, пе рут, пре те ра но ма -
шће ње или ису ши ва ње ко се.
Та кви шам по ни са др же ве -
ли ки број штет них ве штач -
ких суп стан ци, бо ја и кон -
зер ва на са.

Са стој ци за до ма ћи шам -
пон: 250 мл во де, 90 мл теч -
ног ка сти љан ског са пу на,
две су пе не ка ши ке су ше них
би ља ка (по ва шем из бо ру,
али и у за ви сно сти од ти па
ко се), 20 ка пи ете рич ног уља
ко је вам при ја и че твр ти на
ка ши ке уља (јо јо ба, ко ко со -
во, ма сли но во, ар га но во…).

При пре ма: пр во на пра ви -
те чај од иза бра них би ља ка
са 250 мл во де. Оста ви те да
од сто ји бар че ти ри са та.
Про це ди те и си пај те у фла шу,

по том до дај те ка сти љан ски
са пун и уље и шам пон је го -
тов. Он не ће пе ни ти као ку -
пов ни, али ће ја ко при ја ти
ко си и ко жи гла ве.

Ка сти љан ски са пун је
100% при ро дан и пред ста -
вља иде ал ну ба зу за шам по -
не, јер са вр ше но чи сти и не -
ма ми рис. Мо же те га ку пи ти
у ско ро сва кој биљ ној апо те -
ци. Ми рис шам по на ће те са -
ми од ре ди ти упо тре бом иза -
бра них ете рич них уља и би -
ља ка.

Као што смо већ на по ме -
ну ли, из бор би ља ка за ви си од
ти па ва ше ко се. За нор мал ну
ко су мо же те ко ри сти ти не -
вен, ка ми ли цу, бо си љак, ла -

ван ду, ли пу или жал фи ју, а
за су ву ко су ко рен чич ка, зо -
ву, лист га ве за или ко рен бе -
лог сле за. Ма сној ко си би
при ја ли ло во ров лист, не вен,
ка ми ли ца, мај чи на ду ши ца,
ко ра ли му на, ко при ва, хај -
дуч ка тра ва...

Пре упо тре бе про мућ кај те
шам пон, јер ће се с вре ме -
ном ком по нен те при род но
на та ло жи ти и раз дво ји ти.

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

На пра ви те до ма ћи
шам пон

ЗДРАВА ИСХРАНА

На пра ви те са ми ну те лу без
ади ти ва и об ра дуј те уку ћа -
не. Ни ко не ће одо ле ти
овом фан та стич ном слат -
ком за до вољ ству. Ре цепт
за до ма ћу ну те лу при лич -
но је јед но ста ван, а све што
вам тре ба су ле шни ци, ка -

као и још не ко ли ко са сто -
ја ка.

Овај кре ма сти на маз је
ствар но из у зет ног уку са.
До дат но ужи ва ње пру жа чи -
ње ни ца да је сва ки за ло гај
бо гат мно штвом ви та ми на
до брих за наш ор га ни зам.

По треб но: 250 мл слат ке или не у трал не па вла ке, 60 г ко ко со вог

уља, 100 г цр не чо ко ла де, две су пе не ка ши ке ка ка оа, 100 г пе че ног

ле шни ка и мед.

При пре ма: Ле шник са мле ти у мул ти прак ти ку док се не пре во ри у

ка шу. До да ти јед ну ка ши ку уља и на ста ви ти мле ве ње до пот пу не

глат ко ће. У шер пу си па ти па вла ку и оста так уља. Ка да про ври, ски -

ну ти с рин гле и уба ци ти из ло мље ну чо ко ла ду. Ме ша ти док се сва чо -

ко ла да не ис то пи, па до да ти ка као. Чо ко лад ну ма су пре су ти у мул -

ти прак тик у ко јем се на ла зи ле шник и мућ ка ти док се ма са не ујед -

на чи. Ако је по треб но, за сла ди ти ме дом. Ма су пре су ти у те гли цу с

по клоп цем и оста ви ти у фри жи де ру да се стег не.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

До ма ћа ну те ла

– Још 2004. го ди не би ло је
пла ни ра но да се овај про је -
кат ре а ли зу је. Ме ђу тим, тек
по сле три на ест го ди на ми
смо ус пе ли да пре ђе мо с ре -
чи на де ла. Оп шта бол ни ца и
Град Пан че во су при пре ми ли
сву нео п ход ну до ку мен та ци -
ју, из ра ђен је про је кат и
обез бе ђе не су гра ђе вин ске
до зво ле, та ко да ће Упра ва за
ка пи тал на ула га ња у нај ско -
ри је вре ме рас пи са ти јав ну
на бав ку. На да мо се да ће
кон курс про ћи бр зо и ква ли -
тет но, да не ће би ти жал би и
да ће бол ни ца би ти ура ђе на у
нај кра ћем мо гу ћем ро ку.
Пред ви ђе но је да ра до ви тра -
ју осам ме се ци.

Ипак, јав на на бав ка ни је
рас пи са на та ко бр зо као што
се оче ки ва ло, те смо кон так -
ти ра ли са др Сло бо да ном Ову -
ком, ди рек то ром Оп ште бол -
ни це, ка ко би смо до би ли ин -
фор ма ци ју о то ме због че га је
до шло до од ла га ња.

– Тен дер је ка снио због при -
пре ме про јект не до ку мен та ци -
је. Рас пи сан је 1. ју на, а отва ра -
ње по ну да за ка за но је за 3. јул.
Уко ли ко не бу де жал би, оче ку -
је мо да уго вор са из во ђа чем
ра до ва бу де пот пи сан у ро ку од
30 да на на кон отва ра ња по ну да
и да за тим, у до го во ру с њим,
на пра ви мо план пре се ље ња,
ка ко би се осло бо дио цео блок.
Као што је по зна то, ре кон -

Ру жни при зо ри ипак не ће не ста ти овог ле та

ЕДУ КА ЦИ ЈА КА ДРА НА УРО ЛО ГИ ЈИ

Го сто вао 
др Вла ди мир Ко јо вић

ИНИЦИЈАТИВА НАЧЕЛНИЦЕ ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

Брашно за народне кухиње на Космету

струк ци ја и адап та ци ја вр ши ће
се од су те ре на и про сто ра фи -
зи кал не ме ди ци не, пре ко При -
јем ног оде ље ња, где су сме ште -
не При јем но-ур гент на слу жба
и ди јаг но сти ка, за тим пр вог
спра та, где су са да про сто ри је
За во да за јав но здра вље, до
пре о ста ла три спра та бло ка –
ис та као је Ову ка.

Он је на гла сио и то да је нај -
ва жни је да је, за хва љу ју ћи си -
нер ги ји Ре пу блич ке вла де, по -
кра јин ске ад ми ни стра ци је и
ло кал не са мо у пра ве, но вац
обез бе ђен и до дао да је не за -
хвал но пре ци зи ра ти та чан да -
тум по чет ка ра до ва, бу ду ћи да
се не мо же пред ви де ти да ли
ће би ти жал би на кон јав ног
отва ра ња по ну да. Уко ли ко оне
из о ста ну, у иде ал ним усло ви -
ма, сеп тем бар би мо гао да бу -
де ме сец ка да ће сан о ре кон -
струк ци ји Ин тер ног на по кон
по че ти да се пре та че у ја ву.

По зив за под но ше ње по ну да
за из во ђе ње ра до ва у овом де -
лу Бол ни це, као и оста ла нео -
п ход на до ку мен та ци ја мо гу се
по гле да ти на сај ту Упра ве за
ка пи тал на ула га ња www.kapi-
talnaulaganja.vojvodina.gov.rs.
Ка ко се на во ди на том пор та -
лу, јав но отва ра ње по ну да из -
вр ши ће Ко ми си ја за јав ну на -
бав ку, по ла са та на кон ис те ка
ро ка за њи хо во до ста вља ње,
или тач ни је – 3. ју ла, у 12.30, у
про сто ри ја ма Упра ве у Но вом
Са ду.

Ле то је за мно ге нај леп ше
го ди шње до ба. Прет по ста -
вљам да ово ми шље ње де ли
ве ћи на Пан че ва ца ко ји про -
ле ће по ве зу ју с хро нич ним
умо ром, а је сен и зи му с
при лич но де пре сив ним рас -
по ло же њем. Ка ко год, то пли
и сун ча ни да ни су иде ал на
при ли ка да се на док на де за -
ли хе ви та ми на, да се оја ча
иму ни тет. За све оне ко ји
пре те ра ју у овој ак тив но сти,
не ће би ти су ви шна упо зо ре -
ња и са ве ти ве за ни за пре ко -
мер но из ла га ње сун че вој
све тло сти и то пло ти.

То плот не бо ле сти на ста ју
као ре зул тат не мо гућ но сти
тер мо ре гу ла тор них ме ха ни -
за ма те ла да се из бо ре с пре -
ко мер ном тем пе ра ту ром
око ли не. Лак ши об ли ци
ових ста ња ис по ља ва ју се
ото ци ма на ру ка ма и но га ма,
ко лап си ма или бол ним гр че -
ви ма на кон ин тен зив не фи -
зич ке ак тив но сти. Ве ће те го -
бе на ста ју по сле ду жег бо -
рав ка на сун цу и на пор них
по сло ва ко ји ни су пра ће ни
од го ва ра ју ћом на док на дом
теч но сти. Та да се обич но
осе ћа ју ис цр пље ност, сла -
бост, не ста бил ност хо да, гла -
во бо ља и муч ни на пра ће на
по вра ћа њем. Тем пе ра ту ра
те ла мо же би ти нор мал на у
овој си ту а ци ји, али ни зак
крв ни при ти сак у ус прав ном
по ло жа ју те ла и убр за на ср -

ча на рад ња услед гу бит ка те -
ле сних теч но сти би ће озбиљ -
ни ри зи ци за ста ри је жи вот -
но до ба или не ког с хро нич -
ном ср ча ном бо ле шћу. Нај о -
збиљ ни ја ста ња пра ће на су
по ре ме ћа јем све сти и ви со -
ком те ле сном тем пе ра ту ром
– из над 40 сте пе ни. Де ца,
ста ри ји, си ро ма шни и те шко
по крет ни ве о ма су угро же ни
и за то је нео п ход но обра ти ти
па жњу на ове ка те го ри је ста -
нов ни штва. Раз ло зи ле же у
фи зи о ло шким ка рак те ри -
сти ка ма ко је по спе шу ју при -
ма ње то пло те, а сла бе ода ва -
ње ка да је то нео п ход но.
Про блем је тим ве ћи што се
ова вр сте здрав стве не угро -
же но сти мно го те же уо ча ва
код хро нич них па ци јен та и
ста ри јих осо ба због ње ног
по сте пе ног и при кри ве ног
на стан ка.

Ме ре пр ве по мо ћи овим
ли ци ма ба зи ра ју се на не ко -
ли ко прин ци па. Основ но је
да се пре ки не из ло же ност
не по вољ ним фак то ри ма
око ли не. На док на да теч но -
сти и елек тро ли та ве о ма је
ва жна ка ко то плот на ис цр -
пље ност пра ће на гр че ви ма
не би пре шла у мно го
озбиљ ни је ста ње то плот ног
уда ра. Оба ве зно би тре ба ло
узе ти по дат ке о вре ме ну из -
ло же но сти ви со кој тем пе ра -
ту ри и ин тен зи те ту на по ра
ка ко би се бо ље про це ни ла
си ту а ци ја. По ла ка ши чи це
со ли у ча ши во де и ма са жа
ми ши ћа би ће од ве ли ке ко -
ри сти па ци јен ту ко ји осе ћа
гр че ве. Ви со ку те ле сну тем -
пе ра ту ру тре ба ло би ски да -
ти ква ше њем ко же мла ком
во дом и упо тре бом вен ти ла -
то ра ка ко би се по спе ши ло
ода ва ње те ле сне то пло те.
Сва ста ња пра ће на озбиљ -
ним по ре ме ћа јем све сти,
арит ми ја ма и раз во јем шо ка
раз лог су за хит ну ме ди цин -
ску ин тер вен ци ју и хо спи та -
ли за ци ју.

То плот не бо ле сти

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић



Без ба кљи и пе тар ди, без га -
ла ме и на род ња ка, без фла -
ша и ба ло на с во дом и оста -
лих сцен ских еле ме на та ка -
кве ви ђа мо сва ке го ди не од
кра ја ма ја до сре ди не ју на –
уче ни ци Основ не шко ле „Јо -
ван Јо ва но вић Змај” про сла -
ви ли су у по не де љак, 12. ју -
на, крај школ ске го ди не.

А шта су ко ри сти ли уме сто
„уо би ча је них” по ма га ла и
спе ци јал них ефе ка та? Не -
што мно го суп тил ни је, а да -
ле ко моћ ни је: сво је гла со ве и
нај ра зли чи ти је му зич ке ин -
стру мен те – од уку ле леа,
пре ко ча ше с во дом, до ви о -
ли на, буб ње ва, кла ви ја ту ра...
Ис ко ри сти ли су то пло по -
под не да јед ни дру ги ма, ро -
ди те љи ма и остат ку за ин те -
ре со ва ног све та по ка жу ко -

ли ко су та лен то ва ни, ка квим
се ван на став ним ак тив но -
сти ма ба ве, ка кви су им на -
став ни ци, али и шта зна ју о
дру гар ству, љу ба ви, тим ском
ду ху, ме ђу соб ној по др шци...
Би ло је пра во ужи ва ње гле -
да ти их, слу ша ти, апла у ди -
ра ти им, игра ти у њи хо вим
рит мо ви ма и би ти за ра жен
њи хо вом мла до шћу и по зи -
ти вом.

Див ни љу ди ра сту из на ше
де це. А да ле ки раз ви је ни
свет баш та кве во ли. Тре ба
да ми сли мо о то ме, док још
ни су скроз од ра сли, схва ти -
ли и – оти шли.

„Зма јев ци”, на клон до по -
да! И, сре ћан вам рас пуст!
Ви ди мо се на сле де ћој при -
ред би, у сеп тем бру!

Д. К.

Ре а ли зо ван зна ча јан
про грам ко ји тре ба 
да уна пре ди област 
одр жи вог раз во ја

Са рад ња срп ских, 
не мач ких 
и ау стриј ских
струч ња ка

Чла ни це Европ ске уни је ре а -
ли зо ва ле су низ зна чај них
про гра ма у обла сти за шти те
жи вот не сре ди не и та ко да ле
не мер љив до при нос у пре ва -
зи ла же њу ни за про бле ма с ко -
ји ма се Ср би ја су о ча ва на пу ту
европ ских ин те гра ци ја. По -
след њи у ни зу еко ло шких про -
је ка та од но сио се на уна пре -
ђи ва ње упра вља ња опа сним
от па дом и ре а ли зо ван је у са -
рад њи Ми ни стар ства по љо -
при вре де и за шти те жи вот не
сре ди не и Аген ци је за за шти ту
жи вот не сре ди не Ау стри је и
Фе де рал ног ми ни стар ства за
жи вот ну сре ди ну, за шти ту
при ро де, из град њу и ну кле ар -
ну без бед ност Не мач ке.

Као део зах те ва из По гла вља
27 у пре го во ри ма за при сту па -
ње Европ ској уни ји, Ср би ја
тре ба да уса гла си сво је на ци о -
нал но за ко но дав ство са за ко -
но дав ством Европ ске уни је.
Област упра вља ња от па дом
пред ста вља по се бан иза зов ка -
да су у пи та њу по кри ве ност и
ка па ци те ти за основ не услу ге,

У окви ру до дат не мо дер ни -
за ци је пре ра де наф те у пан -
че вач кој ра фи не ри ји, НИС је
успе шно ре а ли зо вао но ви
про је кат ли ниј ског на ме ша -
ва ња мо тор них бен зи на.
Пре ма ре чи ма над ле жних у
тој ком па ни ја, за хва љу ју ћи
мо дер ном софт вер ском си -
сте му и пре ци зном ли ниј -
ском на ме ша ва њу нај ква ли -
тет ни јих мо тор них бен зи на,
обез бе ђен је кон стан тан ква -
ли тет про из во да у скла ду с
про пи са ном спе ци фи ка ци -
јом ЕУ. У овај про је кат НИС
је уло жио го то во де сет ми ли -
о на евра.

– Успе шно ре а ли зо ва ни про -
је кат ли ниј ског намешавањa
мо тор них бен зи на по твр да је
по све ће но сти НИС-а про из -
вод њи го ри ва вр хун ског ква -
ли те та. Осим то га, ова ин ве -
сти ци ја и но ви ком пју те ри -
зо ва ни си стем про из вод ње
обез бе ђу ју про из вод њу ко ја
је у скла ду с нај са вре ме ни -
јим тех нич ким про пи си ма и
зах те ви ма из обла сти без бед -

но сти на ра ду, про тив по жар -
не за шти те и за шти те жи вот -
не сре ди не – ис та као је Вла -
ди мир Га гић, ди рек тор Бло -
ка Пре ра да НИС-а.

Софт вер ски си стем, укљу -
чу ју ћи и си стем за пла ни ра -
ње и оп ти ми за ци ју ре цеп ту ре
бен зи на, упра вља це ло куп -
ним про це сом са два на ест
це во во да и број ним пум па ма
ко ји ма се до пре ма ју бен зин -
ске ком по нен те ко је се с ди -
ги тал ном пре ци зно шћу ау то -
мат ски до зи ра ју и по том
скла ди ште у ре зер во ар као
го тов про из вод. Ова квим на -
чи ном на ме ша ва ња обез бе -
ђу је се кон стан тан ква ли тет
фи нал ног про из во да. По себ -
на вред ност ин ве сти ци је је и
знат но кра ће вре ме на ме ша -
ва ња бен зи на, што по ве ћа ва
ефи ка сност по сло ва ња. Ра -
ни је је за про из вод њу јед не
бен зин ске шар же од 2.500 до
3.000 куб них ме та ра би ло по -
треб но 25 до 36 са ти, а са да
се те ко ли чи не про из ве ду за
13 до 20 са ти.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 16. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДА НА ДУ НА ВА У ПАН ЧЕ ВУ

СИН ХРО НИ ЗО ВА НЕ АК ЦИ ЈЕ 
ШИ РОМ ЕВРО ПЕ

Зна чај на еко ло шка
кам па ња

Дру штве но од го во ран
од нос за јед ни це

Град Пан че во ће се ове го ди не,
ак ци јом „Ак тив ни за ре ке”, је -
да на е сти пут при дру жи ти про -
сла ви ве ли ког ро ђен да на Ду -
на ва. Ло кал на са мо у пра ва, у
свој ству по кро ви те ља град ске
ма ни фе ста ци је „Дан Ду на ва”,
омо гу ћи ла је на шем гра ду да
бу де део ве ли ке европ ске по -
ро ди це ло кал них са мо у пра ва
ко је сла ве ову зна чај ну ре ку.

Пан че во се при дру жи ло
Ме ђу на род ном ко ми те ту за
за шти ту ре ке Ду нав ICPDR
(International Commission for
the Protection of the Danub Ri-
ver), ко ји сва ке го ди не ре а ли -
зу је еко ло шку и дру штве но од -
го вор ну кам па њу по све ће ну
нај зна чај ни јој европ ској ре ци.
Реч је о син хро ни зо ва ним ма -
ни фе ста ци ја ма ко је се од ви ја -
ју на те ри то ри ји ве ћи не гра до -
ва и на се ље них ме ста по ду -
нав ског ре ги о на. Тре ба ис та ћи
да про сла ва Да на Ду на ва има
ста тус град ске ма ни фе ста ци је
и да је Пан че во 2009. го ди не
до би ло цер ти фи кат Ме ђу на -
род ног ко ми те та за за шти ту
ре ке Ду нав за ор га ни за ци ју
ове ме ђу на род не кам па ње.

Европ ски пра зник
Ме ђу на род ни дан Ду на ва обе -
ле жа ва се од 29. ју на 2004. и
ак тив но га сла ви че тр на ест зе -
ма ља пот пи сни ца Ме ђу на род -
не кон вен ци је о са рад њи на за -
шти ти и одр жи вом ко ри шће њу
ре ке. У Ср би ји ће ма ни фе ста -
ци ја тра ди ци о нал но би ти ор га -

ни зо ва на у по ду нав ским гра до -
ви ма, под покровитељствoм
Ди рек ци је за во де при Ми ни -
стар ству по љо при вре де и за -
шти те жи вот не сре ди не. Ге не -
рал ни спон зор је ком па ни ја
„Ко ка-Ко ла”.

Про грам обе ле жа ва ња Да на
Ду на ва у Пан че ву би ће одр жан
17. ју на на град ској пла жи, а
пред ви ђе не ак тив но сти од ви ја -
ће се на по те зу од град ске пла -
же до ку ла све ти ља. Пре ма ре -
чи ма ор га ни за то ра, на ово го -
ди шњој ма ни фе ста ци ји уче -
ство ва ће мно го број ни во лон те -
ри и спор ти сти, уче ни ци, гра -
ђа ни, љу би те љи на у ти ке, при -
ро де – сви ко ји во ле ре ку и овај
град.

Тог да на би ће при ре ђе на
еко ло шко-ли ков на ра ди о ни ца

у ко јој ће уче ство ва ти чла но ви
удру же ња обо ле лих од мул ти -
пле скле ро зе, ли ков них умет -
ни ка „Све ти о ник”, „На по ла
пу та” и „Пре по знај у се би”,
као и по ла зни ци деч јег ате љеа
„Ма ли ге ни је” и ПУ„Деч ја ра -
дост” и чла но ви Kлуба за ста ра
и од ра сла ли ца Ге рон то ло -
шког цен тра. Сви ли ков ни ра -
до ви би ће од 20. ју на из ло же -
ну у хо лу Град ске упра ве.

Кон крет не ак тив но сти
У пла ну је ре а ли за ци ја еко ло -
шко-во лон тер ске ак ци је чи -
шће ња во до то ка Та ми ша, од
ушћа Та ми ша у Ду нав (од на -
ших све ти о ни ка) до град ске
пла же. Уче шће су на ја ви ли
во лон те ри из клу бо ва „Та -
миш” и „Хе рој Мар ко Ку лић”,
спор ти сти из пан че вач ких

ПРИ РЕД БА У 

ОШ „ЈО ВАН ЈО ВА НО ВИЋ ЗМАЈ”

Не ки но ви 
див ни клин ци

ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ У ОБЛА СТИ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Упра вља ње опа сним от па дом на те ри то ри ји Ср би је

клу бо ва, Удру же ње ло ва ца
Пан че во, Фе ри јал ни са вез
Пан че во, ОШ „Ми ро слав Ан -
тић” и мно ги дру ги.

Да под се ти мо, Ду нав је по -
сле Вол ге нај ду жа ре ка у Евро -
пи (2.860 ки ло ме та ра) и про -
ти че кроз Не мач ку, Ау стри ју,
Сло вач ку, Ма ђар ску, Хр ват ску,
Ср би ју, Ру му ни ју, Бу гар ску,
Мол да ви ју и Укра ји ну. Ток Ду -
на ва кроз Ср би ју дуг је 588 ки -
ло ме та ра, а про те же се од гра -
ни це с Ма ђар ском и Хр ват -
ском до гра ни це с Бу гар ском и
Ру му ни јом. Уз слив ре ке Ду нав
жи ви осам де сет ми ли о на љу -
ди. Ду нав про ти че кроз че ти ри
европ ске пре сто ни це: Беч (Ау -
стри ја), Бе о град (Ср би ја), Бу -
дим пе шту (Ма ђар ска) и Бра -
ти сла ву (Сло вач ка).

НО ВА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА НИС-а

Мо дер ни за ци ја 
пан че вач ке ра фи не ри је

као што су са ку пља ње, тран -
спорт и од ла га ње от па да, али
и не до ста так ин фра струк ту ре
за трет ман и од ла га ње опа сног
от па да.

Ин сти ту ци о нал на из град ња
Две го ди не тра ја ла је ре а ли за -
ци ја на ве де ног про гра ма ко ји
је фи нан си ра ла ЕУ (ми ли он
евра) кроз ИПА прет при ступ -
ну по моћ, а чи ји је циљ био да
се Ср би ји по мог не да ис пу ни
стан дар де из обла сти за шти те
жи вот не сре ди не кроз ин сти -
ту ци о нал ну из град њу и уна -
пре ђе ње еко ло шке ин фра -
струк ту ре.

Тим од 39 струч ња ка из Ау -
стри је и Не мач ке ра дио је с ко -
ле га ма из Ср би је, ка ко би се
пре не ли зна ње и нај бо ље прак -
се из Европ ске уни је у овој
обла сти. У про је кат су би ле
укљу че не број не за ин те ре со ва -
не стра не, укљу чу ју ћи и пред -
став ни ке ре пу блич ких и ло кал -
них ор га на, ин ду стри је и ор га -
ни за ци ја ци вил ног дру штва,

кроз би ла те рал не са стан ке, че -
ти ри се ми на ра и два на ест ра -
ди о ни ца ши ром Ср би је.

Нај бо ља прак са
Ре а ли за ци ја овог зна чај ног
про гра ма да ла је зна чај не ре -
зул та те ко ји ће би ти од ве ли -
ке по мо ћи на шим над ле жним
ин сти ту ци ја ма. На и ме, ура -
ђе на је ана ли за за ко но дав ства
Ср би је у ве зи с по себ ним то -
ко ви ма от па да, чи ји су ре зул -
тат пре по ру ке ко је су укљу че -
не у осам под за кон ских ака та
из ра ђе них у окви ру про јек та.
По ред то га, из ра ђе на је Сту -
ди ја о ин сти ту ци о нал ној ор -
га ни за ци ји си сте ма упра вља -
ња опа сним от па дом у Ср би ји
и да те су пре по ру ке за уна -
пре ђе ње тре нут них си сте ма
упра вља ња от па дом, на осно -
ву нај бо љих прак са из три зе -
мље чла ни це ЕУ. За јед нич -
ким сна га ма на пра вљен је
Ин те гри са ни план за упра -
вља ње опа сним от па дом и
ура ђе на је ана ли за по тре ба за

обу ка ма. Ор га ни зо ва на су три
се ми на ра, на ко ји ма су по ла -
зни ци уна пре ди ли зна ња и
ве шти не из обла сти упра вља -
ња опа сним от па дом. Ка ко би
се оси гу ра ла одр жи вост од го -
ва ра ју ћег упра вља ња опа сним
от па дом на ло кал ном ни воу,
из ра ђен је во дич на срп ском
је зи ку.

Над ле жни у др жа ви оче ку ју
да ће про је кат до ве сти до бо -
љег упра вља ња опа сним от па -
дом у Ср би ји, што ће ре зул ти -
ра ти ефек тив ни јом по нов ном
упо тре бом и ко ри шће њем
вред них ком по не на та от па да,
бо љом за шти том жи вот не сре -
ди не и љу ди од штет них суп -
стан ци, а са мим тим и све у -
куп ним уна пре ђе њем ква ли -
те та жи во та гра ђа на Ср би је.
Ре зул та ти про јек та та ко ђе ће
по мо ћи Ср би ји у бо љој при -
пре ми за про цес пре го ва ра ња
за при сту па ње Европ ској уни -
ји за По гла вље 27, ко је се од -
но си на жи вот ну сре ди ну и
кли мат ске про ме не.



Гра ђа ни ко ји због бо ле сти
или ста ро сти ни су у мо гућ -
но сти да до ђу до по ли циј -
ских про сто ри ја ка ко би из -
ва ди ли лич на до ку мен та,
са да има ју мо гућ ност да
лич не кар те и па со ше до би -
ју на кућ ну адре су.

Ово ва жи са мо у си ту а ци ја -
ма ка да су оправ да но спре че -
ни да са ми под не су зах тев за
до би ја ње лич них до ку ме на та,

као што су бо лест и ле че ње у
бол ни ци, или ако не мо гу да
се кре ћу без ту ђе по мо ћи.

Да би оства ри ли пра во да
им по ли цај ци до не су до ку -
мен та, по треб но је да се осо -
ба с ко јом жи ве или њи хов
ста ра тељ обра те по ли ци ји и
уз зах тев за до ста ву до ку мен -
та на кућ ну адре су при ло же
и до каз о спре че но сти да их
из ва де са ми.

Гру па по ли ца ја ца из Пан че ва,
Бе о гра да, Но вог Са да, Зре ња -
ни на, Ва ље ва, Су бо ти це и Ни ша
ових да на је за вр ши ла курс за
кри ми на ли стич ке тех ни ча ре.

Пре ма пи са њу ин тер нет
пор та ла „По ли ци ја да нас”,
они су са да оспо со бље ни за
вр ше ње фо рен зич ке об ра де
ли ца ме ста, као и за про на ла -
же ње, до ку мен то ва ње, об ра ду,
фик си ра ње, ту ма че ње и опе -
ра тив но ко ри шће ње тра го ва
ра ди ра све тља ва ња кри вич них
де ла и от кри ва ња њи хо вих по -
чи ни ла ца.

По ред то га, сте кли су по -
треб на зна ња и за оба вља ње
кри ми на ли стич ко-тех нич ке
ре ги стра ци је и иден ти фи ка -
ци је ли ца и ле ше ва, ства ри и
тра го ва, за хва љу ју ћи че му са -
да мо гу са мо стал но да вр ше
уви ђа је.

На кра ју кур са, по сле од слу -
ша не те о риј ске на ста ве, по ла -
зни ци кур са има ли су и прак -
тич ну обу ку. То ком ње су мо -
гли да при ме не те о риј ска зна ња
ко ја су сте кли и да ре а гу ју у си -
ту а ци ја ма ка да је би ло по треб но
из вр ши ти фо рен зич ку об ра ду
ли ца ме ста по сле те шке кра ђе,
раз бој ни штва, си ло ва ња, са мо -
у би ства, по жа ра на мо тор ном
во зи лу и екс пло зи је.

Че тр де сет де ве ти курс за
кри ми на ли стич ке тех ни ча ре
одр жан је у Цен тру за фо рен -
зич ку обу ку По ли циј ске ака -
де ми је, а при су ство ва ло му је
20 по ли ца ја ца из се дам по ли -

циј ских упра ва ши ром Ср би је.
Основ на зна ња о по слу ко ји ће
оба вља ти пре не ли су им ве -
шта ци На ци о нал ног кри ми на -
ли стич ко-тех нич ког цен тра,
као и фо рен зи ча ри за об ра ду
ли ца ме ста из По ли циј ске
упра ве Бе о град.

Цен тар за фо рен зич ку обу ку,
ко ји по сто ји у окви ру Кри ми -
на ли стич ко-по ли циј ске ака -
де ми је, отво рен је 2015. го ди -
не за хва љу ју ћи фи нан сиј ској

по др шци Кра ље ви не Швед ске и
са рад њи те зе мље с Ми ни стар -
ством уну тра шњих по сло ва.

С об зи ром на ком плек сност
ма те ри је ко ја се у ње му из у -
ча ва и на ин тен зив ну на ста ву,
од по чет ка ра да Цен тра по -
сто ји прак са да кан ди да ти за
по ха ђа ње кри ми на ли стич ко-
-тех нич ког кур са пре до ла ска
на обу ку про ве ду нај ма ње шест
ме се ци у од се ци ма кри ми на -
ли стич ке тех ни ке по ли циј ских

упра ва из ко јих до ла зе ка ко би
сте кли основ на зна ња о тој ма -
те ри ји. Пре до ла ска на обу ку
они мо ра ју по ло жи ти при јем -
ни тест од 80 пи та ња.

Петак, 16. јун 2017.
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Ко до ста ви ре ле вант не
ин фор ма ци је о 
на па да чу ко ји је на
бен зин ској пум пи
те шко ра нио 
де вет на е сто го ди шњу
де вој ку, би ће нов ча но
на гра ђен

Ти ме ће до при не ти
да он бу де ухва ћен

Ми ни стар ство уну тра шњих по -
сло ва Ср би је и Нафт на ин ду -
стри ја Ср би је по зва ли су све
гра ђа не ко ји сма тра ју да има ју
ре ле вант не ин фор ма ци је у ве -
зи са из вр ши о цем ору жа не
пљач ке на бен зин ској ста ни ци
Ве ли ки Мо кри Луг у но ћи из -
ме ђу 25. и 26. ма ја, ка да је
смрт но ра ње на рад ни ца Кри -
сти на Ка пла но вић, да се ја ве
на те ле фон 064/888-8811.

Нафт на ин ду стри ја Ср би је
обез бе ди ла је на гра ду у из но су
од 2.000.000 ди на ра за осо бу
ко ја сво јим ин фор ма ци ја ма
до при не се ра све тља ва њу овог
слу ча ја и по мог не да се про на -
ђе уби ца. Он је по бе гао по сле
пљач ке и по ли ци ја га још увек
тра жи.

За по сле ни у ком па ни ји НИС
са о се ћа ју с по ро ди цом стра да -
ле де вој ке и из ра жа ва ју нај ду -
бље са у че шће. Та ком па ни ја
пру жа сву нео п ход ну по моћ
ње ној по ро ди ци, а на ста ви ће
да по др жа ва и при пад ни ке
Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва у њи хо вим на сто ја њи -
ма да што бр же ра све тле овај
слу чај.

Кри сти на је ра ди ла на бен -
зин ској пум пи од 2016. го ди -
не. У по чет ку је би ла про да -
вац, а он да је у сеп тем бру про -
шле го ди не пре шла на рад но
ме сто ка сир ке. За по сли ла се
на бен зин ској пум пи јер је же -
ле ла да по ма же мла ђим се -
стра ма и да упи ше фа кул тет.

ПО ЛИ ЦИ ЈА И НИС РАС ПИ СА ЛИ НА ГРА ДУ

ДВА МИ ЛИ О НА ДИ НА РА ЗА ПО ДАТ КЕ 
О УБИ ЦИ

ХРОНИКА

и да ма ше пи што љем. Ис па -
лио је је дан хи тац ко ји је по го -
дио Кри сти ну. Ка да је то ви -
део, ло пов је од мах по бе гао.
Не срећ на де вој ка је ко ли ма
Хит не по мо ћи пре ба че на у Ур -
гент ни цен тар, али је пре ми -
ну ла по сле не ко ли ко да на уза -
луд не бит ке ко ју су ле ка ри во -
ди ли да би јој спа сли жи вот.

По во дом ово не ми лог до га -
ђа ја Нафт на ин ду стри ја Ср би -
је са оп шти ла је да по све ћу је

че му се си ту а ци ја на њи ма не -
пре ста но пра ти у цен три ма за
мо ни то ринг ко ји се на ла зе у Бе -
о гра ду и у Но вом Са ду. Та без -
бед но сна ме ра је до при не ла да
је од 2008. го ди не па до да нас
број раз бој ни шта ва на бен зин -
ским пум па ма у стал ном па ду.
Две хи ља де осме го ди не их је
би ло 79, а про шле го ди не са мо
20. Сви за по сле ни на бен зин -
ским пум па ма об у че ни су за без -
бед но сне по ступ ке у слу ча је вима

бро шу ри од њих се зах те ва да у
слу ча ју ору жа них пљач ки ни ка -
ко не пру жа ју от пор ло по ви ма,
по себ но ако су на о ру жа ни, јер је
нај ва жни ји њи хов жи вот. Ту пи -
ше и да за по сле ни у та квим слу -
ча је ви ма тре ба да бу ду ко о пе ра -
тив ни, да ис пу ња ва ју зах те ве,
не про во ци ра ју и не иза зи ва ју
из вр ши о це кри вич ног де ла, јер
ти ме мо гу да угро зе сво ју без -
бед ност, као и ко ле ге и куп це”,
пи ше у са оп ште њу НИС-а.

ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ У БЕ О ГРА ДУ

По ли ци ја до би ла но ве фо рен зи ча ре

Сма ње ње бро ја стра да лих
мо то ци кли ста и њи хо ва ве ћа
без бед ност на ули ца ма и пу -
те ви ма – ци ље ви су за јед -
нич ког про јек та Аген ци је за
без бед ност са о бра ћа ја Ср би -
је и Ко ми те та за без бед ност
са о бра ћа ја гра да Пан че ва, у
окви ру ко јег ће 19. ју на би ти
одр жан тре нинг без бед не во -
жње за во за че мо то ци ка ла.

Пет на е сто ри ца „бај ке ра”
чи је при ја ве пр ве стиг ну и
ис пу не све пред ви ђе не усло -
ве, уче ство ва ће на овом до -
га ђа ју и има ће при ли ку да
од слу ша ју те о риј ску на ста ву
у тра ја њу од сат и три де сет
ми ну та. На кон то га во зи ће
на по ли го ну с пре пре ка ма.

При ја ве за уче шће на
овом тре нин гу тре ба сла ти
на имејл адре су се кре та ра
Ко ми те та за без бед ност са о -
бра ћа ја гра да Пан че ва iva-
na.markovic@pancevo.rs.
Оне тре ба да са др же име и
пре зи ме за ин те ре со ва ног
кан ди да та, број ње го вог мо -
бил ног те ле фо на, ске ни ра ну
фо то ко пи ју лич не кар те са
адре сом пре би ва ли шта, ске -
ни ра ну фо то ко пи ју во зач ке

до зво ле од го ва ра ју ће ка те -
го ри је (А1, А2 и А), као и
фо то ко пи ју са о бра ћај не до -
зво ле мо то ци кла ко јим ће
упра вља ти на тре нин гу. Тач -
на сат ни ца и ло ка ци ја тре -
нин га би ће са оп ште не иза -
бра ним кан ди да ти ма.

Ва жно је и да мо то ци кли -
сти ко ји ће уче ство ва ти на
тре нин гу во зе тех нич ки ис -
прав не и ре ги стро ва не мо -
то ре, да ко ри сте за штит ну
опре му и да на ме сто на ко -
ме ће одр жа ти тре нинг стиг -
ну нај ма ње де сет ми ну та ра -
ни је.

Они ће мо ра ти и да пот -
пи шу из ја ву о при хва та њу
лич не од го вор но сти за слу -
чај не же ље них до га ђа ја, а од
њих ће се тра жи ти и да се
ди сци пли но ва но по на ша ју и
пра те упут ства ин струк то ра.
То ком тра ја ња тре нин га не -
ће сме ти да са мо и ни ци ја -
тив но из во де еле мен те ве -
жби, ни ти да кон зу ми ра ју
ал ко хол и нар ко ти ке.

Тре нин зи без бед не во жње
мо то ци ка ла до са да су одр -
жа ни у Сме де ре ву, Шап цу,
Кра гу јев цу, Чач ку, Но вом
Са ду и Су бо ти ци. Де ве де сет
дво је уче сни ка про шло је
прак тич ну во жњу, а укуп но
че ти ри сто пе де сет че тво ро је
од слу ша ло те о риј ско пре да -
ва ње. Ти ме су про мо ви са ни
без бед но по на ша ње у са о -
бра ћа ју и свест о зна ча ју по -
што ва ња са о бра ћај них про -
пи са и ко ри шће њу за штит не
опре ме.

Од по чет ка го ди не у са о -
бра ћај ним не сре ћа ма је по -
ги ну ло два де сет се дам мо -
то ци кли ста. Не ке су иза зва -
ли они, а не ке не до вољ но
па жљи ви во за чи.

ИДУ ЋЕГ ПО НЕ ДЕЉ КА У НА ШЕМ ГРА ДУ

Тре нинг без бед не 
во жње за мо то ци кли сте

ОЛАК ШИ ЦА ЗА СТА РЕ

Лич на до ку мен та
на кућни праг

У КА САР НИ „СТЕ ВИ ЦА ЈО ВА НО ВИЋ”

Осве шта на про сто ри ја
за вер ске по тре бе

Про шле не де ље у ка сар ни
„Сте ви ца Јо ва но вић” осве -
шта на је про сто ри ја ко ја ће
се ко ри сти ти за за до во ља ва -
ње вер ских по тре ба де ла
при пад ни ка Пр ве бри га де
коп не не вој ске ко ји ра де у
тој ка сар ни.

Чин осве ште ња оба вио је
епи скоп шу ма диј ски го спо -
дин Јо ван, а при су ство ва ли су

ко ман дант 11. пе ша диј ског
ба та љо на и ка сар не „Сте ви ца
Јо ва но вић” пу ков ник Вла дан
Ко ла рић, за ме ник гра до на -
чел ни ка Пан че ва Пре драг
Жив ко вић, ко ман дант Пр ве
бри га де коп не не вој ске бри -
гад ни ге не рал Жељ ко Пе тро -
вић, пред став ни ци Цен тра за
обу ку и уса вр ша ва ње под о -
фи ци ра и дру ги.

Ору жа на пљач ка и на пад на
бен зин ску пум пу на ко јој је
она ра ди ла из ве де ни су сат
вре ме на пре по но ћи. Кри сти на
и дво је ње них ко ле га иза шли
су на по ље на па у зу, ка да им је
при шао ма ски ра ни пљач каш
на о ру жан пи што љем и за тра -
жио да уђу уну тра и да му да ју
но вац.

У јед ном тре нут ку он је по -
чео да гу ра јед ног од рад ни ка

по себ ну па жњу без бед но сти
за по сле них и ку па ца на бен -
зин ским ста ни ца ма.

„Све бен зин ске ста ни це су
по кри ве не ви део-над зо ром,
аларм ним си сте ми ма, као и
спе ци јал ним ка са ма ко је омо -
гу ћа ва ју да се на бен зин ским
ста ни ца ма на ла зи са мо ми ни -
мал на ко ли чи на го то вог нов ца.
Осим то га, све бен зин ске пум пе
НИС-а су по ве за не, за хва љу ју ћи

раз бој ни штва и про вал них кра -
ђа, а на кон обу ке вр ше се кон -
тро ле и те сти ра ња на ко ји ма се
про ве ра ва шта су на у чи ли. За -
по сле ни на бен зин ским ста ни -
ца ма НИС-а ин фор ми шу се и
пу тем бро шу ре под на зи вом
„Ору жа на пљач ка” о де сет нај -
ва жни јих ме ра ко је тре ба да
при ме не у слу ча ју раз бој ни -
штва и ору жа не пљач ке. У јед -
ној од нај ва жни јих пре по ру ка у

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Жр тва пљач ке бен зин ске пум пе



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 16. јун 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 3 
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL И ТРИГЛИЦЕРИДИ

Цена: 500 динара



Про шле не де ље на ше су гра ђа -
не об ра до ва ла је вест да је Јо -
жеф Нађ, ви о ли ни ста и му -
зич ки пе да гог из Пан че ва, по -
стао је дан од про фе со ра на ко -
ле џу „Бер кли” у Бо сто ну.

Ка ко он об ја шња ва, пут до
овог про фе си о нал ног при зна -
ња био је ду га чак и ни ма ло
лак с об зи ром на све окол но -
сти ко је су га пра ти ле, али бо -
љи ис ход на кон све га ни је мо -
гао да оче ку је.

– Имао сам до ста успе ха у
до са да шњој ка ри је ри, али је
ово за и ста ве ли ко при зна ње за
ме не – ре као је Јо жеф Нађ.

Он је ис та као да је би ти
про фе сор на нај по зна ти јем и
јед ном од нај бо љих ко ле џа на
све ту, ко ји је из ба цио ве ли ки
број ле ген ди, као што су Бран -
форд Мар са лис, Џон Ме јер,
Пет Ме ти ни, Квин си Џо унс,
Га ри Бер тон, Стив Вај и Ал ди
Ме о ла, ствар но ве ли ка част.

– Ово је јед на од ства ри ко је
се де ша ва ју јед ном у жи во ту.
Ако бих тра жио по сао из сно -

ва, он да би ово био тај – ка же
Нађ.

У сво јој би о гра фи ји овај ис -
так ну ти ви о ли ни ста има за бе -
ле же ну са рад њу на про јек ти ма
свет ски по зна тих зве зда џе за.
Об ја вио  је два са мо стал на ал -
бу ма: „Dark, Green Yet Blue”
(2016) и „Digital World” (2009).
Тре нут но при пре ма и тре ћи.

Јо жеф Нађ је по ха ђао Му -
зич ку шко лу „Јо ван Бан дур” у
Пан че ву, а за тим и ака де ми је
у Бу дим пе шти и Ни шу. 

У сво јој ка ри је ри је са ра ђи -
вао с мно гим до ма ћим гру па -
ма, а пан че вач кој пу бли ци је
по знат по на сту пи ма са са ста -
ви ма „Си ви”, „RH Group”,
„Как тус Џек”, као и с му зи ча -
ри ма Ба не том Глу ва ко вим,
Фи ли пом Кру ме сом и Ва си -
лом Ха џи ма но вом.

Из ло жба сли ка и скулп ту ра
„Љу ди у на ма”, ко ју је при ре -
ди ло тро је ау то ра – Ми ро слав
Сав ков, Љи ља на Сте ва но вић и
Ми ро слав Му ни жа ба, отво ре -
на је у пе так, 9. ју на, у Град -
ској би бли о те ци Пан че во.

– Ове сли ке и скулп ту ре су
сво је вр сна га ле ри ја ли ко ва ко -
ји по ка зу ју ко смо и ка кви
смо, с на шим ми сли ма, на да -
ма, же ља ма, сно ви ма, стра хо -
ви ма; ко је смо, а ко би смо хте -
ли/мо гли да бу де мо. Сли ке
без на зи ва оста вље не су пу -
бли ку му да на ђе, пре по зна у

њи ма жи вот – об ја снио је Ми -
ро слав Сав ков.

Ми ро слав Му ни жа ба и Љи -
ља на Сте ва но вић за по че ли су
са рад њу пре че ти ри го ди не и
пр ви пут су из ла га ли ра до ве у
Ку ћи кра ља Пе тра 2014. го ди -
не, а за тим у Сме де рев ској Па -
лан ци 2015. го ди не. Наш су -
гра ђа нин Ми ро слав Сав ков
при дру жио им се 2017. го ди не,
ка да су сво је ра до ве пред ста ви -
ли у Мај дан пе ку.

У пан че вач кој би бли о те ци су
за хва љу ју ћи про сто ру из ло же ни
сви за јед нич ки ура ђе ни ра до ви.

Му зи ка
Су бо та, 17. јун, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: го ди шњи
кон церт Пле сног сту ди ја „Елек тра”.

Не де ља, 18. јун, 18 са ти, Кул тур ни цен тар: 54. зон ска смо -
тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва од ра слих у ју жном
Ба на ту.

Из ло жбе
Пе так, 16. јун, 19 са ти, На род ни му зеј: про јек ци ја фил ма
„Змај Ог ње ни Вук”, у окви ру из ло жбе „Ку пи ник – по след ња
пре сто ни ца срп ских де спо та”.

Уто рак, 20. јун, 19 са ти, Га ле ри ја Ба те Ми ха и ло ви ћа: из -
ло жба екс пе ри мен тал ног стри па „Ре принт” Дра га не Ку пре -
ша нин.

Че твр так, 22. јун, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
из ло жба сли ка, обје ка та и ин ста ла ци ја „Су ше но ме со” Алек -
сан дра Је стро ви ћа Ја мес ди на.

По зо ри ште
По не де љак, 19. јун, 20 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: мо -
но дра ма „Су мрак у беч ком ха у сто ру” Дра га на Мар ко ва.

КУЛТУРА
Петак, 16. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ЈУ БИ ЛАР НА ИЗ ЛО ЖБА ЛИ КОВ НОГ УДРУ ЖЕ ЊА „СВЕ ТИ О НИК”

КОН ТИ НУ И ТЕТ У РА ДУ 
И ПО СВЕ ЋЕ НОСТ НАЈ ВА ЖНИ ЈИ

Страст и љубав према
професији кључ
за опстанак

Ју би лар ном, де се том из ло -
жбом Удру же ње ли ков них
умет ни ка „Све ти о ник” обе ле -
жи ло је де це ни ју свог по сто ја -
ња у че твр так, 8. ју на, у Га ле ри -
ји са вре ме не умет но сти. На из -
ло жби је пред ста вље но три де -
се так ра до ва чла но ва тог удру -
же ња и го сту ју ћих умет ни ка.

– Из ло жба је за ми шље на
као про је кат ко ји ће се од ви ја -
ти у Га ле ри ји са вре ме не умет -
но сти у Пан че ву, а део ових
ра до ва би ће у но вем бру пред -
ста вљен и пу бли ци у Ку ћи
кра ља Пе тра I на Се ња ку у Бе -
о гра ду. То је про је кат умет ни -
ка из Пан че ва, а де лом су уче -
ство ва ли и умет ни ци из Бе о -
гра да, као и на ши го сту ју ћи
умет ни ци – ре кла је Је ле на
Ла лић, пред сед ни ца удру же -
ња „Све ти о ник”.

На из ло жби у Га ле ри ји на -
ла зе се де ла осам на ест умет -
ни ка из „Све ти о ни ка” и је да -

За љу бље ност у бес крај на
по ља сун цо кре та

МОЈ избор МОЈ

Ду шан Па влов, 

му зи чар и про гра мер

МУ ЗИ КА: Ал бум ко ји тре -
нут но слу шам је пр ви ал бум
пан че вач ко-бе о град ског
бен да „Soul Steamers”, под
на зи вом „I Do Believe”, ко ји
пред ста вља ме ша ви ну тра -
ди ци о нал ног и елек трич ног
блу за и со у ла ше зде се тих.
Пе сме „Hello, My Beutiful
Home” и „Autumn in My
Town” пот пу но опи су ју за -
љу бље ност у ју жни Ба нат,
бес крај на по ља сун цо кре та,
зе ле не по ља не у рав ни ци,
као и стан дард не по сло ве
ста нов ни ка вој во ђан ских се -
ла ка да стиг не је сен.

Пе сме „How She Makes
Me Feel”, „T-Ann’s” и „Mo-
onlight Woman” опи су ју осе -
ћа ња ко ја пе сник мо же га ји -
ти пре ма сво јој му зи. Ме ло -
ди јом и ре чи ма цр та ју не -
пре глед не ли ни је љу ба ви и у
нај сит ни јим тре ну ци ма. Пе -
сме „As Long As My Heart
Beats” и „I Do Believe”, по
ко јој је ал бум до био име,
но се ви бра ци ју и бо ју жи во -
та ко ји же ли да бу де про жи -
вљен у пот пу но сти и нај и -
скре ни је што је мо гу ће и
сим бо ли зу ју не пре ста ну по -
тра гу за сре ћом и сло бо дом
од све пат ње. Оне но се крик
ју че ра шњег да на и опој ни
зов су тра шњи це ко ја мо ра
би ти бо ља.

Звук за игран ку из се дам -
де се тих пре но се пе сме „I’m
a Rattlesnake” и „Hugging &
Squeezing”, ко је зо ву на „Bo-
ogie” и омаж су удва ра њу
мом ка де вој ци кроз стих,
ме та фо ру и ри му.

ФИЛМ: Пре по ру чу јем филм
„Те о ри ја све га”, при чу о жи -
во ту Сти ве на Хо кин га и ње -
го ве су пру ге Џејн. Њи хо ва
љу бав је оно што кра си овај
филм. Пу но сна жних емо -

ци ја из ме ђу дво је љу ди. Те
1963. го ди не Сти вен је био
сту дент астро фи зи ке на
Кем бри џу, где је упо знао
Џејн, ко ја је би ла сту дент ки -
ња књи жев но сти. На кон не -
ко ли ко су сре та њих дво је се
за љу бљу ју јед но у дру го. Ме -
ђу тим, јед ног по по дне ва ка -
да је из ла зио из згра де фа -
кул те та, Сти вен из не на да гу -
би сна гу у ми ши ћи ма но гу и
па да на плоч ник. Ле ка ри та -
да от кри ва ју да бо лу је од Лу
Ге ри го ве бо ле сти, ко ја по га -
ђа ста ни це од го вор не за ми -
шић не ак тив но сти, као што
су го вор, хо да ње, гу та ње и
по кре тљи вост уоп ште. На
пи та ње да ли ће му бо лест
не га тив но ути ца ти на мо зак,
Сти вен до би ја не га ти ван од -
го вор, али му док тор го во ри
да без об зи ра на то ни ко не -
ће мо ћи да зна о че му раз -
ми шља. Ре че но му је да има
још две го ди не жи во та. Та да
по чи ње ње го ва бор ба. Убр зо
по том Џејн и он се вен ча ва -
ју. Она не се бич но од лу чу је
да оста не по ред ње га, а љу -
бав и без у слов на по др шка
ули ће им хра брост да за сну -
ју по ро ди цу. Док се Сти ве -
но во те ло из го ди не у го ди ну
су о ча ва са све ве ћом пат њом
и огра ни че њи ма, ње гов ум
не у мор но те жи ис тра жи ва -
њу крај њих гра ни ца те о риј -
ске фи зи ке.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА И СКУЛП ТУ РА

Љу ди у на ма
ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ЈО ЖЕ ФА НА ЂА

Пан че вац по стао 
про фе сор на „Берклиjу”

Седми „Класик фест”, фести-
вал који промовише класичну
камерну музику, одржан је од
9. до 11. јуна на више локаци-
ја у Панчеву.

Прве вечери, у Цркви Св.
Карла Боромејског, публика је
присуствовала сјајном концер-
ту „Заборављена дела великих
мајстора”, на ком су први пут у
нашој земљи свирана дела
„Октет у Ес-дуру” П. фон Вин-
тера, „Серенада за кларинет,
хорну, фагот, виолончело и
контрабас” К. Нилсена, „Увер-
тира ил финто Станислао” Ђ.
Вердија и „Свита за кларинет
и гудачки квартет” Ф. Бусони-
ја. Према речима Огњена По-
повића, уметничког директора
фестивала, овај концерт је био
једна велика премијера одлич-
них композиција које можда и
нису била заборављене, већ са-
мо неоткривене.

– Класична музика је толи-
ко богата и толико тога има
још да се одсвира да никада
неће бити до краја откривена.

То је оно што је занимљиво. Ja
се увек трудим да нешто ново
пронађем и понудим – рекао
је Поповић.

Друге вечери, у Светосав-
ском дому, наступиле су свет-
ски познате клавиристкиње
сестре Бизјак. Оне су Панчев-

цима, свирајући клавир у че-
тири руке, извеле композици-
је Моцарта, Шуберта и Равела.
Стари-нови простор је други
пут засијао у пуном сјају, уго-

стивши врхунске музичарке
које наступају с највећим
светским оркестрима класич-
не музике. Сутрадан, већ не-
што пре поднева, наши сугра-
ђани су имали прилику да по-
сете матине „Класика уз пи-
во”, одржан други пут, када је
у башти старе Вајфертове пи-
варе наступио оркестар лиме-
них дувача „BC Brass”.

Фестивал је затворен чароб-
ним концертом ансамбла Бал-
канске камерне академије који
је приређен у дворишту Народ-
ног музеја. У несвакидашњем
амбијенту свиране су теме из
филмских хитова. Аранжмане,
који су потпуно освојили све
присутне, посебно за ово вече
написао је Константин Благоје-
вић. Своје одушевљење није
крио ни директор Београдске
филхармоније Иван Тасовац,
који је истакао да је емоција ко-
ју је овај концерт пренео, као и
атмосфера коју је створио била
видљива по невероватном броју
потпуно одушевљених људи.

– Присуствовали смо јед-
ном јединственом догађају.
Музичари су нас без дириген-
та, потпуно савршено, враћа-
ли не само на музику већ и на
емоције које нас сећају на то с
ким смо гледали све ове фил-
мове, с ким смо стајали у реду
за карте... Било је потпуно фе-
номенално – рекао је Тасовац.

Овогодишњи „Класик фест”
у потпуности је испунио оче-
кивања своје верне публике и
организатора. Мало је рећи да
су концерти били одлично по-
сећени. Све три вечери је ума-
ло недостајало и места за ста-
јање. Упркос томе што се само
неколико стотина метара даље
одржавала још једна градска
манифестација, овај фестивал
је био више него успешан.
Уметнички директор фестива-
ла је још једном, одличним
избором учесника, успео да
потпуно очара љубитеље кла-
сичне музике, који већ сада с
нестрпљењем чекају наредну
годину.

ЗАВРШЕН СЕДМИ „КЛАСИК ФЕСТ”

Три дана уживања уз класику

ди о ни це с де цом из Пред -
школ ске уста но ве „Деч ја ра -
дост” Пан че во, број не из ло -
жбе, као и го ди шње из ло жбе
чла но ва Удру же ња. „Све ти о -
ник” чи не умет ни ци ко ји су
сли ка ри, при ме ње ни умет ни -
ци, гра фи ча ри и кон зер ва то -
ри, а услов за члан ство је за -
вр шен фа кул тет и члан ство у
ре пре зен та тив ним ли ков ним
удру же њи ма.

Иа ко је по ло жај умет ни ка и
да нас ве о ма те жак, на шта нам
је ука за ла и пред сед ни ца
Удру же ња, она ипак сма тра да
су по све ће ност по слу, страст и
љу бав пре ма про фе си ји и ко -
ле га ма оно што их одр жа ва.

– Ми смо нај ви ше по но сни
на кон ти ну и тет у ра ду. Ова из -
ло жба се сва ке го ди не ре дов но
одр жа ва, а ту је и про је кат с
де цом „Ли ков ни трг”, где де ца
сли ка ју на отво ре ном или у
јав ном про сто ру. Умет ни ци
кроз ове ра ди о ни це спон та но
пре но се на ше зна ње де ци – ре -
кла је Је ле на Ла лић.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 20. ју на.

на ест го сти ју, ко ји су сва ке го -
ди не сво јим де ли ма до при но -
си ли ра зно вр сно сти и ква ли -
те ту из ло жби. То су би ли Ду -
шан Ђо кић, Ми хај ло Ге рун,
Вла сти мир Ни ко лић, Сне жа на
Ма на сић, Јо нел По по вић, Че -
до мир Ке сић, Ми ли во је Ми ле
Ђор ђе вић, Де јан Рат ко вић, Зо -
ран Де ра нић и Ми ло сав Уро -
ше вић. На ју би лар ној из ло жби
гост је би ла Све тла на Ка ро вић
Де ра нић, ко ја се пред ста ви ла
скулп ту ром.

„Све ти о ник” је на стао
спон та но, у ли ков ној ко ло ни -
ји у Де ли блат ској пе шча ри
2007. го ди не, где се гру па ли -
ков них умет ни ка оку пи ла са
иде јом да по кре не соп стве но
удру же ње. Иде ја је би ла да
са ми се би по мог ну, јер су је -
ди но ор га ни зо ва ним пу тем
мо гли да оства ре сво ја пра ва.
У про те клих де сет го ди на ре -
а ли зо ва ни су број ни про јек -
ти, од ко јих су нај зна чај ни ји
„Ли ков ни трг”, сли кар ске ра -

Панчевачки музичар Сава
Маринковић објавио је свој
трећи самиздат албум амби-
јенталне музике, који носи
назив „Thro ugh the Air”. По-
сле краће паузе у компози-
торском раду урадио је
сингл по којем је албум и до-
био име. Пошто је песма од-

лично прихваћена на друш-
твeној мрежи „Jутјуб”, одлу-
чио је да направи целину.

– Инспирисан сам приро-
дом и душевним миром.
Музика ми служи да би ме
опустила, да не кажем лечи-
ла од свакодневице – рекао
је Маринковић.

ТРЕЋИ АЛБУМ САВЕ МАРИНКОВИЋА

Музика 
која доноси мир



ПО ВО ДОМ УЧЕ СТА ЛИХ КРА ЂА ДЕ СЕ ТИ НА КО ШНИ ЦА

Крај ње вре ме да се на ло по ве кре не кон крет но

Основ на шко ла „Мо ша Пи ја -
де” у Ива но ву не дав но је ор га -
ни зо ва ла пе ту из ло жбу кућ них
љу би ма ца. Том при ли ком су у
дво ри шту по ме ну те уста но ве
уче ни ци сво јим дру га ри ма и
број ним по се ти о ци ма пред -
ста ви ли оми ље не ку це и ма це;
би ло је и зе че ва, пти ца и дру -
гих жи вуљ ки, али нај ве ћу па -
жњу оку пље них при ву кло је
јед но ма га ре.

Ово го ди шњој из ло жби су
при су ство ва ли и док то ри ве -
те ри нар ске ме ди ци не. Ани ца
Ко са ра, шеф слу жбе „Зо о хи ги -

је на”, одр жа ла је ђа ци ма кра -
ће пре да ва ње о сте ри ли за ци ји
кућ них љу би ма ца, а Бра ни -
слав Ран ге лов од го ва рао је на

њи хо ва пи та ња и омо гу ћио им
је да бо ље упо зна ју зми ју и по -
ку ша ју да је др же.

Као и прет ход них го ди на,
из ло жбу су пра ти ли ли ков ни и
ли те рар ни кон кур си, чи ја је
те ма но си ла на зив „И жи во ти -
ње су жи ве”. То је уче ни ци ма
пру жи ло мо гућ ност да пи шу о
вла сти тим љу бим ци ма, али и
о по ло жа ју жи во ти ња у са вре -
ме ном дру штву, као и о ви до -
ви ма бри ге о њи ма. За хва љу ју -
ћи спон зо ри ма на гра ђе ни су
нај бо љи – код ни жих раз ре да
ис пред оста лих би ли су Ју го -
слав Убо вић, Ка та ри на По љак
и Мар ти на Ву ко вић, а код ви -
ших Ли ви ја Не мет, Вла ди мир
Ми ле шић и Алекс Че ке.

Пр ви пут је не ко так ми че ње
у ре жи ји Са ве за ин ва ли да за
спорт и ре кре а ци ју Пан че ва
одр жа но у при род ном ам би -
јен ту. Та ко се не дав но у Омо -
љи ци, у ку ћи јед не од чла ни -
ца по ме ну те ор га ни за ци је –
Бра ти слав ке Га јић и у зе ле -
ни лу ис пред ње ног до ма на
углу По ња вич ке и Ду нав ске
ули це, че тр де се так уче сни ка
углав ном ста ри је до би над -
ме та ло у че ти ри ди сци пли не.

На кон за ни мљи вих ду е ла
пр во ме сто у пи ка ду по де ли -
ли су Љи ља на Ус пен ски и
Ми лош Ма ре вић; нај бо љи у
на ба ци ва њу ка ри ка на фла -
ше био је Ми лан Ја го дић, по -

ме ну та до ма ћи ца Бра ти слав -
ка Га јић би ла је успе шни ја од
оста лих у шу ти ра њу лоп те на
го лић, а еки па Клу ба за ста ра
и од ра сла ли ца до ми ни ра ла
је у ша ху. Ова уста но ва је и
све у куп но нај у спе шни ја, ис -
пред Са ве за за спорт и ре кре -
а ци ју Пан че ва и Удру же ња
пен зи о не ра НИ С–РНП.

По за вр шет ку так ми чар -
ског де ла усле ди ло је дру же -
ње уз му зи ку и ме зе, а ор га -
ни за то ри на ја вљу ју но ве
слич не су сре те и за хва љу ју
на по др шци МУП-у и ло кал -
ним ин сти ту ци ја ма – Ме сној
за јед ни ци и ко му нал ном
пред у зе ћу.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Зе ле ни ло” сре ђи -
ва ли су по ња вич ку пла жу, а
за по сле ни у ДВД-у „Та миш –
Ду нав” по чи њу да ра де при -
ла зе ку ћа ма ко ји су оште ће -
ни при ли ком сре ђи ва ња. Ду -
го го ди шња ма ти чар ка Ба -
хри ја Ра до ми ро вић је на кон
ви ше од че тр де сет го ди на
ра да оти шла у за слу же ну
пен зи ју, а уме сто ње у се лу
ће по но во ра ди ти Мар јан
Ви де но вић.

Ба нат ско Но во Се ло: Во кал -
но-ин стру мен тал ни со ли сти
и фол клор на сек ци ја на сту -
пи ли су у пе так, 9. ју на, на
Деч јем ру мун ском фе сти ва -
лу у Ов чи. На ред ног да на у
ма лој са ли До ма кул ту ре
одр жа но је књи жев но ве че
Гор да не Вла јић. Пр ви ан -
самбл и ор ке стар на ве де не
уста но ве го сто ва ли су на
кон цер ту КУД-а „Је дин ство”
у уто рак, 13. ју на. Те ку при -
пре ме за „Трак то ри ја ду”, ко -
ја ће би ти одр жа на 9. ју ла.\

До ло во: Књи га Ср ђа на Бо жо -
ви ћа „Ди ви зи ја ’Принц Еу -
ген’” про мо ви са на је у сре ду,
7. ју на, у До му кул ту ре. Удру -
же ње же на „До лов ке” ор га -
ни зо ва ло је у сво јим про сто -
ри ја ма ра ди о ни це за пра вље -
ње штру дле и ме ше ња те ста.
Шко ла ће, по тра ди ци ји, уче -
ство ва ти на „Пан че вач ком
кар не ва лу”.

Гло гоњ: КУД „Ве се ли ја” на -
сту пио је у по не де љак, 12. ју -
на, на смо три фол клор но-
му зич ког ства ра ла штва у
Кул тур ном цен тру Пан че ва.

До бро вољ но ва тро га сно дру -
штво би ло је нај у спе шни је
на так ми че њу у Стар че ву.
Скуп шти на МЗ одр жа ће сед -

ни цу на те му уре ђе ња пу та
ка пла жи „ске ла”.

Ива но во: Основ на шко ла
„Мо ша Пи ја де” обе ле жи ла је
за вр ше так школ ске го ди не
раз ли чи тим кул тур ним и
спорт ским ак тив но сти ма у
дво ри шту, а ма ли ша ни су на
кра ју би ли по ча шће ни кроф -
на ма ко је су за њих при пре -
ми ле чла ни це МКУД-а „Бо -
наз Шан дор”. Сва школ ска
де ца су про те клог ви кен да, у
ор га ни за ци ји Ме сне за јед ни -
це, по се ти ла Обед ску ба ру.
„Стре ла” је за вр ши ла се зо ну
на че твр том ме сту.

Ја бу ка: Ма ги страл ни во до -
вод је у сре ду, 14. ју на, спо -
јен с ло кал ним во до во дом.
Пр ска ње ко ма ра ца из ва зду -
ха пла ни ра но је за су тра дан.
При кра ју је сре ђи ва ње јед -
ног де ла при о ба ља.

Ка ча ре во: У то ку су по след -
ње при пре ме пред ско ри по -
че так се зо не ку па ња на СРЦ-
у „Је зе ро”. ЗD про јек ци ја
фил ма „Пи ра ти с Ка ри ба 5”
би ће одр жа на у пе так, 23. ју -
на, од 21 сат. 

Омо љи ца: У то ку је на град ни
ли те рар ни кон курс удру же -
ња гра ђа на „Сун цо крет” на
те му „Ја и мој би цикл мо же -
мо…”, а сва омо љич ка де ца
од се дам до че тр на ест го ди -
на мо гу до ста ви ти сво је при -
че на имејл адре су sunco-
kret.omoljica@gmail.com све
до 10 ју ла. По че ла је из град -
ња три би на на те ре ну за од -
бој ку на пе ску ко ји се на ла зи
у школ ском дво ри шту иза
ам бу лан те.

Стар че во: У то ку су ра до ви
на дру гој фа зи уре ђе ња Тр га
нео ли та. Дру штво пче ла ра
одр жа ло је у сре ду, 7. ју на,
ван ред ни са ста нак по во дом
све уче ста ли јих кра ђа ко -
шни ца. Про јек ци ја до ку мен -
тар ног фил ма „Мо ра да ово
ни је све” одр жа на је у че твр -
так, 8. ју на, у ККК-у. Умро је
ду го го ди шњи ма ти чар Ђо ка
Ди ми трић.

Петак, 16. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
Јордан

Филиповић

Ре зул тат озбиљ ног
ра да с мла ди ма

Ва жно је што ја че 
по др жа ти до бро вољ на
дру штва

Град ско ва тро га сно так ми че -
ње у ор га ни за ци ји Ва тро га -
сног са ве за Пан че ва и ло кал -
ног До бро вољ ног ва тро га сног
дру штва одр жа но је у су бо ту,
10. ју на, на стар че вач ком ста -
ди о ну.

Ме ђу две ста пе де сет уче -
сни ка, по ред пред став ни ка до -
ма ћи на, у над ме та њи ма ко ја
углав ном си му ли ра ју га ше ње
по жа ра уче ство ва ли су и Пан -
чев ци, као и До лов ци, Ка ча -
рев ци, Гло гоњ ци...

Ови по след њи би ли су ап со -
лут но до ми нант ни и у по гле ду
ма сов но сти, као и по осно ву
оства ре них ре зул та та. Осво ји -
ли су пр ва ме ста у свим ка те -
го ри ја ма, ка ко му шким, та ко
и жен ским, без об зи ра на то да
ли је реч о под млат ку, ју ни о -
ри ма или се ни о ри ма. Је ди но
је у кон ку рен ци ји про фе си о -
нал них ин ду стриј ских је ди ни -
ца по бе ди ла еки па „Пе тро хе -
ми је”.

Тре ба ис та ћи да су код нај -
мла ђих ова так ми че ња би ла
ква ли фи ка ци о на за про ла зак
на ви ше ни вое.

Еду ка ци ја кроз игру
Пред сед ник нај у спе шни јег,
До бро вољ ног ва тро га сног дру -
штва из Гло го ња – Бран ко
Трај ко вић – на вео је да он и
ње го ве ко ле ге већ го ди на ма ак -
це нат ста вља ју на рад с мла ди -
ма, ко јих је око се дам де сет од -
сто од укуп ног бро ја чла но ва.

– Тру ди мо се да ову ва жну
област де ци при бли жи мо кроз

игру и за ба ву и због то га ова -
кви ус пе си не тре ба мно го да
чу де. Као дру штво смо ак тив -
ни и, злу не тре ба ло, што се ти -
че по жа ра или еле мен тар них
не по го да, ка ко у ме сту, та ко и
у ата ри ма. Нај ве ћи про блем су
фи нан си је, али ка да је реч о
основ ним по тре ба ма као што
су одр жа ва ње на шег до ма, во -
зи ла и опре ме или тро шко ви
из ла ска на так ми че ња, за сад
се још увек не ка ко до ви ја мо –
на вео је Трај ко вић.

Пре ма ре чи ма при сут них
го сти ју, а пре све га чел ни ка
ва тро га сних са ве за, Стар че во
је, као и увек, би ло до бар до -
ма ћин. Пред сед ник До бро -
вољ ног ва тро га сног дру штва
Ра до мир Ари то но вић, ко ји је
и члан Из вр шног од бо ра Оп -
штин ског ва тро га сног са ве за и
де ле гат у др жав ној ор га ни за -
ци ји ис пред Ју жно ба нат ског

окру га, ис та као је да ће ово
би ти још је дан ве ли ки под сти -
цај за ши ре ње и ома со вље ње
кул ту ре ва тро га ства.

Др жа ва да по ја ча
фи нан си ра ње
О то ме су го во ри ли и по ме ну ти
зва нич ни ци, пре свих Дра ган
Ја јић, пр ви чо век вој во ђан ског
ва тро га сног са ве за, ко ји је на вео
да је ова ко успе шно при ре ђе -
ном ма ни фе ста ци јом гра ђа ни -
ма по ка за но и на ком сте пе ну је
спрем ност пред до ла зе ћу же тву.

С тим се сло жио и Ми лош
Ми ли ће вић, пред сед ник Ва -
тро га сног са ве за гра да Пан че -
ва, на до ве зу ју ћи се ти ме да је
њи хов глав ни циљ да од го во ре
на све зах те ве Ва тро га сног са -
ве за Вој во ди не, као и гра ђа на
ко је оп слу жу ју.

– Од огром ног је зна ча ја и
да се на ши ин те ре си не ди ра ју
и да др жа ва на ста ви фи нан си -

СЕЛО

У СТАР ЧЕ ВУ ОДР ЖА НО ГРАД СКО ВА ТРО ГА СНО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ

ГЛО ГОЊ ЦИ АП СО ЛУТ НО ДО МИ НАНТ НИ

ЗА НИ МЉИ ВО НАД МЕ ТА ЊЕ И ДРУ ЖЕ ЊЕ 

У ОМО ЉИ ЦИ

Ка ри ке на фла ше

Чла но ви Дру штва пче ла ра
Стар че во ван ред но су се оку -
пи ли у сре ду, 7. ју на, ка ко би
за у зе ли став око са мо јед не,
али го ру ћи ва жне тач ке днев -
ног ре да – ка ко се из бо ри ти са
све уче ста ли јим кра ђа ма ко -
шни ца.

Реч је о не дав ном не стан ку
по три пче ли ња дру штва чла -
но ва Пе ре Ши ца и Ду ша на
Ко ва че ви ћа, док је Вој лов ча -
ни ну Га шпа ру Чи ки ју оту ђе но
чак де вет на ест ко шни ца, али
он, за раз ли ку од пр ве дво ји -
це, кра ђу ни је при ја вио по ли -

ци ји. По ред то га, би ло је ра -
зних не у спе шних по ку ша ја
ло по влу ка.

Пред сед ник по ме ну тог
удру же ња Ко ста Аћа нај пре је
из ве стио чла но ве да је о све му
оба ве стио ор га не без бед но сти,
али и да за сад не ма ни ка квих
по врат них ин фор ма ци ја, ни ти
се пред став ник СУП-а по ја вио
на са стан ку иа ко је био на ја -
вљен. Дру штво ће по во дом
све га то га на пи са ти при ја ву
по ли ци ји про тив Н. Н. ли ца и
тра жи ти по врат ну ин фор ма -
ци ју, а зах те ве за по моћ при -
ли ком ре ша ва ња ових про бле -
ма про сле ди ће и Гра ду, Ко му -
нал ној по ли ци ји, по љо чу вар -
ској слу жби...

По том су и дру ги чла но ви
узе ли реч у ди ску си ји, па се
до шло до ин ди ци ја да из ве сни
бе ли ком би че сто ор ди ни ра у

бли зи ни ко шни ца. Дво ји ца
пче ла ра ис при ча ла су ка ко су
њи хо ви кон теј не ри ста ци о ни -
ра ни у бли зи ни ка сар не „Раст -
ко Не ма њић” ну ђе ни на „Феј -
сбу ку”, и то за ма ње од хи ља ду
евра, уз об ја шње ње да је „про -
дав цу” умро де да, па да мо ра
да их да ба га тел но. Тај „оглас”
је не ко ли ко да на ста јао на дру -
штве ним мре жа ма и за то вре -
ме би ло је и по ви ше сто ти на
пре гле да. А ка да су по ме ну ти
про из во ђа чи ме да то при ја ви -
ли по ли ци ји, ре че но им је да
не ма осно ва за по кре та ње при -
ја ве. Ка сни је је по ну да ипак
укло ње на са ин тер не та.

Ме ђу тим, за то вре ме на ис -
тој ло ка ци ји не ко ли ко пу та је
по ку ша но оби ја ње ко шни ца
пред сед ни ка пан че вач ког дру -
штва пче ла ра Вој ка на Ми лу -
ти но ви ћа.

ИЗ ЛО ЖБА КУЋ НИХ ЉУ БИ МА ЦА У ИВА НО ВУ

Ку це, ма це и по не ко ма га ре

ра ње ра да до бро вољ них ва тро -
га сних дру шта ва. А њих има
мал те не у сва ком на се ље ном
ме сту и са свим при стој но су
оспо со бље на за га ше ње по жа -
ра. Сва ко од њих има је ди ни цу
увек спрем ну да ин тер ве ни ше,
као и нео п ход на сред ства у ви -
ду во зи ла, пум пи и дру ге опре -
ме. По ред то га, она оба вља ју
еду ка ци ју ло кал ног гра ђан -
ства и об у ча ва ју пре све га де -
цу, али и од ра сле – на во ди
Ми ли ће вић.

Иа ко се за рад ових агил них
дру шта ва из др жав них ре сур -
са из два ја ју од ре ђе на сред -
ства, то ипак ни је на за до во -
ља ва ју ћем ни воу. Та ко ђе, не -
ја сна је и њи хо ва по зи ци ја у
си сте му, а на то да ни бли зу
не ма ју ко ри сти као њи хо ве
ко ле ге у мно гим за пад но е -
вроп ским др жа ва ма, илу зор -
но је тро ши ти ре чи.

ПРЕД СЕД НИ КУ „НЕ СТА ЛА” 

ЦЕ ЛА ПРИ КО ЛИ ЦА

На по слет ку је Ми лу ти но вић про шао нај го ре, јер му је пре не -

ко ли ко но ћи укра де на при ко ли ца с ком плет ним пче ли ња -

ком с три де сет дру шта ва, ко ја се на ла зи ла на по те зу

„мон ца”, у бли зи ни на ве де не ка сар не.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ло по ви су очи глед но па жљи во

пла ни ра ли ак ци ју, бу ду ћи да је пче ли њак скри вен у ши ка -

ри и не мо гу ће га је ви де ти с глав ног пу та. И све то не мо гу -

ће је из ве сти без трак то ра, што до вољ но го во ри о

озбиљ но сти си ту а ци је.



„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Након што нам је свима за-
стало срце на крају „Утваре”
и након што смо се уплаши-
ли да је дружењу с Харијем
Хулеом ипак дошао крај
док смо читали последње
странице „Полиције”, упор-
ност и стрпљење читалаца
су се исплатили. Ипак, зна-
ли сте шта ће се десити, пре
или касније – након што је
неколико година паузирао
са серијалом, Ју Несбе је за-
вршио следећи наставак,
роман „Жеђ”.

Не дајте да вас завара на-
слов. Откријте каква жеђ ће
морити Харија. Још један
убица оперише по граду на-
падајући људе који користе
апликацију „Тиндер” за на-
лажење љубавних партнера
преко интернета. Методо-
логија убице подсећа Хари-
ја на старог непријатеља.

Иако би се радије држао по
страни, Хари ће преузети
случај не би ли се једном за-
свагда обрачунао са убицом
који му је пре много година
измакао.

Два читаоца који до среде, 21. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта најрадије чита-
те на плажи?”, наградићемо по једним примерком књиге „Жеђ” Јуa
Несбеа. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчев-
ца”, 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.

Свет Тома Барена је нека
врста технолошког раја,
скоро нестварна оаза мира и
благостања, и то захваљују-
ћи изуму који је решио све
проблеме модерног дру-
штва. Том је рођен у таквом
свету, али као да њему не
припада: сваког јутра када
се пробуди, он је неподно-
шљиво усамљен. Недавно је
изгубио мајку, једину особу
која га је волела, а отац, чу-
вени научник, сматра га не-
способним и презире га. По-
врх свега, заљубљен је у де-
војку која га не примећује, а
за коју би учинио све, пре-
кршио чак и законе физике.

Након једног путовања
кроз време и инцидента за
који је он одговоран, Том ће
се наћи у свету који једва
препознаје – у нашој ствар-
ности. Ипак, у том свету, по-
грешном за њега, открива да

има сјајну каријеру, поро-
дицу која га обожава, а мо-
жда је пронашао и сродну
душу. Да ли је онда боље да
човечанству врати изгубље-
ну утопију или да остане и
ужива у срећи тог несаврше-
ног универзума?

Два читаоца који до среде, 21. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која музика вас по-
креће?”, наградићемо по једним примерком књиге „Свет који је тре-
бало да имамо” Ејлана Мастаја. Најбоље одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Вулкан”.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко је је ва -
ше оми ље но ме сто за ужи ва -
ње у гра ду. „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 „Ди -
на сти ја Ме ди чи: у име по ро -
ди це” Ма теа Стру ку ла 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:

„Мо је оми ље но ме сто за
ужи ва ње је мој удо бан и леп
кре вет.” 064/9694...

„Оми ље но ме сто ми је
сва ка ко ку так ис под пе чур -
ки це по ред Та ми ша. Сун це,
пси и ше ћер на ву на ко ју он и
ја чуп ка мо за јед но док сто је
уре за на на ша име на у клу пи,
јер име на лу да...” 063/7649...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај -
кре а тив ни јих од го во ра на
пи та ње ко ја пе сма их асо ци -
ра на ле то. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге
„Ју тар ња гро зни ца” Пе те ра
Гар до ша.

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

„Цу ри це у крат ким ха љи -
на ма во лим!” 064/1792...

„’Wonderful Tonight’ и
она и ја у за гр ља ју по лет -
њој ки ши у не жном пле су.”
064/0541...

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

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Јер име на лу да...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Жеђ” Јуa Несбеа

„Свет који је требало да имамо”
Ејлана Мастаја
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Пар тер не по вр ши не у цен тру
Пан че ва за у зи ма ју за до во ља -
ва ју ћу по вр ши ну у од но су на
ве ли чи ну гра да и број ста нов -
ни ка. Чак је ути сак да је фре -
квен ци ја пе ша ка пре ма ла и да
цен тар гра да у пе шач кој зо ни
да нас де лу је пра зњи ка во. Пе -
шач ке зо не су оп ште при хва -
ће ни мо дел ам би јен тал не и
еко ло шке за шти те про сто ра и
спо ме нич ких вред но сти у ње -
му. Због то га је одав но од лу че -
но да цен трал ни град ски про -
сто ри на Тр гу кра ља Пе тра,
Тр гу сло бо де и Гим на зиј ском
тр гу бу ду на ме ње ни пе ша ци -
ма и аде кват но по пло ча ни и
ур ба но опре мље ни.

Об но ва гра до ва да нас је ва -
жан со ци јал ни, еко ном ски и
кул тур ни чин. У Пан че ву пре о -
вла ђу је сна жан ау тор ски пе чат
у кре и ра њу јав них про сто ра и о
то ме се ди ску то ва ло у сре ду, 7.
ју на, у Кул тур ном цен тру Пан -
че ва, на про мо ци ји књи ге
Алек сан дра Ста ној ло ви ћа „Пе -
шач ке зо не у ста рим град ским

је згри ма”, у из да њу По кра јин -
ског за во да за за шти ту спо ме -
ни ка кул ту ре у Пе тро ва ра ди ну.
Том при ли ком је одр жа на и
отво ре на три би на о јав ним
град ским про сто ри ма. Про мо -
ци ја је оку пи ла го то во све ар -

хи тек те ко ји су про јек то ва ли и
из ве ли раз ли чи те сег мен те пе -
шач ких по вр ши на у Пан че ву:
Град ског пар ка, Кор зоа и Со ка -
че та, Ули це Ни ко ле Те сле, Тр -

га сло бо де и ули ца и тр го ва у
ста ром град ском је згру.

– Ка рак тер це ли на је дру га -
чи ји да нас не го у вре ме њи хо -
ве из град ње. Цен трал на пе -
шач ка зо на у пан че вач ком
пар ку из гле да пот пу но дру га -
чи је не го по чет ком осам де се -
тих, ка да је из гра ђе на. Као
сва ка ар хи тек ту ра, и пар тер на
мо ра да бу де функ ци о нал на,
урав но те же на, уме ре на и
ускла ђе на с на сле ђе ним вред -
но сти ма. Из то га ће иза ћи ње -
на ле по та – ре као је Алек сан -
дар Ста ној ло вић.

Ка ко је ау тор на гла сио, уре -
ђе ње ста рог исто риј ског цен -
тра мо ра за до во љи ти по тре бе
свих гра ђа на, свих со ци јал них
гру па, осе тљи вих ка те го ри ја,
осо бе свих до ба.

– Же лим да сту ди ја по мог -
не сва ком чи та о цу да по глед
на град фор ми ра и уте ме љи на
осно ву кон крет них па ра ме та -
ра – до дао је Ста ној ло вић.

Ова про мо ци ја је по слу жи -
ла да се офор ми је дан истин -

ски фо рум пла не ра, гра ди те -
ља и гра ђа на, ко ји је де ба то вао
о рас по ре ду, функ ци о нал ним
и естет ским ква ли те ти ма и
да на шњем одр жа ва њу и ко ри -
шће њу јав них град ских про -
сто ра. О свом ра ду су го во ри ле
ар хи тек тки ње На та ша Ми тре -
ски и Ду шка Мр вош.

Овај скуп је вр ло зна ча јан с
об зи ром на то да је да нас све
ма ње јав них ди ску си ја на те му
град ских про сто ра, а гра ђа ни
су и да ље ве о ма за ин те ре со ва -
ни за из глед гра да. Но се ћа из -
ла га ња су има ли Пан чев ци,
ау тор сту ди је ар хи тек та Алек -
сан дар Ста ној ло вић и ли ков ни
уред ник Не ма ња Ву јић. Фо то -
гра фи ју за ко ри це ура дио је
Алек сан дар Стој ко вић, ко ји је
овом при ли ком по де лио ути -
ске са сни ма ња у Зре ња ни ну,
где је на слов на стра на књи ге и
на ста ла. То ком про мо ци је
про јек то ван је и про прат ни
филм, ко ји се под истим на зи -
вом као и књи га мо же по гле -
да ти на „Ју тју бу”. М. М. В.

Финале у јулу
у Београду

Најбољи иду у Сплит

Омо гу ћи ти свим основ ци ма и
сред њо школ ци ма уче ство ва ње
у ор га ни зо ва ним спорт ским
так ми че њи ма и дру гим бес -
плат ним ак тив но сти ма то ком
ле та био је глав ни циљ ка да су
пр ви пут, 1996. го ди не, ор га -
ни зо ва не „Спорт ске игре мла -
дих” у Спли ту. Иде ја је ра сла
из го ди не у го ди ну, па су ове
игре по ста ле пре по зна тљив
бренд, ко ји се да нас раз ви ја у
зе мља ма у ре ги о ну. Основ ни
по сту ла ти „Спорт ских ига ра
мла дих” је су раз у ме ва ње, при -
ја тељ ство, со ли дар ност и фер-
плеј, а с вре ме ном су ове игре
по ста ле нај ве ћа ма ни фе ста ци -
ја ама тер ског спор та у Евро пи,
при зна та и од Ме ђу на род ног
олим пиј ског ко ми те та. Са мо у
Ср би ји то ком про те кле три го -
ди не пре ко сто хи ља да ма ли -
ша на уче ство ва ло је на овим
игра ма.

У по не де љак, 12. ју на, ка ра -
ван „Спорт ских ига ра мла дих”
сти гао је и у Пан че во. Отва ра -
ње је би ло спек та ку лар но,
пред не ко ли ко хи ља да ма ли -
ша на и уз при су ство гра до на -
чел ни ка и чел них љу ди пан че -
вач ког спор та. Пла мен „Ига ра”
за па лио је та лен то ва ни ша хи -
ста Мар ко Ми ла но вић, што је
био знак да де ча ци и де вој чи це
мо гу по че ти да се так ми че у
чак де вет спор то ва – „из ме ђу
две ва тре”, ма лом фуд ба лу, од -

СПОРТ СКО-ЗА БАВ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

„СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ” ГОСТОВАЛЕ
И У НА ШЕМ ГРА ДУ

Јо ва но вић, ина че на ша су гра -
ђан ка.

Нај у спе шни ји мла ди спор -
ти сти из чи та ве Ср би је оку пи -
ће се на фи нал ном так ми че њу,
кра јем ју ла у Бе о гра ду, а нај бо -
љи ће се по том над ме та ти у
Спли ту, на за вр шној, нај ве ћој
ма ни фе ста ци ји ама тер ског
спор та на Ста ром кон ти нен ту.

А. Живковић

бој ци, те ни су, ша ху, ру ко ме ту,
сто ном те ни су, ба ске ту 3 x 3 и
од бој ци на пе ску.

– Ми же ли мо да де цу на у -
чи мо шта зна че то ле ран ци ја,
фер-плеј, дру гар ство, да им
по ка же мо да по бе да ни је увек
при о ри тет, већ да је ва жно
уче ство ва ти и дру жи ти се с вр -
шња ци ма. Пан че во је град
спор та, то је по ка зао и са да,

али и мно го пу та до са да. Пу -
но ми је ср це ка да ви дим ово -
ли ко де це да су до шла да се
дру же и так ми че. Хва ла свим
на шим ко ор ди на то ри ма и
парт не ри ма, ути сци су сјај ни.
Хва ла и гра до на чел ни ку Са ши
Па вло ву, ко ји во ли спорт и по -
ма же спор ти сти ма овог гра да
– ис та кла је пред сед ни ца
„Ига ра мла дих Ср би је” Ива на

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ АЛЕК САН ДРА СТА НОЈ ЛО ВИ ЋА

Цен тар Пан че ва – рај за пе ша ке

Ми ни стар ство по љо при вре де
и за шти те жи вот не сре ди не
скло пи ло је уго во ре о кон тро -
ли ква ли те та ва зду ха за 2017.
го ди ну с пред став ни ци ма за -
во да и ин сти ту та за ду же них за
ре а ли за ци ју мо ни то рин га ква -
ли те та ва зду ха у окви ру др -
жав не мре же на те ри то ри ји
Ре пу бли ке Ср би је.

Др жа ва је пот пи са ла уго во -
ре о фи нан си ра њу ме ре ња ни -
воа опа сних и за га ђу ју ћих ма -
те ри ја у ам би јен тал ном ва зду -
ху са осам на ест за во да/ин сти -
ту та ко ји су укљу че ни у др жав -
ну мре жу ко ја је ус по ста вље на

Уред бом о утвр ђи ва њу про гра -
ма кон тро ле ква ли те та ва зду -
ха. Над ле жни ис ти чу да се мо -
ни то ринг ква ли те та ва зду ха у
окви ру ове мре же спро во ди
ду ги низ го ди на ка ко би се
утвр дио тренд про ме на у ква -
ли те ту ва зду ха од но сно ква ли -
те ту жи вот не сре ди не на те ри -
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Ме -
ре ња се оба вља ју на укуп но 36
мер них ме ста на те ри то ри ји
Ре пу бли ке Ср би је, а на ве де на
овла шће на прав на ли ца ду жна
су да по сло ве кон тро ле ква ли -
те та ва зду ха од но сно ме ре ња
ни воа за га ђу ју ћих ма те ри ја у

ва зду ху спро во де у скла ду са
Уред бом о усло ви ма за мо ни -
то ринг и зах те ви ма ква ли те та
ва зду ха.

Др жав ну мре жу, по ред мре -
же ау то мат ских мер них ста ни -
ца Аген ци је за за шти ту жи вот -
не сре ди не, чи не и мре жа мер -
них ме ста за во да/ин сти ту та за
јав но здра вље из Бе о гра да,
Пан че ва, Шап ца, По жа рев ца,
Ва ље ва, Кру шев ца, Кра гу јев ца,
Кра ље ва, Ћу при је, Чач ка,
Ужи ца, За је ча ра, Пи ро та, Ни -
ша, Ле сков ца, Вра ња, Ко сов -
ске Ми тро ви це и Ин сти ту та за
ру дар ство и ме та лур ги ју Бор.

У Ми ни стар ству на по ми њу
да се до би је ни по да ци о ква -
ли те ту ва зду ха ко ри сте за про -
це ну ути ца ја за га ђу ју ћих ма -
те ри ја на здра вље љу ди и жи -
вот ну сре ди ну и на осно ву њих
се из ве шта ва јав ност о ста њу
ква ли те та ва зду ха у Ре пу бли -
ци Ср би ји. До ста вље ни по да -
ци ко ри сте се и за из ра ду из -
ве шта ја Аген ци је за за шти ту
жи вот не сре ди не и за иден ти -
фи ка ци ју под руч ја на ко ји ма
по сто је про бле ми за га ђе ња ва -
зду ха ка ко би се пред у зе ле ме -
ре за за шти ту и по бољ ша ње
жи вот ног про сто ра. З. С.

ПОТ ПИ СА НИ УГО ВО РИ

Ме ре ње за га ђе ња

Толеранција, фер-плеј, другарство – то је најважније
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ПРО ДА ЈЕМ ре но не ва да ка ра -
ван, 1995,  ис пра ван, ре ги -
стро ван, 500 евра. 064/155-
34-92. (СМС)

ФОРД curier бен зи нац, да чи ја
со лен ца 1.4 МПИ, мо пед то ри,
ау то при ко ли ца, пу ро мат про -
фе си о нал ни, мо же за ме на.
064/179-28-61. (242306)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло 1.4, ТДИ,
2000. го ди ште, сер ви си ран.
063/472-433, ре ги стро ван до
ма ја 2018. (243321)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2005. го ди -
ште, пе то ра вра та, на име куп -
ца. 063/837-71-79. (242334)

СКУ ТЕР мо трин, елек трич ни,
50 ку би ка, нов. 064/354-69-76. 

ПЕ ЖО 406, 1.8, 2001, сер во,
кли ма, цен трал на, елек тро по -
ди за чи, од ли чан. 064/142-55-
93. (242527)

СУ ЗУ КИ свифт 1.3, 1993. го ди -
ште, очу ван. 060/311-29-64.
(242543)

ПРО ДА ЈЕМ лет ње гу ме, кле -
бер, 165/70, Р 14. 060/687-26-
90. (242550)

ПРО ДА ЈЕМ форд, ре ги стро -
ван, вла сник, 1993. го ди ште, у
фу лу, 750 евра. 061/6987-74-
78. (242460)

ФОРД мон део, 2006, пр ва бо -
ја, у од лич ном ста њу. 013348-
453. (242439)

ФОРД ескорт, 1.8, 1997. го ди -
ште, кли ма, цен трал на, по ди -
за чи, плин, ре ги стро ван.
065/200-45-67. (242447)

ФОЛ КСВА ГЕН бо ра, 2003. го -
ди ште, 1.9 ТДИ, ди зел, сер ви -
си ран, ре ги стро ван, 2.500
евра. 063/862-11-58. (242604)

СТИ ЛО 1.9 ди зел, 2004, фул
опре ма, пе то ра вра та, вла -
сник. 064/130-36-02. (242628)

СТИ ЛО 1.9 ди зел, 2003, тро је
вра та, оца ри њен, не ис пра ван
мо тор. 064/130-36-02. (24262)

ГРАН ДЕ пут но 1.3, мул ти џет
ди зел, 2006, фул опре ма, пе -
то ра вра та, вла сник. 
064/130-36-02. (242628)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти по ве
во зи ла, сер ви си ра мо и пу ни мо
га сом са за ме ном уља и УВ бо -
јом, пу ње ње 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (242660)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву 750, фи ћа,
го ди на 1981,  до го вор.
064/230-52-21. (242661)

ПЕ ЖО 407, 1.6  ХДИ, 2008,
ма ло во жен, вла сник, про да -
јем/ме њам. 064/122-48-07.
(240653)

АУ ДИ а 3, 1.9 тур бо, ди зел,
ме та лик сив, алу фел не, кли -
ма. 069/744-286. (242676)

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

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу од 70 до 1.300
евра. 062/193-36-05. (242626)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (242626)

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

ПРИ КО ЛИ ЦА ло зни ца 7 то на,
ки пер ка, пр ви вла сник.
063/738-22-72. (242217)

СЕ ЈА ЛИ ЦА за ку ку руз, 4 ре да,
но да, пот пу но ис прав на.
063/738-22-72. (242417)

ТРАК ТОР 560 ИМТ, при ко ли -
ца 2.5 то не, плуг дво бразд ни.
062/975-56-23. (242582)

ИМТ 533, 1980. го ди ште, зе -
тор 5911 и при ко ли ца ФАК
Ло зни ца, пет то на. 064/264-
06-57. (242497)

ИЗ ДА ЈЕ се га ра жа, др Ж. Фо -
га ра ша. 062/644-925 (242370)

ГА РА ЖЕ у Пан че ву, Син ђе ли -
ће ва 60-а про да јем или из да -
јем. 064/818-86-61. (4717)

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

СЕР ВИС те ле ви зо ра, мо ни то -
ра, ди ги тал них при јем ни ка,
да љин ских... „Плус”, Д. Ту цо -
ви ћа 28, 353-463. (242531)

ПРО ДА ЈЕМ јор ки те ри је ра,
200 евра. 062/551-651. (СМС)

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

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

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

НА ПРО ДА ЈУ ли вад ско се но,
100 ди на ра ба ла. 062/240-643.
(242268)

ПРО ДА ЈЕМ пче ле на АЖ ра -
мо ве. 063/752-44-20. (242188)

ТРО СЕД и сто 100 х 50 х 50.
063/386-323. (242315)

ПРО ДА ЈЕМ ко пер ни кус ТВ 42
х 32, две фо те ље ве ли ке и ка -
уч, ма ли сто пи са ћи, и сто за
уче ни ке, ра дио апа рат ка се -
таш, пи ро граф апа рат за гра -
ви ра ње др ве та и ле то ва ње.
013/367-180, 065/507-93-73. 

ПЕЋ за цен трал но гре ја ње на
чвр сто го ри во, 23 кв. 063/701-
11-33. (242317)

ТРО ДЕЛ НА су до пе ра, уми ва о -
ник 50 х 42, ко си ли ца, фриз
сан ду чар, дво сед, но ва гре ја -
ли ца. 064/339-69-13. (242340)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 3,5 кв,
елинд. 063/841-17-94. (24254)

НО ВА веш-ма ши на го ре ње на
про да ју. 366-312, 064/140-27-
12. (242347)

ПРО ДА ЈЕМ ци глу, би бер цреп,
гра ђу, итд. 064/122-69-78 

КИР БИ нов, тр пе за риј ски сто,
сто ли це, те ра сни сто, сто ли це,
фо те ље. 064/955-51-85 

КРУ ЊАЧ, пре кру пач, пе че ња -
ра са два ра жња, др ве на вра -
та. 064/139-04-48. (242524)

ТА пећ 3,5 кв, ком би но ва ни
фри жи дер са два мо то ра,
веш-ма ши не, ма ње, ве ће, уга -
о на гар ни ту ра, ка уч, дво сед,
тро сед, фран цу ски ле жај.
963/861-82-66. (242547)

БИ ЦИ КЛИ од 20 до 60 евра,
фо те ља тре на жер, про зор из -
лог. 069/213-97-37. (242538)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме шта -
ја: сто ли це од 1.200, сто ло ви
од 3.500, кре ве ти од 9.000.
Ста ра утва, 060/600-14-52.
(242448)

ПРО ДА ЈЕМ сун ђер за на ме -
штај, ви ше де бљи на. 060/600-
14-52. (242468)

ПРО ДА ЈЕМ ра зни алат, ма ли
струг за ме тал, ка ље ву пећ по -
крет ну – на ло же ње. Ла ва Тол -
сто ја 25, Пан че во. (242458)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за из ра ду
па пир них џа ко ва, обу ка и куп -
ци обез бе ђе ни. 064/424-95-10.
(242476)

ПРО ДА ЈЕМ хит но ка у ч и ку -
хињ ске еле мен те, по вољ но.
Тел.063/150-58-54. (242475)

БА ЛИ РА НА де те ли на и се но
на про да ју, по вољ но. 060/444-
55-01. (242472)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ску ме -
ша ли цу за бе тон. 064/813-03-
97. (242473)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де, ка у че ве,
за мр зи вач сан ду чар, мој ца
фо те ље, гар ни ту ре, ре га ле,
мост + ре гал, сто + сто ли це,
спа ва ћа со ба ком плет, ел.
шпо рет, ТА пе ћи, те пи си, аме -
рич ки пла ка ри ра зно...
063/107-78-66.(242487)

ПРО ДА ЈЕМ нов ду шек 90 х
200 цм, га ран ци ја де сет го ди -
на. Тел. 013/354-276, 064/866-
23-68. (242509)

ПРО ДА ЈЕМ: на ви га ци ја, књи -
ге, ко фер, ма ји це по ло, ма ли
бој лер, сат оме га.064/354-69-
76. (242408)

ЛО ВАЧ КИ ка ра бин за ста ва
30-06, мон та жа швенк оп ти ка
yeis 2.5-10 х 52. 063/738-22-
72. (242417)

КА УЧ, ви три на, мој ца, сто,
сто ли це, ко мо да, ком пју тер
сто ло ви, сто чи ћи. 062/361-
676. (242419)

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

ПРО ДА ЈЕМ пре кру пач-кру -
њач, ка зан за то пље ње ма сти
са ло жи штем, два те пи ха. Тел.
063/717-12-03. 

ПРО ДА ЈЕМ ку хињ ски сто са
сто ли ца ма и без, шпо рет ми -
ни, фри жи дер. 064/150-20-78.
(242397)

НА ПРО ДА ЈУ веш-ма ши не ин -
де сит и ар до. 063/158-27-50.
(242583)

ПРО ДА ЈЕМ ку ку руз по по тре -
би, мо гу да са ме љем. 060/651-
25-55. (242586)

ПРО ДА ЈЕМ ора хо ву су ву да -
ску. 063/802-98-13. (242591)

КО ТАО за чвр сто го ри во, 35
м2, ко ри шћен у до бром ста њу,
200 евра. 062/803-71-88. 

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам за ра -
но по лов ну од лич ну др ве ну
сто ла ри ју са тер мо-ста клом,
че ти ри про зо ра са алу ми ни -
јум ским ро лет на ма 100 х 110,
бал кон ска вра та 160 х 210,
140 х 200, три про зо ра 60 х
60. 063/802-98-13. (242591)

КАЈ СИ ЈА, бре сква за ра ки ју,
пек мез, кон зум на – до во зи мо
на адре су. Тел. 064/232-64-33.
(242574. (242574)

ЗБОГ се лид бе про да јем ви шак
на ме шта ја, по вољ но, вре ди
по гле да ти. 060/333-68-28. 

ПРО ДА ЈЕМ ком плет ре мон то -
ва не ТА пе ћи и до ста ва, мон -
та жа, га ран ци ја, по вољ но.
063/898-00-82. (242609)

ПРО ДА ЈЕМ по ро дич ну гроб -
ни цу на Ка то лич ком гро бљу.
064/848-84-22. (242620)

ПРО ДА ЈЕМ ја гањ це од 25 кг
до 40 кг. Тел. 065/220-59-89. 

НА ПРО ДА ЈУ свињ ске по лут ке.
013/632-145, 060/500-30-91. 

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ка уч,
бој лер, ви три не, ор ма ни, ау то
си је ру за дру ги ау то. 064/154-
25-82. (242631)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну,
елек трич ни шпо рет, аспи ра -
тор, фри жи дер, ком би на ци ју.
064/129-73-60, 013/346-790. 

КА МИН ал фа ру сти кал, 150
евра, дво сед, тро сед на раз -
вла че ње, 100 евра. 063/386-
431. (242640)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну 9 кг,
вир пул, мо тор не ма ка зе за
оре зи ва ње огра де. 063/812-
42-09. (242633)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, за мр зи ва чи,
су и ли це из не мач ке, га ран ци -
ја. 062/824-23-21. (242657)

СВИ ЊА, 170 кг, на про да ју, це -
на 160 ди на ра. 063/713-79-24.

ПО ВОЉ НО ко ри шће ни дрвени
про зо ри, ве ћих ди мен зи ја, јед -
но крил на бал кон ска вра та.
062/121-01-48. (242672)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи. 335-930,
064/366-57-87. (242544)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
ку хињ ске уга о не гар ни ту ре,
плин ске бо це и оста ло.
066/900-79-04. (242290)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да ље, ор -
де ње, но вац, са то ве, пен ка ла.
Тел. 013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77. (242292)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, веш-
ма ши не, шпо ре те, фри жи де -
ре, бој ле ре. Злат ко. 061/144-
82-80, 063/196-54-56 (242363)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
гар ни ту ре, ку хи ње, сто ло ве,
сто ли це, оста ло по кућ ство.
962/148-49-94. (242308)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре веш-ма ши не,
шпо ре те, за мр зи ва че, фри жи -
де ре, те ле ви зо ре и ста ло гво -
жђе. 061/287-48-87. (242327)

КУ ПУ ЈЕМ пер ја не ја сту ке и ду -
ње, са ри но вац, (наш и стра -
ни), са то ве, ста туе, ста ри на -
кит, ста ре фла ше си фон со де
и дру го. 335-930, 063/705-18-
18. (242544)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста рин ски на -
ме штај, сли ке, са то ве, ста ри
но вац, ста ру по шту, фи гу ре,
би жу те ри ју, ста ро по кућ ство.
335-974, 063/705-18-18.
(242544)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то ве, но вац,
пен ка ла, раз глед ни це, књи ге,
сит не ан ти кви те те. 013/233-
35-01, 064/265-82-98.
(242558)

КУ ПУ ЈЕ МО по ло ван на ме штај,
бе лу тех ни ку и сво оста ло по -
кућ ство. Тел. 061/641-30-36.
(242470)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не, не ис прав -
не ТА пе ћи, свих ве ли чи на.
До ла зим. 063195-07-17.
(242621)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, обо је не ме -
та ле, кре ке ве со, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, те ле ви зо ре, фри -
жи де ре. 061/206-26-24.
(242624)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, аку му ла то -
ре, ме синг, ба кар, алу ми ни -
јум, веш-ма ши не, фри жи де ре,
за мр зи ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. 
(242624)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу ми ни јум,
аку му ла то ре, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, фри жи де ре, те ле ви -
зо ре и оста ло. 
061/322-04-94. 
(242624)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме та ле, гво -
жђе, веш-ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре и оста ли от пад.
064/484-13-76. 
(242624)

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

ДО ЊИ град, ку ћа са два ста -
на, ЕГ, 7 ари. 061/224-47-97.
(242624)
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СТРО ГИ цен тар, усе љи во, мо -
гућ ност до град ње, плац 6,5
ари. 064/174-54-17. (241787)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Бо то шу,
сре ђе на, 220 м2 + ба шта 25
ари. 062/261-483, 064/122-41-
94. (241796)

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де љар -
цу. 065/602-55-54. (242272)

ПРО ДА ЈЕМ за се бан део ку ће
код Гим на зи је, 80 м2 + те ра са
+ пот кро вље ко ме је до зво ље -
на град ња, 30.000 евра, зва ти
по сле 15 са ти. 060/067-11-44.
(242278)

ПРО ДА ЈЕМ за вр ше ну ви кен ди -
цу на Де во јач ком бу на ру.
063/771-68-69. (242297)

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

ПРО ДА ЈЕМ но ву ку ћу на но вој
Ми си, под не ке ра мич ке пло -
чи це. 064/221-36-12. (242300)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива но ву.
062/415-359. (242311)

КУ ЋА на про да ју на но вој Ми -
си, код  шко ле, без по сред ни -
ка. 063/824-63-51, 373-154.
(242332)

ПЛАЦ на про да ју, Ја бу ка, 6,25
ара, за по че та град ња.
064/242-53-24. (242343)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ца ра Ду ша -
на 14. 063/837-91-30. (24193)

СТРО ГИ цен тар, усе љи во, мо -
гућ ност до град ње, плац 6.5
ари. 064/174-54-17. (242350)

ХИТ НО и по вољ но ку ћа у Ба -
нат ском Но вом Се лу. 064/618-
38-15. (2423159

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

ТЕ СЛА, ку ћа на екс тра ло ка -
ци ји за при ва тан би знис и ста -
но ва ње. 063/329-464,
066/001-050 (2423359)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у То по ли.
061/131-86-26 (242366)

БА ЊА Вру јци, ку ћа 60 м2, 6
ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85 (242368)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку ћу са пла -
цем 30 ари у Б. Но вом Се лу.
063/863-80-15 (242354)

ПРО ДА ЈЕМ плац на ста ром
Ба ва ни штан ском пу ту, 9 ари.
063/286-743 (242377)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на
Ја буч ком пу ту пре ко пу та сер -
ви са „Пи ва ше вић”. Тел.
060/348-19-88, 065/219-14-22
(242375)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак, 18 ари,
Ку де љар ски на сип. 063/472-
669 (242381)

КУ ЋА, 80 м2, ЕТ, 3 ара, до бра
ло ка ци ја, код Ста рог СУП-а,
75.000. (679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83. (242396)

СТАР ЧЕ ВО, но ва ку ћа, 200 м2,
15 ари, укњи же на, усе љи ва,
48.000. (679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83. (242396)

КА ЧА РЕ ВО, но ва ку ћа, при -
зем на, до ста зе ле ни ла, на до -
бром ме сту. (679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-23-83.
(242396)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку ћу у Ба -
нат ском Но вом Се лу. Зва ти на
310-697. (242398

ПЛАЦ 20,5 ари, ви кенд-зо на
До ло во, по тез ма ле шу ме.
063/738-22-72. (242417)

КУ ЋА за ру ше ње код Зе ле не
пи ја це, на 1.2 ара пла ца.
063/814-56-25. (222410)

БА ШТА 17 ари, 10 х 170, уз
„Тех но мар кет”, во да, стру ја,
ка на ли за ци ја. Тел. 402-782,
063/729-72-86. (242409)

НО ВА КУ ЋА, 86 м2, плац 17 х
24 м2, укњи же на, вла сник.
065/258-87-77. (242405)

МАР ГИ ТА, по че так, 100 м2,
1.5 ари, без ула га ња, 70.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (242406)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 60 м2, 1.5 ар,
15.000, до го вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-55-74.
(242406)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра Ду ша на
100, 176 м2, 8 ари пла ца. 251-
66-46. (242496)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две од лич не
стам бе не је ди ни це, 7 ари,
26.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (242517)

КА ЧА РЕ ВО, од ли чан улич ни
део, око 70 м2, ба шта, 13.000.
(49), „Му станг”, 062/129-94-
67. (242517)

ХИТ НО, цен тар, дво и по со бан,
80 м2, 2-.8 ара, ЕГ, 38.000.
(49), „Му станг”, 062/226-901.
(242517)

ПЛАЦ про да јем, Ми са, до зво -
ље на град ња, 064/866-23-
36.(242537)

ПЛАЦ, ста ра Ми са, Ба ниј ска,
11.3 ари, 22.500, „Пер фект”,
064/348-05-68. (242534)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип, 88 м2,
тро соб на, ре но ви ра на, 4,85
ари, 37.000. „Пер фект”,
064/348-05-68. (242534)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на 139 м2

+ ло кал 30 м2 на 7.29 ари,
32.000 евра, (097) „Пер фект”,
064/348-05-68. (242534)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца, пре леп
плац 10 ари, 20.000.(398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(242525)

КУ ЋА, До ло во, 15 ари, хит но,
зва ти по сле 16 са ти. 061134-
37-08. (242514)

НО ВО СА ГРА ЂЕ НА скроз за вр -
ше на ку ћа, 140 м2, са ве ран -
дом, на 21 ар пла ца, за жи вот
у при ро ди. 063/341-881.
(242523)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,
Мак си ма Гор ког. 063/301-360.
(242545)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4 ара, 17 х
24, и ме ша ли ца. 069/213-97-
37. (242548)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут, 170 м2,
плац 6.5 ари, 45.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05. (242559)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 300 м2, ПР + I +
ПК, 58.000. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-05.
(242559)

ЦЕН ТАР, ку ћа ле па, 130 м2,
до ма ћин ска, ком фор на, до го -
вор. 258-06-47. (242562)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу са пла -
цем у До бри ци, код Али бу на -
ра. Тел. 068/420-06-80.
(242473)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ две ку ће
на пла цу за ма њи стан.
064/986-21-74. (242440)

ВИ КЕН ДИ ЦА на Ми љу на Ду -
на ву, 40 м2, стру ја, ве о ма по -
вољ но. 065/361-13-13.
(242451)

НО ВА КУ ЋА, 180 м2, са три
ста на, без ула га ња. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(242456)

ПРО ДА ЈЕМ ма њу ку ћу на Ба -
ва ни штан ском пу ту. 063/826-
43-91. (242457)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ко теж 1,
Бра ће Јо ва но вић 94-ц, 6 ари
пла ца, мо же по себ но, иза ку ће
ба шта 3 ара. До го вор.
064/128-38-95. (242446)

КУ ЋА 120 м2, на 5 ари, вла -
сник, ле га ли зо ва но, усе љи во.
Пре спан ска 15. 063/307-674.
(242467)

ДЕО ку ће у Ца ра Ду ша на. Тел.
064/248-86-86. (242478)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг Му че ни -
ка 18. Тел. 064/167-04-77.
(242483)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Стар че ву,
Пе тра Драп ши на, усе љи ва,
вла сник 1/1. 064/370-79-47.
(2142489)

ВР ШАЧ КИ округ, две ку ће на
пла цу 50 ари, во да, стру ја, те -
ле фон, асвалт, во ће. 060/168-
45-86. (242490)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку ћу, ста -
ра Ми са. Тел. 069/223-24-25.
(242501)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ка ча ре во,
150 м2, це на до го вор, усе љи ва.
013/601-472. (242387)

РЕ НО ВИ РА НА сре ђе на усе љи -
ва, укњи же на ку ћа, 58 м2, То -
по ла, 23.000 евра. 060/696-05-
43, 061229-03-70. (242594)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар, ви кен ди -
ца, плац 28 ари, огра ђен, стру -
ја, во да, шу па. 063/734-52-25.
(242606)

ПРО ДА ЈЕМ плац, ста ра Ми са,
гра ђе вин ски или за ме на за ау -
то. 063/207-819. (242595)

ПЛАЦ, Но во се љан ски пут, 200
м од „Кут ка”. 064/808-72-51.
(2426519

ВИ КЕН ДИ ЦА код Де во јач ког
бу на ра, 200 м од цен тра, ле га -
ли зо ва на, мо гу ћа је и за ме на
за стан. 061/206-30-46.
(242643)

ПРО ДА ЈА пла це ва, укњи же ни,
гра ђе вин ско зе мљи ште, во да,
стру ја, ка на ли за ци ја, гас, Пе -
ли стер ска. 063/894-88-11.
(242666)

ПРО ДА ЈА пла це ва, по год ни за
по слов ни обје кат, во да, ка на -
ли за ци ја, стру ја, укњи же ни.
Кај мак ча лан ска. 063/894-88-
11. (242666)

СТА РА МИ СА, ку ћа од чвр стог
ма те ри ја ла на 5,5 ари, 26.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-48.
(242516)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ја буч ком
пу ту 17,5 ари, по вољ но.
062/804-85-69. (242662)

ПРО ДАЈЕМ три стам бе на
објек та, 80 + 60 + 40 м2, на
пар це ли 7.5 ара, ста ра Ми са,
45.000 евра. 061/664-39-26. 
(242637)

КУ ЋА, 60 м2, 3 ара пла ца,
19.000 евра. Ста ра Ми са.
061/664-39-26. (242637)

КОД Тур ске гла ве, ку ћа пре -
пра вље на у два ло ка ла, дво ри -
шни стан, 2 ара, 55.000. (238),
„Те сла не крет ни не”, 
064/668-89-15. (242617)

КУ ЋА, га ра жа, воћ њак, ба шта
20 ари, Пе ли стер ска 18-е.
065/251-56-89. (242638)

МИ СА, спрат на, 235, 1,37 ари,
пре ле па, Стар че во, 104 м2,
3.66,  хит но. (67), „Мил ка М”,
063/74428-66. (242676)

ПРО ДА ЈЕМ плац под во ћем у
Пан че ву, 14,37 ари, гра ђе вин -
ска зо на. 063/245-225.
(242674)

БЕ О ГРАД, 16 ари, 8.000; Но -
во се љан ски, 8 ари, 12.000.
(67), „Мил ка М”, 063/74428-
66. (242676)

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

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

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

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

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

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

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

ДВО И ПО СО БАН, 58 м2, ЦГ,
те ле фон, кли ма, IV спрат, Ко -
теж 1. 063/803-14-86.
(242486)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 110 м2, из
два ни воа, на дру гом спра ту, у
цен тру Пан че ва. Алу ми ни јум -
ска сто ла ри ја, хра стов пар кет,
хи дро ма са жна ка да, ета жно
плин ско гре ја ње, вла сник.
063/712-62-84. (242288)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан, вр -
ло по вољ но. 063/807-27-07.
(242302)

ГАР СО ЊЕ РА 28 м2, у ши рем
цен тру, без по сред ни ка,
19.000 евра. 060/034-74-33. 

ПРО ДА ЈЕМ стан 38 м2, јеф ти -
но, те ле фон. Зо ран, 062/967-
12-61. (242318)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни стан,
61 м2, га ра жа, ба шта, укњи -
жен, 17.500 евра. 064/938-41-
99 (242371)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан, за -
вр шна фа за из град ње и плац
са те ме љи ма. Тел. 013/341-
789 (242372)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI, лифт,
ни је зад њи, без пу но ула га ња,
31.500. (679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83. (242396)

СО ДА РА, 61 м2, ЦГ, IV, два
лиф та, од мах усе љив, 30.000.
(679), „Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (242396)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ стан  на
Стре ли шту, за ку ћу у Вој ло ви -
ци. 064/173-85-17. (242408)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, дво со -
бан, 55 м2, но ви ја град ња, I
спрат, 33.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(242406)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 32
м2 + те ра са, V, лифт, ЦГ,
20.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (242406)

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан, 37
м2, IV, ЕГ, но ви ји, 25.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (242406)

СО ДА РА, вој не згра де, дво и -
по со бан, ПР, сре ђен, 33.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (242406)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52 м2,
III, TA, ре но ви ран, усе љив,
26.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (242406)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55 м2, V,
лифт, ЦГ, ре но ви ран, 32.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (242406)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, јед но и -
по со бан, 42 м2, ПР, ЦГ,
23.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (242406)

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2, Стре ли -
ште, Ми са, 21.500; цен тар,
15.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. (242434)

ТЕ СЛА, Дис, јед но ип о со бан,
46 м2, те ра са, усе љив, 26.000,
до го вор. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. (242434)

ДВО СОБ НИ, 55 м2, Стре ли ште,
26.000; Ко теж 28.000; Ми са,
30.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. 
(242434)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан стан,
58 м2, ета жно гре ја ње. Тел.
060/333-56-41. 
(242428)

ЈЕД НО СО БАН, сре ђен, ПВЦ,
нво ку па ти ло, ин ста ла ци је,
мер мо терм, 22.500, До њи
град. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (242425)

ТЕ СЛА, дво соб ни; ТА, 28.000;
те ра са, ЦГ, 31.500, лифт, до го -
вор. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (242425)

ДО БАР дво со бан стан, Ко теж
2, при зе мље, 57 + те ра са,
33.000, до го вор. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(242425)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла, ЕГ,
алу сто ла ри ја, ку хи ња, но во
ку па ти ло, две те ра се, 35.000
евра. (470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (242425)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, IV, ЦГ,
16.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242456)

КО ТЕЖ 1, ма њи дво со бан, 40
м2, 25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242456)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 40 м2,
25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242456)
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ТРО СО БАН, 83 м2, две одво је -
не спа ва ће со бе, сређ ен.
(188), „UnaDalli”, 064/255-87-
50. (242456)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62 м2, III,
34.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (242456)

СО ДА РА, дво со бан, сре ђен,
IV, TA, 26.500. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (242456)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2, у нај -
чи сти јој згра ди, с по гле дом на
игра ли шта. 060/168-45-86,
062/376-047. (242490)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Со да ра, цен -
трал но, IV, без по сред ни ка,
вла сник, за сре ђи ва ње.
061/143-20-53. (242498)

ХИТ НО про да јем два ста на,
мо же за ме на ку ћа, Ку де ља -
рац, Вој ло ви ца. 064/130-27-
34. (242507)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 65 м2,
дво стран, ре но ви ран, VI,
38.000.  (097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (242534)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 58 м2,
35.000. (097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (242534)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 56 м2, I,
TA, ре но ви ран, 34.000. (097)
„Пер фект”, 064/348-05-68
(242534)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 42 м2,
при зе мље, дво ри ште, 22.000.
(097) „Пер фект”, 064/348-05-
68 (242534)

СТР ЕЛ И ШТЕ, јед но со бан, 32
м2, V, без лиф та, 10.000. (097)
„Пер фект”, 064/348-05-68
(242534)

ТЕ СЛА, 53 м2, III, TA, ре но ви -
ран, 32.000. (097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (242534)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по со бан, 82
м2, 46.000; дво со бан, 63 м2,
31.000 евра. (097) „Пер фект”,
064/348-05-68 (242534)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I, TA, уре -
дан, 24.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (242517)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, до бар тро со бан,
71 м2, IV, ЦГ, 31.000.  (49),
„Му станг”, 062/129-94-67.
(242517)

ТЕ СЛА, Кут ков, тро со бан,70
м2, I, ЦГ, 60.000.  (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(242517)

СА МАЧ КИ, при зе мље, 17 м2,
ЦГ, 12.500. (49), „Му станг”,
062/129-94-67. (242517)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но ви ји дво -
со бан, 61 м2, III, плин, 31.000.
(49), „Му станг”, 069/226-66-
58. (242517)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, ЦГ,
31.000; дво и по со бан, 35.000;
тро и по со бан, 46.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(242516)

СО ДА РА, 83 м2, III,ЦГ, 41.000;
вој не дво и по со бан, 40.500;
дво со бан, IV, 30.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(242516)

ТУР СКА ГЛА ВА, са лон ски 114
м2, II, ТА, 65.000; До њу град,
са лон ски 104 м2, ЦГ, I,
48.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (242516)

ТЕ СЛА, сре ђен дво и по со бан,
ЦГ, IV 36.000, ве ли ки из бор
ста но ва на ра зним ло ка ци ја -
ма. (396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (242516)

ХИТ НО, Ку де ља рац, дво ри -
шни, 22 м2, 8.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(242525)

КО ТЕЖ 2, од ли чан јед но и по -
со бан, 49 м2, V, два лиф та,
27.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (242038)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 90 м2, I
спрат, цен тар, од ли чан за по -
слов ни про стор. 065/849-09-
38, 061/533-27-40.  (242528)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра 22 м2,
IV, лифт, ЦГ, од мах усе љив,
16.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.  (242526)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52 м2, IV,
TA, те ра са, од мах усе љив,
21.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.  
(242526)

ГОР ЊИ град, но ви ја град ња,
пре леп че тво ро со бан, дво -
стра но ор јен ти сан, ЦГ, гас, 85
м2, III, га ра жа, 61.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951.  (242526)

СО ДА РА, вој не згра де, 61 м2,
ВП, ЦГ, ком плет рен о ви ран,
дво и по со бан, 33.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (242526)

ТЕ СЛА, но во град ња, 68 м2, III
спрат, ЦГ, дво стра но ор јен ти -
сан, 46.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(242526)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, III, 53
м2, Та, ком плет ре но ви ран, од -
мах усе љив, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951.  (242526)

КО ТЕЖ 21, дво со бан, 63 м2,
III, ЦГ, 31.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951.  (242526)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2, ТА,
III, до бар, 32.000.   (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(242517)

КО ТЕЖ  1, Ра до ва згра да, дво -
со бан, уре дан, 58 м2, III,
30.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.  (242517)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52 м2,
VI, ЦГ, уре дан, 25.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(242517)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, 27.000,
до го вор. (636) „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(242559)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, но во -
град ња, 70 м2, I, 800 евра/ква -
драт, екс клу зи ван  са лон ски
стан, до го вор. (636) „Стре ли -
ште не крет ни не”, 069/196-96-
05.  (242559)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, 59 м2, V,
31.000. (636) „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(242559)

ЦЕН ТАР, 60 м2, ПР + I, 36.000.
(636) „Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.  (242559)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 115 м2, цен -
тар, 64.500 евра, до го вор.
064/329-48-40. (242561)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58 м2,
28.000; тро со бан екс тра сре -
ђен. „Ве сна 2”, 066/937-00-13.
(224563)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 56 м2,
ВП, 26.000, бли зу „Ави ва”.
„Ве сна 2”, 066/937-00-13.
(224563)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, дво со бан,
60 м2, дво со бан, 52 м2, дво ри -
ште, сре ђен, 17.000. „Ве сна
2”, 066/937-00-13. (224563)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, 35.000; Ко теж
2, 2.0, 26.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (242566)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.5 , ЦГ, 30.000;
Ми са, 50, II, 19.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (242566)

ПРО ДА ЈЕМ у стро гом цен тру
тро со бан стан, 68 м2. 064/511-
25-10. (242563)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 58 м2, III,
усе љив, 30.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-52.
(242564)

КО ТЕЖ 2, дво со бан сре ђен, 58
м2, II, 32.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(242564)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, 64 м2, IV,
лифт, ре но ви ран, 41.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (242564)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 58 м2,
II, TA, 27.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(242564)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 40 м2, ВП,
ЦГ, 24.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(242564)

ЦЕН ТАР, аме рич ке згра де, ТА,
I, 35.000; олов ка згра де, ду -
плекс, 136 м2, 90.000.  „Лајф”,
061/662-91-48. (242516)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 45 м2, ре -
но ви ран, Ко теж 1, 30.000
евра. 301-165. (242389)

ПРО ДА ЈЕМ стан у Цре па ји са
га ра жом, вла сник. 061/721-
54-12. (242593)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан, 71 м2, I,
TA, 42.500. „Стан плус”, 771-
75-96. (242600)

КО ТЕЖ 2, тро и по со бан, 83,40,
дру ги спрат, у до бром ста њу,
ЦГ. 064/225-75-97, зва ти по -
сле 18 са ти. (242613)

МАР ГИ ТА, нов дво и по со бан,
при зе мље, 54 м2, гас, 36.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (242572)

НО ВА МИ СА, дво со бан, III,
ТА, 57 м2, 24.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (242572)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, III, ЦГ,
25 м2, 16.500. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(242572)

ЦЕН ТАР, дво и по со бан, III, ЦГ,
54 м2, 42.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(242572)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, III,
ЦГ, 42 м2, 24.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (242572)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2, ТA,
II, усе љив, по вољ но. 063/780-
86-83. (242629)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, 71 м2, I,
47.000. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(242617)

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

КО ТЕЖ 2, нео би чан, 151 м2,
IX, 65.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(242617)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки, 17 м2,
II, 12.500, сре ђе на. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-89-
15. (242617)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57 м2,
IV, 33.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(242617)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 40 м2, ВП,
25.000. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(242617)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 70 м2,
ВПР, 45.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(242617)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, 79 м2, II,
49.000. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(242617)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 61 м2,
IV, без лиф та, 32.000. (238),
„Те сла не крет ни не”, 
064/668-89-15. 
(242617)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан, Со -
да ра, 57 м2, 4/10 спрат, вла -
сник. 065/227-67-26.
(2142652О)

КО ТЕЖ 2, 52 м2 + те ра са. ВП,
одр жа ван, 27.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(242516)

ТЕ СЛА, код ми ни „Мак си ја”,
нов, лукс, 115 м2, и ма њи
плац, по вољ но, вла сник.
061324-40-85. (242646)

МИ СА, пот кро вље, укњи же но,
100 м2, си ва фа за са свим
при кључ ци ма. 065/333-55-25. 

КОМ ФО РАН дво со бан стан,
63 м2, Стре ли ште, ком плет но
ре но ви ран, од мах усе љив.
063/391-277. (242671)

ЕКС ТРА по ну да, Стре ли ште,
нов, укњи жен, 54 м2, дво со -
бан, 600 евра/ква драт, кли ма,
ПВЦ, пар кинг. Хит но. 062/269-
566. (242668)

ЕКС ТРА, Стре ли ште, нов, 44
м2, пот кро вље, укњи жен,
20.000, ПВЦ, кли ма.  Хит но.
062/269-566. (242668)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, нов,
укњи жен, при зе мље, ПВЦ, кли -
ма, хит но. Хит но. 062/269-
566. (242668)

НО ВА МИ СА, ве ћи јед но со бан
стан, 34 м2, II спрат, но ви је
град ње. 060/034-20-04.
(242669)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,  ВП,
53, 20.500; Ко теж 1, дво и по -
со бан, 62, VII, 31.000. (67),
„Мил ка М”, 063/74428-66.
(242676)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 34 м2, I,
пра зан, нов, 27.000; Те сла, I,
51, но во град ња, те ра са. (67),
„Мил ка М”, 063/74428-66.
(242676)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV, 61, са мо
31.000; цен тар, II, 78, 39.000.
(67), „Мил ка М”, 063/74428-
66. (242676)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, II, 78,
48.000; Со да ра, ВП, 55,
31.000. (67), „Мил ка М”,
063/74428-66. (242676)

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

АГЕН ЦИ ЈИ за про мет не крет -
ни на „Лајф” по треб ни ста но ви
и ку ће, бр за ре а ли за ци ја.
061/662-91-48. (242516)

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

КУ ПУ ЈЕМ стан до 18.000 евра,
Ми са, До њи град, цен тар, Ко -
теж. 063/836-23-83. (232396)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на свим
ло ка ци ја ма. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30. 

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка М” по треб -
не гар со ње ре, јед но соб ни и
јед но и по соб ни. Бр за ре а ли за -
ци ја. 063/74428-66. (242262)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан, на -
ме штен, Ко теж 2, це на 100
евра.  062/401-492.  (СМС)

СТАН 50 м2, Мак си ма Гор ког,
цен трал но гре ја ње, кли ма, 100
евра , 235-17-11, 062/351-
711.(241938)

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

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

КО ТЕЖ 1, из да јем дво со бан
по лу на ме штен. 063/163-52-
05.(241823)

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

ДВО И ПО СО БАН стан, ЦГ, те -
ле фон, кли ма, Ко теж 1, IV
спрат. Тел. 064/803-14-86. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан у Ули ци Ца ра
Ла за ра. 065/602-55-54. (2422)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру, 50 м2,
ЦГ, кли ма. Тел. 061/657-70-27.
(242267)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан на IV
спра ту, има лифт. 060/643-60-
30, 063/351-766. (242282)

ИЗ ДА ЈЕМ нов јед но со бан
стан, 33 м2. 062/467-711.
(242291)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу уче ни ци с гре -
ја њем, у згра ди, код  „Ави ва”.
064/278-43-46. (242293)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке,
сам це. 064/305-73-01. (24229)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан стан,
стро ги цен тар, по го дан за по -
слов ни про стор, но ва сто ла ри -
ја, сре ђен, II спрат, ЦГ, лифт.
066/661-72-30. (242299)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру, Гор њи град, Мар ги та.
061/272-01-87. (242305)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан у
цен тру и на Стр ел и шту.
060/721-21-04. (242307)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан.
065/250-89-97. (242312)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан дво -
ри шни стан, по лу на ме штен,
До њи град. 063/248-729,
063/126-92-77. (242319)

ЈЕД НО СО БАН Стан, ЦГ, те ле -
фон, ин тер нет, но во, јед на
осо ба. 013/313-576, 062/965-
95-07. (242333)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру на ду жи
пе ри од, де по зит оба ве зан.
063/617-421. (242335)

ГАР СО ЊЕ РА, пот пу но на ме -
ште на, цен тар, у згра ди, дру ги
спрат, по вољ но. 064/992-91-
61. (242339)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у Бра ће Јо ва -
но вић 24а, пра зан, по вољ но.
061/277-62-37 (242361)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, Ко теж 1. 065/681-
31-47 (242362)

ИЗ ДА ЈЕМ по вољ но за се бан
стан 30 м2, за са ми це, ђа ке,
сам це. 013/354-952, 064/393-
56-09 (242365)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по соб ни на ме -
штен стан на Со да ри, ЦГ, III
спрат. 063/422-024 (242379)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан, не на ме -
штен стан на Стре ли шту, 54
м2. Кон такт те ле фон 063/171-
92-12 (242385)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, јед но со бан,
Те сла. 064/354-69-76. (42408)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен дво со -
бан стан, Ла ва Тол сто ја 5.
063/194-81-95.(242623)

ИЗ ДА ЈЕМ, Ко теж 1, ре но ви -
ран, јед но и по со бан, на ме штен
стан, 120 Е. 060/628-66-61.
(242622)

ИЗ ДА ЈЕМ  по лу на ме штен јед -
но со бан стан, Те сла, 30 м2,
сли ке: www.goo.gl/QrXapw.
064/178-38-92.(242616)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со бан
стан, ТА, код Хо те ла „Та миш” 80
евра. 064/122-48-07. (242653) 

ИЗ ДА ЈЕМ стан јед но со бан,
Те сла. 064/354-69-76(242408)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме штен
стан, Стре ли ште, ЦГ, тел.
060/372-03-02. (242414)

У СА МАЧ КОМ из да јем ком -
плет но на ме ште ну гар со ње ру!
80 евра! 062/361-676,
066/019-678. (242409

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар со ње -
ру у Са мач ком. 062/859-77-
79. (242424).

ИЗ ДА ЈЕМ дво соб ни дво ри шни
стан, по се бан улаз, сат, не на -
ме штен Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16. (242441)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен ма њи јед -
но со бан стан 25 м2,ЦГ,Те -
сла.064/140-88-36. (242442).

ИЗ ДА ЈЕМ нов дво со бан кон -
фо ран стан згра да II, но ва
Ми са. 063/801-09-85.
(242442)

САМ ЦУ то тал но ре но ви ран
ком фо ран на ме штен јед но со -
бан стан стро ги цен тар, из да -
јем. 063/732-61-67. (242448).

ИЗ ДА ЈЕМ леп јед но со бан стан
на Ке ју. Тел. 063/168-43-22.
(242461)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но со -
бан стан на по чет ку Ко те жа 2.
013/310-065, 064/929-98-49.
(242500)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан.
064/217-51-89. 
(242557)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа, 7 ари, ета -
жно гре ја ње, ре но ви ра на, алу-
сто ла ри ја. 065/360-01-17.
(242570)

СТАН че тво ро со бан но ви ји у
ку ћи, соп стве но гре ја ње-плин,
Ко теж, мир но. 061/225-16-43.
(242575)

СТАН јед но со бан дво ри шни за
из да ва ње, 064/232-64-33.
(242574)

КУ ЋУ из да јем, ши ри цен тар,
150 м2, за по слов ну де лат ност.
062/347-667. 
(242568)

ГАР СО ЊЕ РА по лу на ме ште на,
Ко теж 2, 22 м2, ЦГ,сре ђе на.
064/536-91-89, 062/577-553.
(242587)

САМ ЦИ МА из да јем со бу у
цен тру. 061/113-05-20,
064/152-59-91. (242579)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан дво ри шни
пра зан стан. 064/255-57-79,
064/193-56-16. (242598

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на ста рој Ми -
си, Вој во ђан ска 97. 061/321-
70-83, 064/359-54-42.
(242610)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру гра да.
Тел. 061/288-47-85. (242540)

НА ДУ ЖИ пе ри од из да јем дво -
со бан стан на Со да ри, Ул.
Дрин ска 15.063/711-58-
37.(242479)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, на ме -
ште на цен тар Wi-Fi , ка блов -
ска, од мах усе љи ва, по вољ но.
065/691-88-23. (242488)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со бан
стан 40 м2, у ули ци Ма ри је и
Ла за ра Дра ги че вић. 
064/042-48-36. (242499)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу по вољ но. Тел.
060/031-07-26. 
(242433)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те сли, на ме -
штен 44 м2 са ЦГ . 
060/519-93-30. (242477)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан кон фо -
ран стан на Со да ри. 063/307-
816. (242532)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан по лу на -
ме штен стан у ку ћи, Сте ри ји на
ули ца.063/803-10-55. (242533)

СТРО ГИ ЦЕН ТАР, на ме штен,
јед но и по со бан стан, кли ма,
ЦГ, СББ. 061/179-90-64,
065/251-45-43. (242531)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан, лукс,
52 м2, стро ги цен тар, I спрат.
063/302-806. (242512)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у Са мач -
ком. 064/351-18-78. (242551)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан у
ку ћи, на ме штен. Ко теж 1,
ЦГ,то тал ТВ.065/975-00-20. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен, дво со бан
стан, 64 м2, у стро гом цен тру.
061/621-32-18. (242553) 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен, ве ћи јед -
но со бан стан, ЦГ, кли ма.
063/812-42-09. (242633)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру гра да.
062/395-953. (242662)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про стор
52 м2, Змај Јо ви на 2, ло кал 2.
Тел. 060/562-62-96. (241102)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, цен тар,
је дан опре мљен са лон ле по те,
вре ди ви де ти. 063/734-82-31.
(242066)

ОМО ЉИ ЦА, ло кал 50 м2, Ђу ре
Јак ши ћа 22, 10.000 ди на ра.
063/577-555. (242320)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру.
063/255-892, 063/254-155.
(241856)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, ТЦ  „Тру -
бач” на II спра ту, 20 м2,
14.000 евра. 060/067-11-44.
(242278)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 20 м2, у
Ње го ше вој 2. 064/184-87-50. 

УСТУ ПАМ Ће ваб џи ни цу „016”
са ком плет ним ин вен та ром,
4.500 евра (ло кал је у за ку пу),
до го вор. 063/858-48-50.
(242296)

СТРО ГИ цен тар, од лич не мо -
гућ но сти, 100 и 50 м2, у при зе -
мљу. 064/174-54-17. 
(241787)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Стре ли шту,
цен тар, сре ђен, за шти ћен.
065/966-66-61. 
(242337)

СТРО ГИ цен тар, од лич не мо -
гућ но сти, 100 и 50 м2, у при зе -
мљу. 064/174-54-17. (242350)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30 и 40 м2,
бли зу цен тра. Тел. 063/198-41-
25 (242360)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, до ули -
це из лог, цен тар. 063/314-803

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ ло кал
18 м2, пр ви спрат, Тру бач.
063/856-74-02 (242356)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2, бли зи -
на пи ја це, Ла ва Тол сто ја. 333-
058. (242388)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар, 19
м2, 50 евра, уна пред. 013/315-
707, 064/262-54-65 (242374)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Стр ел и шту,
В. Пе тро ви ћа, 22 м2, 150 евра.
063/234-419. (242470)

ИЗ ДА ЈЕМ ра ди о ни цу-ка нал,
сто лар ски сто - тро фа зна, ма -
га цин ске со бе. Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16. (242441)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про стор
у Ја бу ци, 200 м2, по го дан за
про из вод њу. 063/386-352. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Сте ва на Шу -
пљик ца, на глав ном пу ту.
064/370-79-47. (242489)
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ХИТ НО про да јем ло кал у Ба -
нат ском Кар лов цу, по ред шко -
ле. 063/367-750. (242494)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Ул. Ми ло ша
Обре но ви ћа 27, 40 м2, са два
ула за. Тел. 069/606-697.
(242502)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то бу ске
ста ни це. 063/725-71-70.
(242510)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин 360 м2.
013/343-652, 013/313-100.
(242518)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 96 м2, цен -
тар, 67.000 евра. До го вор.
064/329-48-40. (242561)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 20 м2 + 14 м2.
Ла ва Тол сто ја 5. 063/194-81-
95. (242623)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це без ис ку -
ства за рад на вез ма ши на ма.
Тел. 062/471-951. (СМС)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца за
рад у пе ка ри. Зва ти рад ним
да ни ма до 15 ча со ва. 063/680-
594. (242249)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за бра ње
ма ли на у Ари љу. Хра на и сме -
штај обез бе ђе ни. Ин фор ма ци -
је на тел. Љу бе Ја ко вље вић,
061/200-15-32, Да ца Ја ко вље -
вић, 060/501-27-75. (241378)

УСТУ ПАМ Ће ваб џи ни цу „016”
са ком плет ним ин вен та ром,
4.500 евра (ло кал је у за ку пу),
до го вор. 063/858-48-50.
(242296)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ по тре бан
рад ник, Мо ше Пи ја де 86.
063/865-27-76. (242303)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ – по треб не
рад ни це за рад на ро шти љу,
ло кал у цен тру. 063/834-88-10. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ – по треб не
рад ни це за рад на ро шти љу,
ло кал у Бра ће Јо ва но вић.
063/897-55-04. 
(242325)

КА ФЕ „Flamingo” тра жи де вој -
ку за рад, са ис ку ством.
069/364-10-04. (242316)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за рад у
ка фи ћу. 060/319-05-77,
061/263-32-87. (242346)

ПО ТРЕБ НИ ко но бар и ани ма -
тор за рад у игра о ни ци „Остр -
во са бла гом ” у „Авив пар ку”.
062/333-502 (242355)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц ка те го ри -
је, са ис ку ством. 
013/236-72-82. (242535)

ПО ТРЕ БАН мај стор за рад у
про из вод њи на ме шта ја.
065/507-09-84. (242511)

ПО ТРЕ БАН ис ку сан ви љу шка -
ри ста, по жељ но по зна ва ње ра да
и на оста лим гра ђе вин ским ма -
ши на ма. Озбиљ на фир ма, ре -
одвне ис пла те. 064/648-24-50. 

ПО ТРЕБ НА по моћ на рад ни ца
за при пре му у пе ка ри. Зва ти
од 18 до 20 са ти. 065/555-94-
44. (242521)

ПЕ КА РИ по тре бан по моћ ни
рад ник- рад ни ца. 064/403-51-
32. (242541)

ПЕ КА РИ по треб на про да ва чи -
ца. 064/403-51-32. (242541)

ФРИ ЗЕРСКОМ са ло ну на
Стре ли шту по тре бан рад ник са
ис ку ством. 060/324-27-22.
(242579)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну по тре -
бан му шко-жен ски фри зер за
озбиљ ну и ду гу са рад њу. Усло -
ви од лич ни. 064/255-57-31.
(242551)

КА МИ ОН СКИ пре воз до два
ку би ка, шљу нак, пе сак, се ја -
нац, шут. 062/355-154.
(242432)

РЕ СТО РА НУ „Poco-Loco” по -
треб не по моћ не рад ни це и
шан ке ри са ис ку ством.
064/874-03-01, 
013/355-222. 
(242459)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне рад ни це
за ши ве ње на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на ма, ен дле ри -
ца. 063/852-87-41. 
(242430)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци: фи зич ки
рад ни ци за рад на ко ше њу
тра ве и ас фал тер ске ра до ве;
во зач ка ми о на; трак то ри ста.
Ин фор ма ци је на те ле фон
013/332-526, од 8 до 16.
(242431)

ПО ТРЕ БАН сто лар, рад са
пло ча стим ма те ри ја лом, 
Пан че во. 060/600-14-52. 
(242468)

ПО ТРЕБ НИ ре сто ран ски ко но -
ба ри, ку ва ри, пи ца-мај стор,
по моћ ни рад ни ци, чи ста чи це,
хо сте се за ла нац ре сто ра на у
Бе о гра ду у Цр ној Го ри.
064/290-45-39. 
(242445)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци у про из -
вод њи у пре храм бе ној ин ду -
стри ји и по сло во ђа са рад ним
ис ку ством. 064/643-41-22,
064/259-96-62, 013/377-230. 

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у про да ји
за ре сто ран и пи це ри ју.
064/643-41-22, 013/377-230.
(242460)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца са ис -
ку ством Cafeu „Picasso”.
065/504-91-07, 065/504-91-09. 

ПО ТРЕ БАН фи зич ки рад ник за
рад у про из вод њи бе тон ске га -
лан те ри је. 064/188-28-13.
(242503)

ПЕ КА РИ по треб на про да ва чи -
ца. 063/193-75-30. (242505)

ПРО ДАВ НИ ЦИ во ћа и по вр ћа
по треб на рад ни ца са ис ку -
ством. 063/755-35-20.
(242584)

РЕ СТО РА НУ „Poco-Loco” по -
треб на по моћ на рад ни ца у ку -
хи њи. 013/355-222, 064/874-
03-01., (242588)

АКУ СТИЧ КИ дуо – кла ви ја ту -
ре, ги та ра, тра жи кла ри не ти -
сту или ви о ли ни сту. 061/412-
44-50. (242577)

ВО ЗА ЧИ шлепе ра Ц и Е по -
треб ни за ме ђу на род ни тран -
спорт, ино стран ство – Че шка.
062/634-304. (242670)

КУ ВАР са ис ку ством по тре бан
за рад у Че шкој. 062/634-304. 
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ПО ТРЕБ НА рад ни ца на ин ду -
стриј ским ма ши на ма, са ис ку -
ством. 061/721-54-11.
(242593)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
тра фи ци и рад ник за ноћ ну
сме ну. 064/853-83-50.
(242611)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи ца -
„Magnolija lux” апарт ма ни.
Ин фор ма ци је на 064/393-56-
90. (ф)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за пе че -
ње ме са на ро шти љу на ћу мур,
„Иде ал”. 063/855-65-56.
(242614)

ПО ТРЕ БАН до мар, чу вар, на
те ни ским те ре ни ма, днев ни ца
700 ди на ра. 061/882-69-98.
(242649)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са ис ку -
ством за рад на ши ва ћим ма -
ши на ма. Тел. 063/776-08-68.
(242615)

ПО ТРЕ БАН ко но бар за рад у
Нар ги ла ба ру Sahara. 064/272-
11-14. 242623)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ „Стан ко вић”
по тре бан ме ха ни чар. 013/343-
153, 065/551-67-45, 061/637-
72-06. (242632)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад Ка -
феу „Пе ти ца” код Ау то бу ске
ста ни це. 064/997-79-09.
(242635)

„КРЧ МА ША РЕ НИ ЦА”  тра жи
озбиљ не ко но ба ри це за ре сто -
ран. 064/349-93-43. (242636)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи ца и ку -
ва ри ца. Тел. 063/813-29-76,
064/260-04-26. (242639)

ФИР МИ „DARMIL” по треб ни
ши ва чи за рад на ин ду стриј -
ским ма ши на ма. 063/218-795,
Дар ко. (242642)

ПЕ КАР по моћ ни на пе ћи и
про да ва чи ца у пе ка ри.
064/120-09-42. (242654)

ПО ТРЕ БАН ко но бар или ко но -
ба ри ца Ви на ри ји „Ђу рић”.
063/329-340. (242655)

ПО ТРЕБ НИ ко но бар, ко но ба -
ри ца, пи ца-мај стор и ку вар.
060/635-57-73. (242665)

СЕР ВИ СУ бе ле тех ни ке по тре -
бан рад ник. 013/301-300,
063/771-24-16. 

ШЉУ НАК пе сак, се ја нац, од -
воз шу та ма лим и ве ли ким ки -
пе ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ВЛА ГА! изо ла ци ја вла жних ку -
ћа, ма шин ско се че ње зи до ва,
по ста вља ње нај са вре ме ни је
изо ла ци је, 100% успе шно. Тел.
062/427-614. (СМС)

ПО ПРАВ КЕ елек трич них ин -
ста ла ци ја, бој ле ри,та бле, итд.
Ви ше го ди шње ис ку ство.
066/804-46-53. (СМС)

МО ЛЕР СКИ и гип сар ски ра до -
ви. Не ша. 069/444-23-76.
(СМС)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ ра -
до ви, мај сто ри из Ко ва чи це.
060/066-08-60. (СМС)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ко мар ни -
ци, ро лет не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра вљам, гурт не.
064/181-25-00. (241142)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке шпо -
ре та, бој ле ра, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин ста ла ци ја.
Ми ћа, 064/310-44-88.
(242006)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим ња -
ка, ко тло ва, ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. (242010)

РА ДИМ све фи зич ке по сло ве.
064/144-37-65. (242264)

РЕ НО ВИ РА ЊЕ кро во ва, зи да -
ње, мал те ри са ње, кре че ње, бе -
то ни ра ње, по вољ но ра ди мо.
063/865-80-49. (241987)

СЕР ВИС ро ло-ко мар ни ка, ро -
лет ни, сто ла ри је, за ме на гурт -
ни, ста ка ла. 063/801-84-76,
065/801-84-76. 
(241777)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград ња,
одр жа ва ње  во де, ка на ли за ци -
је, ка би на, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-76. (241)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи на -
ме штај, са ис ку ством, тра жи
по сао. 064/120-77-64. 
(24186)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА огра да, ге -
лен де ри, АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
пре воз, мон та жа. 063/801-84-
76, 065/801-84-76. 
(241777)

ПАР КЕТ: по ста вља ње, хо бло -
ва ње ста рог пар ке та, по ли ра -
ње и ла ки ра ње. Де бе ља ча.
063/822-94-82, 
063/865-45-31. 

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се, угра ђу јем, по -
пра вљам. 063/882-25-09.

ЧА СО ВЕ не мач ког је зи ка да -
јем по вољ но. 066/425-193.
(242287)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре че -
ње, фар ба ње сто ла ри је, пен зи -
о не ри ма по пуст. 013/235-78-
82, 065/557-81-42. (242289)

ПО МОЋ у ку ћи, на бав ка и
спре ма ње хра не, по вре ме но
или сва ко днев но. 062/822-04-
82. (242003)

МО ЛЕ РАЈ: гле то ва ње, кре че -
ње, ле пље ње та пе та, фар ба ње
сто ла ри је, ра ди ја то ра, тра жи
по сао. 064/174-03-23,
065/523-07-49. (242196)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац од 1
до 5 м³, од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње. 063/771-55-44.
(242344)

КО СИМ тра ву три ме ром, по -
вољ но, дво ри шта и воћ ња ке.
Зо ран. 061/683-67-48,
064/438-12-46. (242341)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, раз би ја ње бе -
то на, оба ра ње ста бла, уто ва ри
шу та, чи шће ње та ва на, ко ше -
ње тра ве. 064/122-69-78 (р)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе са рад -
ни ци ма 1000 дин. ту ра. Злат -
ко. 061/144-82-80, 063/196-
54-56 (242363)

ЧИ СТИМ шут, ру шим ста ре
објек те, по дру ме, та ва не, рад -
ни ци. Злат ко. 061/144-82-80,
063/196-54-56 (242363)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро ва, оба -
ра ње ста бла, од но ше ње не по -
треб них ства ри, ру ше ња, итд.
060/035-47-40 (232467)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре па,
чи шће ње олу ка, кре че ње – по -
вољ но. 065/535-24-56 

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско пра -
ње на ме шта ја, ау то мо би ла.
На та ша. 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(242768)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа ња, про -
фе сор. Цен тар. 
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94 (242386)

КО СИ МО тра ву на свим те ре -
ни ма, ве о ма по вољ но.
061/159-09-55, 060/149-47-50.

ДА ЈЕМ ча со ве не мач ког и ен -
гле ског за основ ну  и сред њу
шко лу. По вољ но. 062/867-44-
82. (242279)

СПРЕ МАМ ку ће и ста но ве, ако
вам тре ба по зо ви те. 064/278-
71-20. (242444)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње, сто ла -
ри ја, по вољ но, чи сто, пе дант -
но. 061/288-20-19. (242454)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо тор -
ном те сте ром сва ко др во ко је
вам сме та. 063/369-846.
(242491)

ПО ВОЉ НО ко сим зе ле не по -
вр ши не, ги тер блок про да јем.
064/548-63-16. (242493)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње, фар ба -
ње сто ла ри је, гипс ра до ви. Чи -
сто, по вољ но, ква ли тет но.
063/304-476. (242482)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла, ку хи ња
и ка на ли за ци је. 062/640-741.
(242536)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске.
Алек сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03. (242546)

ПРЕ ВОЗ ства ри и ро бе ко мби -
јем - 061/616-27-87, или пик-
апом  - 061/629-80-40.
(242546)

ВО ДО ИН СТЛА ТЕР: ку па ти ла,
по прав ке, пре прав ке, вен ти ли,
од гу ше ње ка на ли за ци је од мах.
063/269-173. (242393)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да ва ње
10 евра дан. По зо ви те,
064/235-08-15. (242418)

ПО ПРАВ КА - сто ла ри ја, бра -
ва ри ја, са ни та ри је, мон та жа:
бој ле ра, шпо ре та, гре ја ча.
Сло бо дан. 063/865-80-74.
(242410)

РО ЛЕТ НЕ, ПВЦ и АЛ, ко мар -
ни ци, тра ка сте, ве не ци ја не ри.
Тел. 065/337-04-09. (242426)

ПО ПРАВ КА кро во ва и остaлих
гра ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76, 013/361-601.
((242581)

ПАР КЕТ и ла ми нат, по став ка,
хо бло ва ње и ла ки ра ње.
061/314-90-18, 601-892. (Р)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, од -
воз шу та ма лим ки пе ром до
два ку би ка. 065/334-23-38.
(242603)

КЕ РА МИ ЧАР, при пре ма и по -
ста вља ње свих вр ста ке ра мич -
ких пло чи ца, по вољ но. Тел.
063/744-08-24. (242596)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но, по у -
зда но, по вољ но. 063/318-780.
(242652)

КЕ РА МИ ЧАР, по во љан, ква ли -
те тан и пе дан тан и мо лер тра -
жи по сао. 061/203-70-87.
(242645)

КЛИ МЕ, сер вис, до пу на,
уград ња, нај по вољ ни је.
063/740-83-98, 064/520-48-80.
(242648)

РА ДИ МО кро во ве, зи да ње, бе -
то ни ра ње, фа са де и адап та ци -
је ста но ва. Тел. 064/183-16-
36, 062/894-37-18. (242659)

ЧИ СТИ МО ШУТ, та ва не, по -
дру ме, ра ди мо нај по вољ ни је.
061/322-04-94. (242624)

ИН СТЛА ТЕР цен трал ног гре ја -
ња. 065/608-08-57. (242667)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо блу -
јем, мај стор с ду го го ди шњим
ис ку ством из Де бе ља че, с ма -
те ри ја лом или без ње га. Но ле
(имам и пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. (235603)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ка ми о -
ном, еки па рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85, 063/278-
117. (241986)

ПО ВОЉ НО. Пре воз ро бе, се -
лид бе ком би јем, це на по до го -
во ру. 064/147-14-77, 013/311-
514. (238245)

КО МАР НИ ЦИ, ро лет не, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве се, но -
во и по прав ка. 064/189-40-91,
354-777. (240870)

СЕ ЛИД БЕ, 1.300 ди на ра, пре -
воз ро бе са рад ни ци ма. По -
пуст на ван град ске. 063/174-
77-69. (238739)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”  Бо -
рис, све ре ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес пла тан
до ла зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис. 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-66-
74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.se-
r.rs. (242487)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” – Бо -
рис, ком би јем и ка ми о ном,
Вој во ди на, Ср би ја, са или без
рад ни ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(242487)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по Ср би ји, от -
куп на ме шта ја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
(242487)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе „Бом -
бон чић(4712)” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа, де мон та -
жа, па ко ва ње ства ри, ку ти је за
па ко ва ње, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја. Се ли те се без стре -
са!!! Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.se-
r.rs. (242487)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, ри -
зла, од воз шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром. 064/648-24-50. 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, ру -
ше ње обје ка та, уто вар шу та,
раз би ја ње бе то на.
063/218-894. 

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2 м³,
шљу нак, пе сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. 

ИС КОП ба ге ри ма: те ме ља, по -
дру ма, сеп тич ких ја ма, ка на -
ла, на си па ње те ре на. 
063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о на са
кор пом за рад на ви си ни, се -
че ње др ве ћа, ва ђе ње па ње ва.
063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те ле хен де -
ра ви си на ди за ња до 17 м, но -
си во сти 4 то не. 064/668-97-86. 

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ ви љу -
шка ри ма на свим те ре ни ма,
до 10 то на. 063/218-
894.(4713)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та, се че ње и
раз би ја ње бе то на, уто вар шу -
та, пре воз ма те ри ја ла.
064/668-97-86. 

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње, се че ње ви -
со ких др ве ћа, чи шће ње пла це -
ва, ва ђе ње па ње ва. 064/668-
97-86. 

KIZZA – ис то вар/уто вар ро бе
ви љу шка ри ма, пре воз шљун ка,
пе ска, се јан ца, ри зле, ру ше ње
обје ка та, ис коп ба ге ри ма, раз -
би ја ње и се че ње бе то на, на си -
па ње и на би ја ње те ре на.
064/648-24-47. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро бе,
Пан че во – да ље, це не до го вор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(241360)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше -
ње ку па ти ла, ка на ли за ци је,
адап та ци је, по прав ке, за ме не.
013/331-657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (241209)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва гла -
зу ре, пла сти фи ци ра ње, 28 го -
ди на с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18.
(241345)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, пре -
воз ка ми о ном, уто вар, ис то вар
ви љу шка ри ма, уто вар шу та са
од во зом. „Дракс”, 064/595-98-
01. (242209)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та са од во зом
шу та, ис ко пи по дру ма, те ме -
ља, ја ма. „Дракс”, 064/595-98-
01. (242209)

РА ДИ МО зи да ње, бе то ни ра ње,
по прав ка ста рих, но вих кро во -
ва, фа са де. 013/664-491,
063/162-53-89. (242119)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле, ме -
тал не под у пи ра че, ме ша ли це
за бе тон. 064/351-11-73.
(242323)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње ку па ти ла и ка на ли за ци је,
во до вод не адап та ци је, за ме на
вир бли, ба те ри ја, вен ти ла и
са ни та ри ја, све за во ду, 0-24,
пен зи о не ри ма екс тра по пуст,
до ла зим од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-51-41.
(241769)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу ше -
ње су до пе ре, ку па ти ла, адап -
та ци је, за ме не, по прав ке.
013/331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (241889)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа, сер вис кли ма уре ђа -
ја. Овла шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”. 013/301-300, 063/771-
24-16 (241511)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње ку па ти ла и ка на ли за ци је,
во до вод не адап та ци је, за ме на
вир бли, ба те ри ја, вен ти ла и
са ни та ри ја, све за во ду, 0-24,
пен зи о не ри ма екс тра по пуст,
до ла зим од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-51-41.
(242299)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром, шљу -
нак, пе сак, се ја нац, ри зла,
шут, уто вар. 063/246-368.
(242469)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу ше -
ње ку па ти ла, ка на ли за ци је, во -
до вод не адап та ци је, за ме на
вир бли, вен ти ла, ба те ри је, са -
ни та ри је, при кључ ка во де и
ка на ли за ци је. Од 0-24 са та,
пен зи о не ри ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах. 013/235-39-
21, 064/290-45-09, 061/348-
20-00. (242336)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме на
цре па, ле тви, ста рог цре па и
по став ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње, изо ла ци је,
нај јеф ти ни ји у гра ду, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст.
013/235-39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (241769)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА „Би бац”,
ан ти бак те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње те пи ха, од воз,
до воз. 066/001-050, 063/329-
464 (242359)

КРО ВО ВИ, пра вље ње, пре -
прав ке ста рих, хи дро-тер мо и -
зо ла ци ја кро во ва, наш или
ваш ма те ри јал, нај по вољ ни је.
064/466-42-14 (242023)

ЛИ МА РИ ЈА гра ђе вин ска, из -
ра да, мон та жа, пре прав ке ста -
ре, кро во по кри вач ки ра до ви,
све вр сте ли ма, нај јеф ти ни је.
064/466-42-14 
(242023)

СЕ ЛИД БЕ – пре воз 1000 дин.
Мо гућ ност рад ни ка, по пуст на
ван град ске. 063/174-77-69
(242381)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро бу,
ства ри, се лид бе и све оста ло,
нај по вољ ни је. 065/361-13-13.
(241966)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по вољ ни је.
Иван. 063/107-78-66. 
(242487)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри ком -
би јем и ка ми о ном, про фе си о -
нал но, еки па рад ни ка, све ре -
ла ци је по Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван. 063/107-78-
66.(242487)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, све за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та. 
063/816-20-98, 013/351-498. 
(242477)

ЛА ЛЕ – пре во зим ки пе ром по -
вољ но: шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри злу, од во зим шут.
064/354-69-94, 
063/754-02-72. (242397)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе ка ми -
о ном и ком би јем већ од 1.500
ди на ра. 0-24 са та. Ми смо ту
због вас. 013/367-386,
064/334-85-64, 
063/811-98-32, По по вић.
(242522)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
кли ме, шпо ре те, бој ле ре по -
пра вља мо са га ран ци јом.
Овла шће ни сер вис 
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. 
(242660)

ДУ БИН СКО пра ње на ме шта ја
„N tim 013”. 062/873-87-20.
(242664)

КЛИ МЕ свих ти по ва и про из -
во ђа ча сер ви си ра мо, по пра -
вља мо и угра ђу је мо са га ран -
ци јом.  „Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05. 
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ПО ТРЕБ НА же на до 40 го ди на,
Нем цу 75 го ди на, за дру штво.
064/360-33-75. (241667)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом ди -
пло му Гим на зи је „Урош Пре -
дић” Пан че во, дру штве но-је -
зич ки смер, из да ту 1994/1995.
го ди не на име Сла ви ца Љу ба -
но вић. (242266)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом до -
зво лу за упра вља ње чам цем на
име Лу ка Га ће ша са бро јем
45/292, из да те 2. ју на 2015.
(242284)

ЖЕ НИ сред њих го ди на по треб -
на ви спре на же на за при по моћ
у сва ко днев ним ак тив но сти ма.
По сто ји и мо гућ ност бес плат -
ног ста но ва ња. 065/850-00-95.
(242324). 

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом пло -
вид бе ну до зво лу па 238-ц. Ми -
ро слав За кић. 242330)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим све -
до чан ство V раз ре да ОШ „Ј.Ј.
Змај” на име Мар ко Си мић
(242345)

ИЗ ДА ЈЕМ со ни плеј стеј шен 4,
са игри ца ма. 063/317-029.
(242390)

УСТУ ПАМ гроб но ме сто са спо -
ме ни ком, Ста ро пра во слав ном
гро бље. 064/130-27-34.
(242507)

НЕ МАЧ КИ пен зи о нер, 70 го ди -
на, тра жи сло бод ну же ну без
оба ве за. 013/404-094, 064/026-
03-84. (242413)

МУ ШКА РАЦ, 54 го ди не, тра жи
же ну за по вре ме на дру же ња.
065/602-73-65. (242524)

ПО КЛА ЊАМ љу би те љи ма ле по
не го ва но жен ско ма че, са мо -
стал но се хра ни, ко ри сти то а -
лет. 063/812-42-09. (242664)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма ни ју ли-ав -
густ, 6 – 9 евра по осо би. Тел.
063/243-859. 

МО РЕ, из да јем апарт ма не Ко -
тор-До бро та, ТВ, кли ма. Тел.
063/150-80-99, 069/172-75-43.
(242210

СО КО БА ЊА, апарт ма ни и со -
бе, бли зу цен тра. Ка блов ска,
дво ри ште, но во. 061/636-08-57,
063/768-32-68, Зо ри ца.
www.soko-banja.org (241721)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не на Зла ти -
бо ру, цен тар, КТВ, ин тер нет,
пар кинг, по вољ но. Тел.
063/759-98-77. (241456)

БА О ШИЋ-ХЕР ЦЕГ НО ВИ, јед -
но со бан стан, 4 осо бе, кли ма -
ти зо ван, те ра са. 060/321-60-07.
(241578)

СО КО БА ЊА, из да јем апарт ма -
не, цен тар, ка блов ска, пар кинг.
Www.sokobanja-apartmanimi-
ra.com 063/485-829, 066/485-
829. (i) 

ИЗ ДА ЈЕМ ком фо ран стан у Бу -
дви, 10 ми ну та пе ша ка од пла -
же. 064/140-04-98, 064/220-65-
99 (242373)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из да јем ма -
њи дво со бан апарт ман са те ра -
сом, нов и ле по опре мљен  у
апарт ман ском на се љу, 200 ме -
та ра пре из во ра Сне жник.
066/624-04-00. (242474)

СУ ТО МО РЕ, из да јем ком фо ран
стан иде а лан за од мор.
063/111-13-06.л (242465)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, из да јем апарт -
ман и со бе. 065/608-03-66.
(242571)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у Вр њач кој
ба њи. 063/812-06-89. (242550)

РАЗНО

ТУРИЗАМ

На осно ву Ре ше ња сте чај ног су ди је При вред ног су да у Пан че ву, Ст.бр.89/2010

да на 27. 12. 2010. го ди не, а у скла ду са чланoвима 131., 132.,133. За ко на о сте -

ча ју („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” број 104/2009), На ци о нал ним

стан дар дом број 5 – На ци о нал ни стан дард о на чи ну и по ступ ку унов че ња имо -

ви не сте чај ног („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” број 13/2010) , сте чај ни

управ ник сте чај ног ду жни ка

„ТР ГО ПРО ДУКТ” АД - у сте ча ју, из Пан че ва, ул. Вој во де Пе тра Бо јо ви ћа бр. 1

ОГЛА ША ВА
про да ју не по крет не имо ви не сте чај ног ду жни ка јав ним при ку пља њем по ну да

      На по ме на: Имо ви на ко ја је пред мет про да је де таљ но је  при ка за на у Про дај ној до ку мен та ци ји.

      Про це ње на вред ност имо ви не ко ја је пред мет про да је ни је ми ни мал но при хва тљи ва вред ност, ни ти је

на дру ги на чин оба ве зу ју ћа или опре де љу ју ћа за по ну ђа ча при ли ком од ре ђи ва ња ви си не по ну де. 

     Сте чај ни управ ник је ду жан да при хва ти нај ви шу до ста вље ну по ну ду, уко ли ко је иста из над 50% од про -

це ње не вред но сти пред ме та про да је. Ако нај ви ша до ста вље на по ну да из но си ма ње од 50% од про це ње не

вред но сти пред ме та про да је, сте чај ни управ ник је ду жан да пре при хва та ња та кве по ну де до би је са гла сност

од бо ра по ве ри ла ца.

     Пра во на уче шће у по ступ ку про да је има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја:

1   на кон до би ја ња про фак ту ре, из вр ше упла ту ра ди от ку па про дај не до ку мен та ци је у из но су од 15.000 ди на ра +

пдв. Про фак ту ра се мо же пре у зе ти на адре си сте чај ног ду жни ка: „Тр го про дукт” АД у сте ча ју, Пан че во, Вој. Пе тра

Бо јо ви ћа бр. 1 уз прет ход ну на ја ву на те ле фон 013/345-041.

2     упла те де по зит на те ку ћи ра чун сте чај ног ду жни ка бр: 355-1137465-96 код Вој во ђан ске бан ке а.д, или по ло же

нео по зи ву пр во кла сну бан кар ску га ран ци ју на пла ти ву на пр ви по зив, нај ка сни је 5 рад них да на пре одр жа ва ња

про да је (рок за упла ту де по зи та је 24. 08. 2017. го ди не).

У слу ча ју да се као де по зит по ло жи пр во кла сна бан кар ска га ран ци ја, ори ги нал исте се ра ди про ве ре мо ра до ста ви -

ти ис кљу чи во лич но Слу жби фи нан си ја Аген ци је за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, 6.

спрат, нај ка сни је 24.08.2017. го ди не до 15 са ти по бе о град ском вре ме ну (GMT+1). У об зир ће се узе ти са мо бан -

кар ске га ран ци је ко је при стиг ну на на зна че ну адре су у на зна че но вре ме. Бан кар ска га ран ци ја мо ра има ти рок ва -

же ња до 30. 10. 2017. го ди не.

3     пот пи шу из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та. Из ја ва чи ни са став ни део про дај не до ку мен та ци је.

      Имо ви на се се ку пу је у ви ђе ном ста њу, а мо же се раз гле да ти на кон от ку па про дај не до ку мен та ци је, сва ким рад -

ним да ном од 13 до до15 са ти а нај ка сни је 7 да на пре за ка за не про да је (уз прет ход ну на ја ву по ве ре ни ку сте чај ног

управ ни ка).

      За тво ре не по ну де до ста вља ју се на адре су: Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о град, Те -

ра зи је 23, III спрат, со ба 314.

      Крај њи рок за до ста вља ње по ну да је 31. 08. 2017. го ди не до 10.45.

      У раз ма тра ње ће се узе ти са мо по ну де у пи са ној фор ми, до ста вље не у за пе ча ће ним ко вер та ма са на зна -

ком „По ну да” на ко вер ти и на зи вом про дај не це ли не на ко ју се по ну да од но си, а ко је при стиг ну на на зна -

че ну адре су до на зна че ног вре ме на. 

      За пе ча ће на ко вер та тре ба да са др жи:

– при ја ву за уче шће у по ступ ку јав ног при ку пља ња по ну да;

– пот пи са ну по ну ду, уз на во ђе ње ја сно од ре ђе ног из но са за ку по ви ну пред ме та про да је;

– до каз о упла ти де по зи та или ко пи ју бан кар ске га ран ци је;

– пот пи са ну из ја ву о гу бит ку пра ва на по вра ћај де по зи та;

– из вод из ре ги стра при вред них су бје ка та и ОП обра зац, ако се као по тен ци јал ни ку пац при ја вљу је прав но ли це;

– овла шће ње за за сту па ње, oдносно пред у зи ма ње кон крет них рад њи у по ступ ку про да је (за пу но моћ ни ке);

      Сте чај ни управ ник не ће раз ма тра ти по ну де ко је не са др же ја сно од ре ђен из нос на ко ји по ну да гла си, по -

ну де ко је се по зи ва ју на не ку дру гу по ну ду, по ну де да те под усло вом, по ну де ко је се по зи ва ју на усло ве ко -

ји ни су пред ви ђе ни у про дај ној до ку мен та ци ји и огла су, као и по ну де уз ко је ни је по ло жен де по зит у пред -

ви ђе ном ро ку. 

      Јав но отва ра ње по ну да одр жа ће се да на 31. 08. 2017. го ди не у 11 са ти (15 ми ну та по ис те ку вре ме на за при ку -

пља ње по ну да) на адре си: Аген ци ја за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о град, Те ра зи је 23, III спрат, у

при су ству ко ми си је за отва ра ње по ну да.

      По зи ва ју се по ну ђа чи, као и чла но ви од бо ра по ве ри ла ца да при су ству ју отва ра њу по ну да. Отва ра њу по ну да

при сту пи ће се и ако чла но ви од бо ра по ве ри ла ца или не ко од по ну ђа ча не при су ству је про да ји.

      Сте чај ни управ ник спро во ди јав но при ку пља ње по ну да та ко што:

1     чи та пра ви ла у по ступ ку јав ног при ку пља ња по ну да,

2     отвара достављене понуде,

3     ран ги ра по ну ђа че пре ма ви си ни до ста вље них по ну да,

4     одр жа ва ред на јав ном при ку пља њу по ну да,

5     про гла ша ва нај бо љег по ну ђа ча за куп ца, уко ли ко је нај ви ша по ну ђе на це на из над 50% од про це ње не вред но сти

пред ме та про да је,

6     до ста вља по ну ду нај бо љег по ну ђа ча од бо ру по ве ри ла ца на из ја шње ње, уко ли ко је иста ни жа од 50% од про це -

ње не вред но сти пред ме та про да је,

7     пот пи су је за пи сник.

      У слу ча ју да на јав ном при ку пља њу по ну да по бе ди ку пац ко ји је де по зит обез бе дио бан кар ском га ран ци јом,

исти мо ра упла ти ти из нос де по зи та на ра чун сте чај ног ду жни ка, у ро ку од 2 рад на да на од да на при је ма оба ве ште -

ња о при хва та њу по ну де, а пре пот пи си ва ња ку по про дај ног уго во ра, на кон че га ће му би ти вра ће на га ран ци ја.

      Ку по про дај ни уго вор у фор ми од ре ђе ној за ко ном се пот пи су је под усло вом да је де по зит ко ји је обез бе ђен га -

ран ци јом упла ћен на ра чун сте чај ног ду жни ка.

     Уко ли ко је по ну ђе на це на ис под 50% про це ње не вред но сти про дај не це ли не, ку по про дај ни уго вор у за ко ном

про пи са ној фор ми се пот пи су је на ком при је ма оба ве ште ња по ну ђа чу о до би ја њу са гла сно сти од бо ра по ве ри ла ца о

при хва ће ној по ну ди, док се де по зит, уко ли ко је исти обез бе ђен бан кар ском га ран ци јом, мо ра упла ти ти у ро ку од 2

рад на да на од да на при је ма оба ве ште ња о при хва ће ној по ну ди. Про гла ше ни ку пац је ду жан да упла ти пре о ста ли из -

нос ку по про дај не це не у ро ку од 15 да на од да на пот пи си ва ња ку по про дај ног уго во ра у за ко ном про пи са ној фор ми. 

      Сте чај ни управ ник ће вра ти ти де по зит сва ком по ну ђа чу чи ја по ну да не бу де при хва ће на, у ро ку од три рад на

да на од да на одр жа ва ња јав ног при ку пља ња по ну да. По ну ђач гу би пра во на по вра ћај де по зи та уко ли ко:

– не под не се по ну ду, или под не се по ну ду ко ја не са др жи оба ве зне еле мен те; 

– не пот пи ше ку по про дај ни уго вор, или

– бу де про гла шен за куп ца, а не упла ти ку по про дај ну це ну у пред ви ђе ном ро ку и на про пи са ни  на чин. 

      По ре зе и тро шко ве ко ји про из ла зе из за кљу че ног ку по про дај ног уго во ра у це ло сти сно си ку пац.

      У слу ча ју да за куп ца у по ступ ку про да је бу де про гла ше но прав но или фи зич ко ли це ко је под ле же оба ве зи под -

но ше ња при ја ве кон цен тра ци је, сход но од ред ба ма За ко на о за шти ти кон ку рен ци је („Сл. гла сник Р” бр. 51/2009),

усло ви и ро ко ви за кљу че ња уго во ра би ће при ла го ђе ни ро ко ви ма од лу чи ва ња Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је. У

на ве де ном слу ча ју, про гла ше ном куп цу бан кар ска га ран ци ја ће би ти на пла ће на у ро ку пред ви ђе ним огла сом, од -

но сно де по зит ће би ти за др жан до до но ше ња од лу ке Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је.

      На по ме на: Ни је до зво ље но до ста вља ње ори ги на ла бан кар ске га ран ци је по шиљ ком (обич ном или пре по ру че -

ном), пу тем фак са, mail-a или на дру ги на чин, осим на на чин про пи сан у тач ки 2. Усло ва за сти ца ње пра ва за уче -

шће из овог огла са.

      Oвлашћено ли це: По ве ре ник Сло бо дан Ла зић, кон такт те ле фон: 063/861-37-07.

На зив це ли не О пис целине Процeњ.вредн. (дин.) Де по зит (дин.)

Це ли на 1

По слов ни про стор 

ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР 

(Су те рен-по друм ске про сто ри је) у Пан че ву, ул. Змај Јо ви -

на 1, из гра ђен на к.п. 4070 КО Пан че во, укуп не по вр ши не

170,11 м² , ко ји се са сто ји из 4 про сто ри је и сте пе ни шта,

у стам бе ној згра ди упи са ној у Лист не по крет но сти 16505

КО Пан че во ванк њи жно вла сни штво сте чај ног ду жни ка

3.674.376,00 734.875,00 

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до не том ре ше њу о не при сту па њу из ра ди сту ди је

о про це ни ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну

     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 на 09. 06. 2017. го ди не, до нео је

ре ше ње о не при сту па њу из ра ди сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Са на ци ја ре -

зер во а ра ФБ - 0712 у РНП, на к.п. бр. 3536 КО Вој ло -

ви ца, но си о ца про јек та НИС а.д. Но ви Сад из Но вог

Са да, ули ца На род ног фрон та бр. 12.

      Ре ше ње о не при сту па њу из ра ди Сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат

мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -

ти, у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39).

      За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на

до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња

овог оба ве ште ња.

DOO „HIDROVOD” Пан че во
Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла, код Цр не мач ке)

013/341-292   

ТРА ЖИ:
1. Ру ко ва о ца ба ге ром-ски пом
2. Во за ча Ц и Е ка те го ри је
3. Во до ин ста ла тер
4. Зи дар-те сар
5. Фи зич ки рад ник
6. Пор тир
      При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ни ма. До ћи
лич но.

По след њи по здрав на шем дра гом Ву ко ти

ВУ КО ТА ВУ ЧИ НИЋ

СИМ КЕ, ПИ ЛЕ, БИ ЉА и ЗЛАТ КО

(8/242321)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ВУ КО ТИ 

ВУ ЧИ НИ ЋУ

Ста на ри у Дрин ској 15

(16/242376)

Ту жна ср ца оба ве шта -

ва мо да је 10. ју на 2017.

пре ми ну ла на ша дра га

СТО ЈАН КА 
БУ ДИ МИ РОВ

Ожа ло шће ни: су пруг
НИ КО ЛА, брат СТЕ ВАН

с по ро ди цом, си но вац
СЛАВ КО с по ро ди цом 

и БО БА НА с по ро ди цом

(80/242608)

По след њи по здрав

стри ни

СТО ЈАН КИ 

БУ ДИ МИ РОВ

По чи вај у ми ру.

Твој си но вац СЛАВ КО 

с по ро ди цом

(81/242609)

КР СТИ НА РА ЈА КО ВИЋ
1929–2017.

14. ју на 2017, оти шла је у веч ност.

Не ка ти ду ша на ђе мир и спо кој, не ка ти

је све опро ште но.

Тво је ћер ке и уну ци

(91/4717)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав на -

шем

ПА ВЕЛ ХРК

ПА КИ

1948–2017.

ХАЈ РИ ЈА, СНЕ ЖА, 

СА ВА, ПА ЈА, КО СТА,

ДРА ГАН, ТИ ТО, ПЕ ДА,

З.Т.П., АГИ, МО МЕ, 

ЉУ БИ ША, ЗЕ МО, 

МИ ЋА, ПАЈ КО, СУ ЉА,

МИ ШКО, ФРАН ЦУЗ,

ЧО ЧЕ и СР КИ

(9/242326)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 8.

ју на 2017. го ди не, у 87. го ди ни пре ми нуо наш дра ги

МИ ША КО ЛА РИК
Ожа ло шће ни: син ЈА НО, ћер ка АН КА, сна ја КА ТА, зет ЈА НО, 

уну ци ВЛА ДИ МИР, АЛЕК САН ДАР и ИВАН 

и пра у ну ке ХЕ ЛЕ НА и АНА

(20/242391)

По след њи по здрав во -

ље ном су пру гу и оцу

ЗА РИ ЈУ 

БО ГА ТИ НО ВИ ЋУ

1967–2017.

од су пру ге ГОР ДА НЕ,

ћер ке МИ ЛИ ЦЕ, 

УРО ША и ФИ ЛИ ПА

(32/242435)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ЗА РИ ЈУ 

БО ГА ТИ НО ВИ ЋУ

Те шко је прав да ти од -

ла зак суд би ном, жи вео

си бес крај ном љу ба вљу

и по др шком ко ју смо ти

пру жа ли.  Ве ру јем да

од ла зиш на пут ко ји че -

ка све до бре, ис кре не,

пра вед не и пла ме ни те

љу де.

Ожа ло шће на да да ОЉА

и зет МИ ЛЕ

(33/242450)

По след њи по здрав дра -

гом уја ку

ЗА РИ ЈУ 

БО ГА ТИ НО ВИ ЋУ

од се стри ћа БОР КА 

и снај ке РУ ЖЕ

(34/242434)

ЗА РИ ЈА 

БО ГА ТИ НО ВИЋ

По след њи по здрав дра -

гом уја ку ко ји ме је

учио жи во ту и за на ту.

Жи вот ни је фер!

Од се стри ћа ЖА РЕ ТА 

и ЈО ВА НЕ

(35/242434)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ЗА РИ ЈУ 

БО ГА ТИ НО ВИ ЋУ

од ЗО КИ ЈА и МИ КИ ЈА 

с по ро ди ца ма

(36/242434)

По след њи по здрав ку му

ЗА РИ ЈУ 

БО ГА ТИ НО ВИ ЋУ

од СИ НИ ШЕ, СР ЂА НА,

БО РИ СА, МИ ЛО ША,

БИ ЉА НЕ, ГОР ДА НЕ,

НА ДЕ, КИ КЕ 

и МИ ЛИ ЦЕ

(37/242437)

ЈО ВАН ГА ЈИЋ
По чи вај у ми ру.

Се стра СНЕ ЖА НА, 

ИВА НА и КИ ЋА

(38/242438)

По след њи по здрав 

ЈО ВИ ГА ЈИ ЋУ

од ДРА ГА НА ВУ КА ШИ НО ВИ ЋА и „МБ МОНТ”-а

(23/242403)

С ду бо ким по што ва њем

и ту гом опро сти ли смо

се од на шег при ја те ља

ЈО ВЕ ГА ЈИ ЋА

ВЕ РА и БО БАН ЂУ РИЋ

с по ро ди цом

(31/242429)

По след њи по здрав

ЗА РИ ЈИ 
БО ГА ТИ НО ВИ ЋУ

од по ро ди це 
ВУ КЛИ ШЕ ВИЋ

(40/242449)

По след њи по здрав на шем по слов ном парт не ру

ЈО ВА НУ ГА ЈИ ЋУ

од ко лет ки ва DOO „Faktor plus” и аген ци је

„Faktor” Пан че во
(44/242462)

По след њи по здрав дра гом

ЗА РИ ЈУ 

БО ГА ТИ НО ВИ ЋУ

ЗА КИ ЈУ

од те че МИР КА, тет ке

ЉИ ЉЕ, ЈО ВА НЕ 

и ЈЕ ЛЕ НЕ 

с по ро ди ца ма

(50/242485)

По след њи по здрав дра гом

ЗА РИ ЈУ 

БО ГА ТИ НО ВИ ЋУ

ЗА КИ ЈУ

од тет ке СЛА ВИ ЦЕ,

МЛА ДЕ НА, МА ЈЕ, 

ВУ КА и НИ НЕ

(51/242485)

По што ва ном при ја те љу, мом ро ду

ЗА РИ ЈИ БО ГА ТИ НО ВИ ЋУ ЗА КИ ЈУ
Увек ће мо се се ћа ти твог ли ка, тво је до бро те и по ште ња.

По след њи по здрав од ГО РА НА МИ ШКО ВИ ЋА
с по ро ди цом

(52/242486)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша 

ОЛ ГА ПО ПО ВИЋ
1939–2017.

За у век ће оста ти у ср ци ма си на ДРА ГО СЛА ВА,

сна је СНЕ ЖА НЕ, уну ке ЈА СНЕ, уну ка 

ВЛА ДИ МИ РА, оста ле род би не и при ја те ља
(62/242535)

ЈО ВАН ГА ЈИЋ
1954–2017.

Ка жу да Бог узи ма нај бо ље, а ти си ме ђу њи ма. Но си ће -

мо те у ср цу, ду ши и ми сли ма до кра ја на ших жи во та.

Успо ме ну на те бе чу ва ће за у век: 

тво ја су пру га ЗО РИ ЦА, ћер ка ВИ О ЛЕ ТА, 

син ЖАР КО и уну ци НЕ МА ЊА и ВА ЊА
(63/242534)

По след њи по здрав мом

дра гом при ја те љу

ЈО ВА НУ ГА ЈИ ЋУ
СИ НИ ША ЂОР ЂЕ ВИЋ

(64/242539)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла

је на ша во ље на

СМИ ЉА ЂЕР ФИ
1952–2017.

Ср но на ша, хва ла ти за бес крај ну љу бав

ко ју си нам пру жи ла.

Са хра на је оба вље на 14. ју на 2017, на гро -

бљу Ко теж.

За у век тво је: ЈА СА и МА ЈА с по ро ди ца ма

(78/242601)

По след њи по здрав

ОЛ ГИ 

ПО ПО ВИЋ

По ро ди ца 

СТЕ ФА НО ВИЋ

(83/242630)

Ту жна ср ца и с бо лом

оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да је 13. ју -

на 2017, у 84. го ди ни,

пре ми ну ла на ша дра га

ЈО ВАН КА 

ВРА ЊЕШ

Са хра на је оба вље на 15.

ју на 2017, у 13 са ти на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: брат 

СТЕ ВО КАН ГР ГА 

с по ро ди цом, ужа 

и да ља по ро ди ца 

и при ја те љи

(86/242650)

14. ју на на вр ши ло се че -

тр де сет да на от ка ко ни -

је с на ма наш дра ги

отац и де да

ЖИ ВО ЈИН
МЛА ДЕ НО ВИЋ

Оста ћеш за у век у на -
шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво је ћер ке ГОР ДА НА
и СУ ЗА НА с по ро ди ца ма

(24/242404)
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У су бо ту, 17. ју на, у 10

са ти, да је мо по ла го ди -

не оцу

БО ШКУ 
БЕ РИ ЋУ

Да ни про ла зе а ту га све
ве ћа.

Тво ја ћер ка
СВЕ ТЛА НА, зет СТО ЈАН

и уну ка ЗО РИ ЦА

(45/242464)

17. ју на 2017, у 10 са ти,

на Но вом гро бљу, да је -

мо по ла го ди не во ље -

ном су пру гу

БО ШКУ 

БЕ РИ ЋУ

Чу вам те у ср цу и ми -

сли ма.

Тво ја СТА НА

(46/242464)

17. ју на 2017, у 10 са ти,

на Но вом гро бљу да ва -

ће мо по лу го ди шњи по -

мен од смр ти мо га оца

БО ШКА 

БЕ РИ ЋА

У ми сли ма с то бом син

ЈО ВИ ЦА, сна ја ИВА НА

и унук СТЕ ФАН

(47/2424654)

Про шло је по ла го ди не

од смр ти на шег бра та

БО ШКА 

БЕ РИ ЋА

Не у те шни: брат 

МОМ ЧИ ЛО

с по ро ди цом, се стре

РУ ЖИ ЦА и ЉУ БИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(48/242464)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КА 

СТОЈ ЧЕВ СКИ

15. VI 2011 – 15. VI 2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме не на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(66/242577)

Про шло је го ди ну да на от ка ко нас је на пу стио

наш ко ле га

ДЕ СИ МИР СИ МИЋ СИМ КЕ

С љу ба вљу и по што ва њем ће мо се се ћа ти тво је

до бро те и пле ме ни то сти. 

Тво је ко ле ге из одр жа ва ња ВИ „Утва”
(67/242550)

19. ју на 2017. го ди не  на вр ша ва се че тр де сет ту -

жних да на од смр ти на ше ћер ке и мај ке

ВА ЛЕН ТИ НЕ УРО ШЕВ СКИ
рођ. Ди мић

1966–2017.

Ту гу у на шим ср ци ма вре ме не ће мо ћи да из бри -

ше јер ћеш оста ти део на ших жи во та.

Тво ји: син ВЛА ДИ ЦА и ро ди те љи 

ЈЕФ ТА и СТОЈ НА
(74/242578)

ВА ЛЕН ТИ НА

УРО ШЕВ СКИ

Ту га је све ве ћа...

Мно го нам не до ста -

јеш...

Тво ја се стра МИ КА 

и ДЕ ЈАН

(75/242588

Про шло је де вет на ест

го ди на от ка ко ви ше ни -

је с на ма 

МИ ЛАН 

МАР КЕЗ

1979–1998.

Се стра ИВА НА, брат

СТЕ ВАН и отац ДА НЕ

(69/242565)

17. ју на, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу да ва ће -

мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шем

ВА СИ
Вре ме про ла зи, а не из -
мер на ту га и бол не пре -
ста ју. За у век те но си мо
у ср ци ма.

Су пру га МИ ЛИ ЦА, син
БОР КО и унук СТЕ ФАН

(72/242779)

ВИ ДА 

РА ДОЈ ЧИЋ

ба ба КЕ ВА
2013–2017.

Про шло је че ти ри го ди -

не от ка ко ни си с на ма.

Не до ста јеш.

Тво ји: РАН КО, БО ЖА,

ДРА ГАН, МА РИ ЈА, 

МИ ЛОШ и ВЕЉ КО

(73/242577)

Се ћа ње на во ље не ро ди те ље

ЈА ЊИЋ

БЛА ГО ЈЕ                  МИ ЛЕ НА
10. VI 1998 – 2017. 17. VI 2014 – 2017.

Во ље ни ни кад не уми ру. 
Ћер ка СНЕ ЖА НА с по ро ди цом

(76/242584)

Да на 17. ју на 2017. го -

ди не да ва ће мо ше сто -

ме сеч ни по мен на шој

дра гој ба би и пра ба би

ЈУЛ КИ 

ПИ ПЕР СКИ

Оста ју са мо бол и ту га.

Син МИ ЛИ ВОЈ 

с по ро ди цом

(18/242383)

20. ју на 2017. на вр ша ва -

ју се че ти ри го ди не од

смр ти на шег во ље ног

су пру га и оца

МИ ЛО ЈА 

ЂО КО ВИ ЋА

ЛИ ЦЕ

Дра ги та та, жи вео си са -

мо за нас и док жи ви мо

за слу жио си на шу љу бав,

по што ва ње и се ћа ње.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: ЗО РАН, ГО РАН 

и ЛА ЛА

(82/242625)

Мно го нам не до ста јеш

НА ДА ТО ДО РОВ СКИ

Тво ји: мај ка МА РИ ЈА, се стре ДРА ГИ ЦА 

и ЉУ БИ ЦА с по ро ди ца ма
(84/242646)

19. ју на 2017. на вр ша ва се осам го ди на без на шег

ДРА ГА НА ВУ ЈО ВИ ЋА

Бол и пра зни на оста ју веч но.

Брат СЛО БО ДАН с по ро ди цом

(85/138)

17. ју на 2017. да је мо го ди шњи по мен

ОЛ ГИ МАР КО ВИЋ
Мно го је ле пих успо ме на да те веч но пам ти мо.

Син СТАН КО с по ро ди цом

(87/242651)

17. ју на 2017. да је мо го ди шњи по мен

ОЛ ГИ МАР КО ВИЋ
Успо ме ну на те бе чу ва ће за у век 

ћер ка СЛО БО ДАН КА с по ро ди цом

(88/242651)

Шест ме се ци ка ко ни је с на ма

НА ДА ТО ДО РОВ СКИ
рођ. Ђу ров ски

Ма ма, 

не ма те, знам...

Али ни је то за у век

Вра ти ћеш се ти кроз сно ве, се ћа ња, успо ме не...

Сва ки пут ка да по ми слим на те бе. 

кроз сва ку мо ју су зу волим те до не ба.

РАД МИ ЛА

(26/242410)

Во ље ној

ВА ЛЕН ТИ НИ УРО ШЕВ СКИ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Стри на ТА НА и бра ћа ГО РАН и ЗО РАН

(89/242673)

12. ју на 2017, у 86. го ди ни, пре ми ну ла је на ша

АНА РУ ПИЋ
рођ. Ко сто ла њи

Ожа ло шће на по ро ди ца
(90/4717)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

17. ју на на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от -

ка ко ни је с на ма на ша нај дра жа

АЛЕК САН ДРА ВАР ГА
16. VI 1994 – 17. VI 2013.

Пра зни на у ср цу и жи во ту, су зе у оку. Ту -

ге пре ви ше да би у је дан жи вот ста ло. 

Не до ста јеш нам ан ђе ле.

Тво ји: та та, ба ба, де да и МА РИ ЦА

(14/242349)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН 

НИ КО ЛОВ СКИ

ЈО ЛЕ

2007–2017.

Све ове го ди не ко је су

про шле ни су из бри са ле

пра зни ну ко ју но си мо у

ср ци ма.

Без те бе ве ли ка бол, а

мно го то га смо мо гли

за јед но.

Су пру га НА ДА 

и си но ви ИГОР 

и ИСИ ДОР

(5/242304)

Да на 17. ју на 2017. на вр ша ва ју се че ти ри

го ди не од пре ра ног од ла ска на ше дра ге 

АЛЕК САН ДРЕ ВАР ГА

Вре ме ни је лек већ ти ха пат ња и ве чи та

ту га. Го ди не про ла зе, ту гу не од но се, а ми

с љу ба вљу у ср ци ма и не из мер ном ту гом

чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: се стра МА РИ ЈА, ма ма

ЉИ ЉА, де да БОР КО и ба ба РА ДА

(17/242378)

Се ћа ње на мог бра та

ЈО ВА НА 

НИ КО ЛОВ СКОГ

И по сле де сет го ди на

оста ју веч ни бол и ту га

за то бом.

Се стра НА ДА 

и зет АЦА с де цом

(25/242307)

Сво јим ро ди те љи ма

АМ БРУШ
ПО МЕН                                СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЦА                   ЛА СЛО
24. VI 2016 – 24. VI 2017. 1985–2017.

Про шла је ту жна го ди на од смр ти на ше мај ке

Да ни це и три де сет две ту жне го ди не од смр ти

на шег оца Ла сла. По мен за на шу мај ку Да ни цу

и се ћа ње на на шег оца Ла сла, оба ви ће се у не -

де љу, 18. ју на 2017. го ди не, у 11.30, на Вој ло -

вач ком гро бљу, и у 17 са ти, у вој ло вач кој Ка то -

лич кој цр кви. С по што ва њем и љу ба вљу чу ва -

мо успо ме ну на вас.

Ва ша де ца: ћер ке ВЕ РО НА и КЛА РА и си но ви

ЛА СЛО и ШАН ДОР с по ро ди ца ма

(41/242450)

19. ју на на вр ша ва се осам го ди на от ка да

нас је за у век на пу стио наш

НЕ НАД Ђ. КОН ЧАР
2009–2017.

Са пу но љу ба ви и не про ла зном ту гом,

увек је при су тан у ми сли ма, раз го во ри ма

и се ћа њи ма.

Тво ји: су пру га ВЕ РА, си но ви ЂОР ЂЕ 

и СА ША, уну ци ЈЕ ЛЕ НА, НЕ НАД, СА ША,

АЛЕК САН ДРА и МИ ЛИ ЦА и сна је 

ДРА ГА НА и ВУ КИ ЦА

(43/2424559

Че тр де сет да на ни је с на ма наш во ље ни

НИ КО ЛА ТА ДИЋ

По мен ће се одр жа ти у не де љу, 18. ју на

2017, у 11 са ти. Ни шта ви ше ни је исто.

Но си мо те у ср цу и ду ши.

Бес крај но нам не до ста јеш.

Су пру га МИЛ КА, ћер ка МИ МИ ЦА, зет

МИ ЋА, уну ке ТА МА РА и АНА 

с по ро ди цом и мно го број на род би на

(42/242452)

ЖА РЕ ТУ

2013–2017.

Мо жда ће не ка да ве тро -

ви и ки ше из бри са ти на -

ше тра го ве, али ни ко ни -

кад не ће из бри са ти твој

лик у на шим ср ци ма.

Тво ји: ЦА ЦА, МА РИ ЈА

и АНА

(53/242495)

ЖАР КО 

КО СТА ДИ НО ВИЋ

Че ти ри ту жне го ди не су

про шле от ка да ни си с

на ма. Твој пре леп

осмех и пле ме ни то ср це

оста ће веч но у на ма. 

Тво ји ро ди те љи 

и се стре с по ро ди ца ма

(57/242515)

ДРА ГО ЉУБ

СТЕ ЈИЋ СТЕ ЈА

1953–2016.

20. ју на на вр ша ва се го -

ди ну да на от кад нас је

на пу стио наш дра ги

Сте ја.

Ра до га се се ћа ју: 

МИ ЛАН, МАР КО, 

МИ ЛИ ЦА, УРОШ, 

ЛУ КА и НЕ НА

(29/242416)

Дра ги Дра га не, и да ље жи виш у на шим ср ци ма

Брат ТО МА и сна ха МА РИА

(70/242569)

Већ го ди ну да на не ма мог бра та

СТЕ ЈЕ

ДРА ГА НА и МИ КИ

(71/242573)

Про шло је че тр де сет ту -

жних да на от ка да нас је

на пу сти ла на ша дра га

мај ка

МИ ЛИ ЦА 

КО ЧО ВИЋ

1940–2017.

По мен ће мо да ти 21. ју -

на, у 11 са ти, на гро бљу

у Ја бу ци.

Син МИ ЛЕ и ћер ка

ГОР ДА НА 

с по ро ди ца ма

(55/242513)

ПО МЕН

МИ ЛИ ЦА 

КО ЧО ВИЋ

1940–2017.

За у век си у на шим ср -

ци ма.

Сна ја МИ ЛИ ЦА с де цом

(56/242513)

Че тр де се то днев ни по -
мен дра гој се стри

МИ ЛИ ЦИ 
КО ЧО ВИЋ

1940–2017.
С љу ба вљу и ту гом у ср -
цу чу ва ће мо успо ме ну
на те бе.
Мно го ми не до ста јеш.

Се стра ЉУ БИ ЦА, 
ЗО РАН и СТО ЈАН 

с по ро ди цом
(58/242539)

Че тр де се то днев ни по -

мен дра гој тет ки

МИ ЛИ ЦИ 

КО ЧО ВИЋ

1940–2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

ЗЛА ТА и СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(59/2142529)

21. ју на 2017. на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни -

је с на ма на ша дра га мај ка и ба ба

ТО ДО РА СИ МЈА НОВ СКИ
1938–2012.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Ћер ке ЗЛА ТА и СЛА ВИ ЦА с по ро ди ца ма
(60/242530)

СЕ ЋА ЊЕ

ТО ДО РА 

СИ МЈА НОВ СКИ

2012–2017.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Се стра ЉУ БИ ЦА 

и сна ја МИ ЛИ ЦА

с по ро ди цом

(61/242530)

ДРА ГО ЉУБ

СТЕ ЈИЋ СТЕ ЈА

До бром дру гу 

и при ја те љу 

ПЕР ЦЕ и ДЕ ЈА

(79/242602)

У су бо ту, 17. ју на 2017, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу,

да ва ће мо го ди шњи по мен на шем во ље ном су пру гу, оцу и де ди

ВА СИ ИЛИ ЋУ

Про ла зи са мо вре ме.

Пра зни на и ту га оста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(39/242446)
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16. ју на 2017. го ди не, у 11 са ти, на гро бљу
Ко теж у Пан че ву да ва ћу де се то го ди шњи
по мен мом су пру гу

ДРА ГО СЛА ВУ ЈО НИ ЋУ
ЈОН КИ

Ни по сле де сет го ди на не ве ру јем исти ни да
Те не мам ви ше. Ућу та ло је ве ли ко ср це  тво -
је, у ко ме је би ло ме ста за ме не. Ја оста јем
не ма, али по но сна што сам те та квог има ла.
Вре ме ипак не ће до не ти за бо рав на те бе
Дра га не. По чи вај у ми ру у тво јој веч ној ку -
ћи са ан ђе ли ма и на шим ро ди те љи ма.

Ожа ло шће на су пру га НА ДЕ ЖДА ЈО НИЋ

(1/241847)

18. ју на 2017. да ва ће мо

пе то го ди шњи по мен

ИВИ ЦИ 

СПА СОВ СКОМ

1986–2012.

Вре ме про ла зи, а бол у

ду ши оста је веч но. Ни -

ка да те не ће мо за бо ра -

ви ти.

Тво ји: та та ДРА ГАН,

ма ма МИ ЦА, СЕ КА,

МО МА и син АКИ

(2/232187)

Про шло је че тр на ест ту -

жних го ди на от ка да ни -

је с на ма мо ја ма ма

РИ СКА МИ ТИЋ
1941–2003.

За у век с љу ба вљу чу ва -

мо успо ме ну на све див -

но што си нам би ла.

Тво ји: ТА ЊА, ПЕ РА,

БО ЈА НА и МИ КИ

(3/и)

СЕ ЋА ЊЕ

17. ју на 2017. на вр ша ва се пет на ест го ди на от ка -

ко ни је с на ма

ПЕ ТАР КР ЧА ДИ НАЦ
1950–2002.

Во ље ни ни ка да не уми ру. По чи вај у ми ру и не ка
те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЉИ ЉА НА, 
син МИ ЛО РАД, ћер ка НА ТА ША, зет ЖЕЉ КО

и уну ци НЕ МА ЊА, ИВО НА, ЛА ЗАР и ЈА НА
(4/242294)

Нај дра жи

СТО ЈА НО ВИЋ

ГОР ДА НА          ИВИ ЦА
2014–2017. 2000–2017.

На ши ро ди те љи су не ком би ли ру жни,
али на ма нај леп ши. Не ком ста ри, а на шем
оку веч но мла ди. Не ко их ни је во лео, на -
ша ср ца су би ла пу на љу ба ви за њих. Не -
ком су би ли трн, а на ма нај леп ша ру жа.
Не ко их је већ одав но за бо ра вио... али у
ср цу на шем веч но жи ве, мај ка и отац нај -
ми ли ји и ни кад за бо ра вље ни.

За у век с ту гом у ср цу ва ши: син ДРА ГАН
и ћер ка ДА ЦА с по ро ди ца ма

(6/242313)

Го ди не ту ге и бо ла

СТО ЈА НО ВИЋ

ГОР ДА НА                  ИВИ ЦА
рођ. Јо ва но вић                         2000–2017.

2014–2017.
Дра га мо ја се стро, нео пи си во ми не до ста јеш.
С љу ба вљу те чу вам у ср цу, а с ту гом жи вим без
те бе.

ЛО ЛА с по ро ди цом
(7/242313)

Ту жно и бол но се ћа ње

на на шег дра гог си на и

бра та

ГО РА НА 

КО ЈИ ЋА

1975–1996.

За у век ожа ло шће ни

тво ји нај ми ли ји

(10/242328)

Бол но се ћа ње на на шег

уну ка

ГО РА НА 

КО ЈИ ЋА

1975–1996.

Увек ће ту го ва ти 

за то бом: де да СТЕ ВА 

и ба ба СТО ЈАН КА

(11/242328)

СЕ ЋА ЊЕ

Две го ди не без дра гог при ја те ља

РА ДО ВА НА МР ВО ША

ЗО РИ ЦА, СЛА ВИ ЦА и СНЕ ЖА
(12/242331)

21. ју на на вр ша ва се

два де сет го ди на от ка ко

ни је с на ма на ша

МИЛ КА 

ИВ КО ВИЋ

Син СТО ЈАН, унук 

МИ ЛО РАД, уну ка РА ДА

и пра у ну ци НЕ МА ЊА 

и МИ ЛОШ

(13/242342)

У су бо ту, 17. ју на, у 10 са ти, на Но вом гро бљу,

да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој во ље ној

СТО ЈАН КИ АН ЂЕЛ КО ВИЋ
1934–2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Твој су пруг БО РИ ВО ЈЕ, син ВЛА СТА, ћер ка 

БИ СЕР КА, сна ја СЛА ЂА НА, зет НИ КО ЛА 

и уну ци ЈО ВА НА, МИ ЛОШ и АНА 
(15/242358)

СТА НИ ЈА 

БУР ЈА НО ВИЋ

До пре го ди ну да на жи -

ве ла си са мо за нас и за -

слу жи ла на шу веч ну љу -

бав и се ћа ње.

Ћер ка ЈО ВАН КА, унук

НИ КИ ЦА, уну ка БИ ЉА

и пра у нук МИ ЛОШ

(19/242384)

Про шло је пет го ди на  от ка да ни је с на ма

ВЛА ДИ МИР ЛИ СИ ЦИН ЋИ ПЕ
Мно го је раз ло га да те веч но пам ти мо, с по но сом

и за хвал но шћу по ми ње мо и с по што ва њем од за -

бо ра ва  увек чу ва мо.

Во ле те тво ји: СЛО БА, МИ РА и НЕ ША 

с по ро ди ца ма
(21/242394)

21. ју на 2017. на вр ша ва

се ту жна го ди на у на -

шем жи во ту от кад смо

не срећ ним слу ча јем из -

гу би ли во ље ног си на

ВИ ДО СА ВА

ЂОР ЂЕ ВИ ЋА

1975–2016.

Не у те шни: ма ма 

ВИ ДО СА ВА, 

та та ТО МИ СЛАВ 

и се стра ИВА НА 

с по ро ди цом

(22/241400)

У су бо ту 17. ју на 2017. да ће мо че тр де се то днев ни

по мен, ко ле ги ни ци 

ОЛИ ВЕ РИ ДА БИЋ

Ко ле ге из про јект ног би роа „МС 1990”
(27/242412)

СЕ ЋА ЊЕ

ПРЕ ДРАГ

ПРЕМ ЧЕВ СКИ

ПЕ ЂА
16. VI 2011 – 16 VI 2017.

Вре ме ни је убла жи ло

ту гу ко ја тра је и тра ја ће

веч но. Не до ста јеш нам. 

Тво ји нај ми ли ји

(28/242415)

17. ју на 2017, је ту жна го ди на од смр ти на шег

дра гог су пру га, оца и де ке

СЛАВ КА ДИ МИ ТРО ВА
1934–2017.

За у век у ср ци ма ЛЕ ПЕ, СА НЕ ЛЕ и ТА МА РЕ
(30/242423)

17. ју на, у 10.30, да ва ће мо по лу го ди шњи по мен во ље ној

АН ЂЕ ЛИ ЈИ СТА МЕ НО ВИЋ
1950–2016. 

Во ли те тво ја вер на по ро ди ца

(49/242481)

На вр ша ва се че тр де сет да на от ка да нас је на пу стио наш

ЗО РАН РАС ТО ВАЦ
По мен ће се одр жа ти 17. ју на 2017. го ди не, на Но вом
гро бљу у Пан че ву.

По ро ди ца РАС ТО ВАЦ

(68/242560)

Опро сти ли смо се за крат ко вре ме од се стре и зе та

ПА ВЛОВ СКИ

ДО БРИ ЦА                  БЛА ГО ЈЕ
2017. 2017.

БОР КА с по ро ди цом
(54/242506)

НИ КО ЛА В. ЋУР ЧИН
18. VI 2010 – 2017.

У на шим си ср ци ма и ми сли ма за у век.

Тво ји нај ми ли ји

(65/242549)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Оче куј те до бит ке, а кра јем сед -
ми це и ма ло ве ћи но вац. Са рад ња
са стран ци ма је на гла ше на. Прав -
не за вр зла ме ће се ре ша ва ти за -
хва љу ју ћи по вољ ним окол но сти -
ма. Би ће те као гро мом по го ђе ни
при ли ком су сре та са осо бом ко ју
ће те упо зна ти пре ко при ја те ља.

Пе ри од до брих до га ђа ња ће вас
пра ти ти и све ће те ре ша ва ти у хо -
ду. Мо гућ је хо но рар ни по сао и
не пла ни ра ни пут у ино стран ство.
Мо же те оче ки ва ти ма њи нов ча ни
до би так од род би не или по ро дич -
ног при ја те ља. Ка да сте за до -
вољ ни, ши ри те ра дост око се бе.

Про бај те ка ко зна те и уме те да од -
ло жи те сва ки ду жи пут, јер ће се за -
вр ши ти не у спе шно. Већ кра јем сед -
ми це вам се отва ра ју но ве мо гућ но -
сти. Иде ја ко ју ду го но си те у гла ви
мо гла би да до жи ви ре а ли за ци ју.
Емо тив но сте не ста бил ни и рас тр -
за ни из ме ђу ре ал но сти и сно ва.

Ка да про бле ми ула зе на вра та,
љу бав из ла зи кроз про зор. Не ка ко
вам све из ми че из ру ку и ка да сте
на ко рак од ре ше ња, оно не ста не и
рас пр ши се. Не мој те се пре ви ше
по ве ра ва ти, кон цен три ши те се на
при о ри те те и ма ко ли ко да бо ли –
се ци те. Фи нан си је су про мен љи ве.

Ако вам се ука же при ли ка да ме ња -
те по сао, не окле вај те. По зив из ино -
стран ства мо же вам де ло ва ти сум -
њи во, али пре но што од би је те, до бро
раз ми сли те да не би сте про пу сти ли
жи вот ну при ли ку. Ве за о ко јој ма шта -
те, ако је реч о осо би с ко јом ра ди те,
не ма шан се да се ре а ли зу је.

Има те осе ћај да не што ра ди кал -
но тре ба да ме ња те. Ни сте још
на чи сто ода кле да кре не те. Мо -
жда сте пре ви ше емо тив ни. Про -
бај те да не схва та те ства ри лич но,
за ми сли те да се то де ша ва не ком
дру гом. Ства ри про пу ште не у про -
шло сти, са да су по но во ак ту ел не.

Ис ко ри сти те сва ки сло бо дан
тре ну так да при ку пи те сна гу, јер
вас на ред них да на че ка ма ра тон -
ска игра над му дри ва ња. Ако бу -
де те до вољ но стр пљи ви, ус пе ће те
да окре не те во ду на сво ју во де ни -
цу. Све што сте ста ви ли под те -
пих, по ла ко из ла зи на по вр ши ну.

Ва ша ди рект ност ће вас овог пу -
та до ве сти до ци ља. Бу ди те упор -
ни и ис трај ни, упу сти те се у ри зик
и ус пе ће те. Кро ји те сво ју суд би ну
пре ма сво јој ме ри, без об зи ра на
са ве те. Парт нер про ла зи кроз те -
шке тре нут ке и по треб на му је ва -
ша без ре зер вна по др шка.

Осе ћа теда сте спрем ни да се по кре -
не те и сру ши те све пре пре ке на пу ту
до ци ља. По но во ће те ак ти ви ра ти ва -
жне кон так те из про шло сти и ус пе ће -
те да скло пи те бит не по слов не до го -
во ре. С дру ге стра не, емо тив но сте се
рас пли ну ли и же ли те да за гр ли те цео
свет. Емо ци је су вам на лик вул ка ну.

Умор ни сте од над му дри ва ња и
до ка зи ва ња да сте у пра ву. Па куј те
ко фе ре и дај те се би оду шка. На пу -
ни те ба те ри је за окр ша је ко ји вам
тек пред сто је. Фи нан си је су ста бил -
не. Осо ба ко ја је фи зич ки да ле ко од
вас, стал но вам је у ми сли ма. По -
тру ди те се да је по но во осво ји те.

Ако бу де те до вољ но так тич ни и
ди пло ма тич ни, ус пе ће те да оства -
ри те сво је по слов не за ми сли. По -
тра жи те по моћ отво ре но и до би ће -
те је. До бри дру штве ни кон так ти
ће се ис пла ти ти. По ма ло за не ма -
ру је те парт не ра, што по не кад до -
во ди до ма њих сва ђа и пец ка ња.

Ко ли ко год да има те нов ца, јед -
но став но не уме те да га са чу ва те.
Из не на да ће вам се ство ри ти при -
ли ка да ре ша ва те стам бе но пи та -
ње кроз на след ство или не ку вр -
сту за ме не, уз ми ни мал ну до пла -
ту. Не упу штај те се у па ра лел не ве -
зе, по го то во на рад ном ме сту.

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 на и ћер ку
31. ма ја: Ру дол фа и Леу – Ана ма ри ја и Ни ко ла Фриц кер.

До би ли ћер ку
21. ма ја: До ро теу – Сан дра Ста ној ко вић и Ми лош Ни нић; 24. ма ја: Ан ге ли ну – Реј чел

Меј Ру ва рац и Бо јан Ру ва рац; 26. ма ја: Иси до ру – Дра га на Јо ва но вић и Жељ ко Ми ћић,

Чар ну – Та ма ра Ме лих и Ми лош Ра ко вић; 27. ма ја: Са ру – Ива на и Дра ган Гво зден;

29. ма ја: Ан ђе лу – Ми ли ца и Си ни ша Сто ја но вић, Ан ге ли ну – Ни на и Пе тар Ср дић; 30.

ма ја: Ми о ну – Ма ри на и Ми ро слав Ми ла ков, Не ду – Ми ли ца и Де јан Сто ја но вић; 31.

ма ја: Ни ко ли ну – Мар ти на и Ра де Љу бо вић, 1. ју на: Ању – На та ша и Жељ ко То ма шик;

2. ју на: Је ле ну – Ма ри на Ра до са вље вић и Мар јан Спа сић, Ле ну – Ан ђе ла и Мар ко Па -

нић; 5. ју на: Ани ту – Са ња и Ми ро слав Ме двеђ.

До би ли си на
21. ма ја: Јо ва на – Ве сна и Дра шко Па тић; 24. ма ја: Мар ка – Ми ли ца Ве ли но вић и

Ни ко ла Бо ги ћев; 25. ма ја: Да мја на – Ми ле на Ми лић и Да ли бор Ми ли ће вић, Ву ка –

Мир ја на Па вло вић и Вла ди мир Фи шћаг, Ан дре ја – Јо зе фи на и Ни ко ла Де чов; 26.

ма ја: Стра хи њу – Љи ља на Ва сић и Бра ни слав Пе тро вић; 29. ма ја: Алек се ја – Ка -

ја Кра ји но вић Са кан Ва сић и Ми лош Ва сић, Ва си ли ја – Дра га на и Мар ко Мо шо ри -

нац; 30. ма ја: Стра хи њу – Да ни је ла Ра дић и Ми ли ја Ста ше вић, Уро ша – Дра га на

Пр вуљ и Не над Ту цо вић; 2. ју на: Уро ша – Ива и Иван Шу ла ја; 4. ју на: Ђор ђа – Мо -

ни ка Ђер фи Гр бић и Алек сан дар Гр бић.

ВЕН ЧА НИ

3. ју на: Иси до ра Фи ли по вић и Го ран Ми ло ше вић, Ве сна Су јић и Мла ден Стан ко вић,

Ева Ку ха рик и Бо бан Скр чев ски, Ма ри ја Ми ли са вље вић и Вла ди мир Јар ко вач ки,

Ми ли ца Бје ло брк и Ми лан Жа лац; 4. ју на: Ма ри ја на Ан ђел ко вић и Иван Етин ски,

Ми ли ца Па вло вић и Ми ла дин Ра до вић, Кри сти на Шмит и Урош Жив ко вић, Је ле на

Ђор ђе вић и Мар ко Јов чић, Је ле на При ца и Сло бо дан Ту ца ков; 8. ју на: Ру жи ца Кар -

ло вић и Зол тан Тот ка, Вик то ри ја Бун ђаи Ву ка шин Чу кић.

УМР ЛИ

1. ју на: На де жда Но ви чић (1937), Би ља на Миљ ко вић (1981), Бла го је Пар да њац

(1950); 2. ју на: Не дељ ко Ми шље но вић (1950), Ми ле та За кић (1954); 3. ју на: Ана

Је зи џић (1940), Са ва ти је Ми лу но вић (1930), То ми слав Мар че тић (1948), Бран ко

Ву ја си но вић (1948), До бри вој Ћи рић (1933), Ми лан Не дељ ков (1957), Ро за ли ја

Ми тро вић (1956); 4. ју на: Не вен ка Љи љак (1936), До бри ца Кој чић (1939); 5. ју на:

Јо ван ка Цве јић (1933), Ки ро Ве лич ков ски (1944), До бри ца Бе о ча нин (1952), Вла -

ди мир Ја ко вље вић (1980), Ни ко ла Илић (1935); 6. ју на: Ву ко та Ву чи нић (1938),

Дар ко Вла ди са вље вић (1961); 7. ју на: Ла сло Бо рош (1954), Не над Об ра до вић

(1972), Зор ка Ал бу (1943), Јо жеф Ше бе шћен (1926); 8. ју на: Ни ко ла Ус тић (1951),

Па вел Хрк (1948).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Укр ште ни ца:про пла нак, ре пор те ри, Езоп, Асир, дар,

Ски ки, ик, кра вал, о, пле ме, о, на ра та, гс, Ино во, боа, Че си, прав, ате -

ри ра ти, Ра ди че вић. Су до ку: 423758619, 156429387, 798316542,

674891253, 512634978, 389275461, 835967124, 241583796,

967142835. Сти хов ни ана гра ми: (1) ру ко ме таш, (2) га стро ном. Ана -
грам:бри сел ски пре го во ри. Ко њи ћев скок: Кад си у не во љи, не за -

бо ра ви да ће до ћи бо ља вре ме на.

АНАГРАМИ

(1) ЈЕ ДАН СПОР ТИ СТА (2) СЛА ДО КУ САЦ

КА МО ШУ ТЕР,

играч вр ли,

ужур ба но

увек хр ли?

Од бра ну би

да фин ти ра,

a гол ма на

из ма ти ра.

Кад је не ко

MНОГО СТАР,

a ку вар ски

има дар,

та кав де ка,

че му кри ти,

сла до ку сац

мо ра би ти.

ВО ДО РАВ НО: 1. чи сти на на иви ци или у сре ди ни шу ме, 2. но вин ски

из ве шта чи, 3. ста ро грч ки ба сно пи сац – област у Са у диј ској Ара би ји,

4. по клон – лич ност из Пу чи ни је ве ко мич не опе ре (Ђа ни), 5. из бор на

ко ми си ја (скр.) – гу жва, ме теж, 6. пред лог уз ло ка тив – за јед ни ца љу -

ди у ро дов ском дру штву – че твр ти во кал, 7. при ча (лат.) – град ски се -

кре та ри јат (скр.), 8. ме сто код Кња жев ца – круп на зми ја, удав, 9. је -

дан сло вен ски на род – не ис кри вљен, 10. спу сти ти ле те ли цу на зе мљу,

11. наш лир ски пе сник (Бран ко).

УС ПРАВ НО: 1. рад ник у пре ди о ни ци, 2. про до ран, оштар – име ТВ

во ди тељ ке Ко ва чић, 3. го рак, тр пак – по ма ло сед, 4. све ште ник – му -

зич ки ин стру мен ти с дир ка ма, 5. сим бол ло рен ци ју ма – име ис так ну -

тог ли ков ног кри ти ча ра Бо шња ка – ни шта (турц.), 6. пу сти ња у Чи леу

– ра ни је, 7. ко је ни су си ве – ко мад сит не сто ке, 8. лу ка у Чи леу – наш

по ли ти ко лог (Вла ди мир), 9. Ин сти тут за же ле знич ку тех ни ку и тех но -

ло ги ју у Бе о гра ду.

УКРШТЕНИЦА

СУДОКУ

7 8 6 9

5 6 2 8

8 1 4

7 4 9 3

5 8

3 7 4 6

3 6 1

4 8 7 9

9 7 1 2

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те јед ну

му дру ла тин ску из ре ку.

КАД ДО- -БО- ВРЕ- -ВО-

ЗА- -МЕ- НЕ- ЋЕ -РА-

-ЋИ СИ -ВИ -ЉИ, -ЉА

-НА. НЕ БО- У ДА

АНАГРАМ

ВЕ ЛИК СПОР,

НО СИ БРИ ГЕ

СРП СКО-АЛ БАН СКИ ДИ ЈА ЛОГ (Н = Р)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Тре ћи „Да ни Вај фер та”, одр -
жа ни про те клог ви кен да, по -
твр ди ли су ре но ме и ви сок по -
тен ци јал ове ма ни фе ста ци је, а
по ред до бре ор га ни за ци је, са -
др жај ног про гра ма и, на рав но,
ква ли тет ног за нат ског пи ва,
до га ђај је ка рак те ри сао ве ли -
ки број рас по ло же них љу ди.

Све то за јед но учи ни ло је да
ат мос фе ра на тр гу ко ји но си
име јед ног од нај ве ћих жи те -
ља Пан че ва бу де нео пи си во
при јат на, док се на сва ком ко -
ра ку осе ћа ла па ти на не ких
ста рих, ку ди ка мо мир ни јих и
не у по ре ди во јед но став ни јих
вре ме на.

Да ни по све ће ни јед ном од из у -
зет них ве ли ка на ко ји су про -
сла ви ли овај град – Ђор ђу Вај -
фер ту – упри ли че ни су у пе так
и су бо ту, 9. и 10. ју на, ка да је
на Тр гу ко ји по но сно но си ње -
го во име ве ли ки број по се ти ла -
ца имао шта да ви ди и оку си.

По ред из ло жби ста рих ау то -
мо би ла и деч јих ка ри ка ту ра, у
удар ном де лу ма ни фе ста ци је
при ре ђе но је по јед но ве че за
љу би те ље ро кен ро ла и ста ро -

град ске му зи ке. Те шко је из -
ме ри ти ко је је би ло успе шни -
је, јер се о уку си ма не рас пра -
вља, али са свим је си гур но да
ни је мањ ка ло по зи тив не енер -
ги је ин ду ко ва не ли ком, де лом
и ду хом Ђор ђа Вај фер та. И
ма ње је бит но да ли су рас по -
ло же ни љу ди ужи ва ли уз бен -
до ве „Ре зер вни план”, „Три -
пут” и „Ван Гог” или уз „Вој во -
ђан ски сан”, Ђу ру Мор на ра и
„Га ра ви со как” и дру ге.

Ипак, ве ро ват но нај ви ше
ужи ван ци је би ло је око штан -
до ва пет на ест за нат ских пи ва ра
из це ле зе мље. Сви они за до -
вољ ни су од зи вом ин те ре се на -
та, а љу би те љи пи ва мо гли су
по но во да се уве ре у нео спо -
ран ква ли тет про из во ђа ча те -
ку ћи не на ста ле од хме ља, сла -
да, ква сца и во де.

По ред оста лих, ту се на шло
ме ста и за че ти ри пан че вач ке
пи ва ре.

Бра ти слав Сто ја но вић Бра -
ца, чу ве ни ду го го ди шњи ди -
рек тор у то вре ме слав не
„Пан че вач ке пи ва ре”, на шао
се иза штан да удру же ња гра -
ђа на „Му зеј пи вар ства”, чи ји
је тех но лог из ра де мно ги ма
оми ље ног пе ну ша вог пи ћа.

– Су де ћи по рас по ло же њу
по тро ша ча, ми слим да су за до -
вољ ни на шим про из во ди ма. У
спо мен на ве ли чан стве ног су -
гра ђа ни на ну ди ли смо све тли

„гу вер нер”, цр ни „ру дар”, јер
зна се да је Ђор ђе Вај ферт био
и гу вер нер На род не бан ке и
вла сник руд ни ка. По ред то га,
има мо и цр ве но, ко је је од сла -
да ма ло там ни је бо је. Ина че,
сва ова за нат ска пи ва пра вље -
на су од ква ли тет них са сто ја ка
и за то су ма ло ску пља од кон -
вен ци о нал них. Све оста ло је
ствар уку са, ко ји за ви си од ре -
цеп ту ре: не ко хо ће гор че, не ко
пу ни је; не где је ви ше хме ља,
дру где је у сла до ви ни ви ше ма -
те ри ја ко је не пре ви ру, с ма -
њом тем пе ра ту ром бе лан че ви -
на, што до во ди до то га да је пи -
во гу шће – на во ди Сто ја но вић.

Пред став ник но во се љан ског
пи ва „бал та зар” Ми лан Бо го је -
вић ис ти че да га пра ве по ста -
рој тех но ло ги ји ме ша њем

хме ља и јеч ма и до да је да су
им му шкар ци нај ви ше узи ма -
ли све тло пи во, док су де вој ке
би ле на кло ње ни је там ном.

Ср ђан Стан ко вић ди рек тор
је пи ва ре „Принц”, ко ју су не -
дав но осно ва ли Омољ ча нин
Јо ви ца Бо жић и принц Ђор ђе
Ка ра ђор ђе вић. Бу ду ћи да су
на ста ње ни у Ен гле ској, вла -
сни ци су по же ле ли да део бо -
га те бри тан ске пив ске тра ди -
ци је пре не су у на шу зе мљу.

– Одан де смо до пре ми ли и
опре му, а њи хо ви мај сто ри до -
ла зе да нам по ка жу тех но ло -
ги ју. Ну ди мо та ко зва на рил-
ејл пи ва, ко ја се то че из спе ци -
јал не бу ра ди кроз сла ви не. Је -
дин стве ни смо и по на чи ну то -
че ња; не ма мо кла сич не то чи -
ли це ко је ра де уз по моћ

угљен-ди ок си да, већ пи во из -
ла зи ди рект но из бу ра ди. По -
не кад из ле ти и ја чи млаз, али
и то је део ри ту а ла. И на чин
хла ђе ња бу ра ди, пу тем по себ -
них омо та ча, ве о ма је спе ци -
фи чан. По сто је и мо бил не по -
ли це, што све до бро до ђе за
слу же ње на фе сти ва ли ма.
Ина че, пи ва ра у ко јој ће се
про из во ди ти по ме ну то пи во
не дав но је из гра ђе на у Омо -
љи ци, па ће уско ро и на ши љу -
би те љи мо ћи да ужи ва ју у ње -
му – на ја вио је Стан ко вић.

Иван Гња то вић, је дан од
вла сни ка за нат ске рад ње „Ди -
ле ма”, осно ва не у ма ју, пи вар -
ством се ба ви ви ше три го ди не.

– За то вре ме раз ви ја ли смо
на ше ре цеп те све док ни смо

са зре ли да отво ри мо пи ва ру.
Нај ве ћи ак це нат ста вља мо на
ква ли тет, не ко ри сти мо ни ка -
кве ади ти ве и кон зер ван се,
не ма ве штач ких аро ма, али
за то има мно го хме ља и сла -
да. Ну ди мо пше нич но пи во
по ма ло мо ди фи ко ва ној ба -
вар ској ре цеп ту ри – са уку -
сом ба на не и ка ран фи ли ћа, а
дру го је ја че и гор че, с ми ри -
сом ци тру са, ко ји по ти че ис -
кљу чи во од хме ља. А што се
ре ак ци је кон зу ме на та ти че,
оче ки ва ли смо да ће би ти до -
бро, али ова ко до бро – сва ка -
ко не – за кљу чио је овај мла -
ди пи вар.

По след ња кон ста та ци ја мо -
жда нај сли ко ви ти је опи су је и
ми ну ле „Да не Вај фер та”.

Петак, 16. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ће мо ка ко до ли ку је че тр де сет
го ди на од по чет ка из град ње
Чар да ка. С тим у ве зи, као
Пан че вац мо рам на по ме ну ти
и то да су ак ци ја ши пре исто
то ли ко го ди на на пра ви ли и
Спорт ски цен тар „Мла дост”
на Ми си, па би би ло ве о ма ле -
по и то аде кват но обе ле жи ти –
ис ти че не ка да шњи пр ви ко -
ман дант омла дин ских рад них
ак ци ја у овом ре ги о ну.

На Чар да ку се оку пи ло мно -
го оних ко ји са огром ном но -
стал ги јом пам те та вре ме на, а
ме ђу њи ма је и Пан чев ка Зве -
зда на Де јић (де во јач ко Бор ка -
нов). До ду ше, већ на кон де вет
ме се ци од се ли ла се у Кла до во,
али ни до да нас ни је пре ста ла
да до ла зи у род ни град и оби -
ла зи род би ну. И њу је по чет -
ком осам де се тих го ди на ухва -

ти ла ак ци ја шка гро зни ца, а за
то је ве зу је и не што по себ но –
„ухва ти ла је по след њи воз”,
пред рас пад Ју го сла ви је, да се
уда за ак ци ја ша.

– То се до го ди ло 1990. го ди -
не у Кла до ву. Ра ди ла сам у
шта бу ак ци је као тех нич ки се -
кре тар, а муж је до вео бри га ду
из Ло па ра. Би ло је обо стра но и
на пр ви по глед; за ба вља ли смо
се два и по ме се ца и убр зо се
вен ча ли, а плод те љу ба ви су
Не ве на (25), Не бој ша (18) и Је -
ле на (14). И ка да је до шло до
ра то ва и не стан ка свих тих
вред но сти, ак ци ја штво је и да -
ље те кло на шим ве на ма, па
смо и по том ке од га ја ли у том
ду ху – на во ди ова ју го но стал -
ги чар ка.

Де ји ћи су већ тре ћи пут за -
ре дом на Чар да ку, а овог пу та

Љу ди ко ји су у вре ме по сто ја -
ња Со ци ја ли стич ке Фе де ра -
тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је
мо жда нај леп ше да не про во -
ди ли на рад ним ак ци ја ма, по -
но во су се оку пи ли на Чар да -
ку. На шли су се да у јед ном од
нај ра ско шни јих де ло ва Де ли -
блат ске пе шча ре, пре све га,
ево ци ра ју успо ме не, али и да,
с об зи ром на њи хов не у га си ви
удар нич ки пла мен, опет до -
при не су оп штем ин те ре су.

И би ло их је, као не кад „по
кљу чу”, из свих де ло ва та да -
шње зе мље и сви они до бро се
се ћа ју ка ко су у та без бри жна
вре ме на, по ред по ме ну тог дру -
штве но ко ри сног ра да, што шта
мо гли да на у че, има ли и из у -
зет ну при ли ку да скла па ју по -
знан ства, при ја тељ ства, па чак
и бра ко ве...

Тре ће оку пља ње ак ци ја ша из
свих де ло ва Ти то ве Ју го сла ви -
је одр жа но је про шлог ви кен -
да у јед ном од би се ра Пе шча -
ре – на Чар да ку. Сви они су
од ре да би ли оча ра ни ле по том
при ро де, али и пре пу ни рет ко
ви ђе ног на бо ја по зи тив них
емо ци ја.

И Пан чев ци оста ви ли траг
Ме ђу глав ним про та го ни сти -
ма овог ску па био је и је дан
Пан че вац – Сло бо дан Ђе рић,
ко ји је, по ред оста лог, ка да су
1978. го ди не на ста ја ли по ме -
ну ти па ви љо ни, био пр ви ко -
ман дант омла дин ским бри га -
да ма.

– Две хи ља де се дам сто мла -
дих љу ди из свих де ло ва Ју го -
сла ви је удар нич ки је гра ди ло
овај ван се риј ски ком плекс.
Ен ту зи ја зма ни кад ни је мањ -
ка ло, па се за пи ња ло до пу ца -
ња жу ље ва, а при том, иа ко смо
по инер ци ји сва ко днев но пе -
ва ли за кле тву Ти ту и сла ли му
те ле гра ме, и те ка ко смо има ли
свест о оно ме што ства ра мо.
Та ко смо се, ре ци мо, упр кос
стрикт ном про јек ту по ко јем
је тре ба ло да све ули це из ме ђу
па ви љо на бу ду ушо ре не,
оштро ус про ти ви ли од се ца њу
сто го ди шњих бо ро ва. За хва -
љу ју ћи ак ци ја ши ма по вр ши на
за шти ће ног до бра уве ћа на је
за 7.000 хек та ра, а због све га
то га на ред не го ди не про сла ви -

ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА У МА ЛОМ ПО НО ВО НА ЧАР ДА КУ
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ни ко га не сме пип ну ти. Оста -
ли смо дру го ви ду шом и те лом
и увек ка да ме не ко про зо ве
го спо ди ном, ка жем да ћу га
ту жи ти за увре ду и кле ве ту –
ка же Ла јин шћек.

Те шко је по бро ја ти све те по -
зи тив не ли ко ве, као што је, ре -
ци мо, Ве сна Пет ко вић из Ки -
кин де, пред сед ни ца удру же ња
„До ра”, ини ци ја то ра ова квих
оку пља ња од 2008. го ди не. А
шта тек ре ћи о Дра га ну Ман -
ди ћу, ко ји је од 1970. го ди не
за вре део три де сет шест удар -
нич ких зна ча ка, а две го ди не
ка сни је у Ни шу обо рио ре корд
чу ве ног Али је Си ро та но ви ћа?
По ред оста лог, овај Ко ви нац
уче ство вао је у по ста вља њу ка -
ме на те мељ ца за ком плекс на
Чар да ку, ко је је ка сни ло ме сец
да на због зе мљо тре са у Црој
Го ри, где је ње го ва бри га да
вред но ра ди ла и на кон са мо
да на па у зе про ве ла цео ме сец у
сре ђи ва њу овог де ла Пе шча ре.

И сви ко ји су се про те клог
ви кен да та мо за те кли, мо гли
су још јед ном да се уве ре у ле -
по ту ове ба нат ске оа зе при ро де,
па би би ло ја ко ле по да до го -
ди не до стој но бу де обе ле жен
не ма ли ју би леј – че ти ри де це -
ни је омла дин ских рад них ак -
ци ја на Чар да ку. При де, ор га -
ни за то ри на ме ра ва ју да у то
укљу че и две ста го ди на от ка ко
је Ма ри ја Те ре зи ја по че ла да
ра ди за шти ту Де ли блат ског
пе ска, као и сто го ди на од за -
вр шет ка Пр вог свет ског ра та и
при па ја ња Вој во ди не Ср би ји и
по том Ју го сла ви ји.

За и ста је мно го раз ло га за
ак ци ју, а ка да то кре не, обич -
но се за чу је она: „У све ту по -
сто ји јед но цар ство, у ње му
ца ру је дру гар ство...”

је рад на ак ци ја спо ји ла за цео
жи вот – го во ри Ки ја но ви ће ва.

Ма ке дон ка Ја сми на Ја ки -
мов ска из Ско пља би ла је на
Чар да ку са сво јих пет на ест го -
ди на, и то у по след њим тр за ји -
ма 1988/89. го ди не.

– По ред оста лог, уче ство ва ли
смо у из град њи га со во да у До -
ло ву, Ја бу ци, Ка ча ре ву... Пам -
тим ка да смо чи сти ли не ке ка -
на ле, па су нам Ка ча рев ци сва -
ко днев но до но си ли пу ну ван глу
кроф ни. А са да ка да сам на кон
три де це ни је пр ви пут до шла
ова мо и чу ла „Хеј, хај, бри га де”,
пре пла ви ло ме је мо ре емо ци ја
и су за, па још ка да смо за пе ва -
ли пе шчар ску хим ну „Љу бав
на ша као зла то, жи ве ће Де ли -
бла то...”, из ли ви ма но стал ги је
ни је би ло кра ја. Са мном је до -
шло де ве то ро ак ци ја ша из Ма -
ке до ни је, а ме ђу њи ма и Па вел
и Ли на То ма шев ски, ко ји су
баш ов де утка ли пут ка срећ -
ном бра ку. Ина че, код нас у
Ма ке до ни ји има мно го жа ла за
тим вре ме ни ма, чак и код мла -
дих ге не ра ци ја. Та ко је мо ја
ћер ка уче ство ва ла у са на ци ји
Кра ље ва, на не кој вр сти рад не
ак ци је – ка же ова Ма ке дон ка.

Од мах по ред ње, иа ко са са -
свим дру ге стра не не ка да шње
брат ске за јед ни це на ро да и
на род но сти, на шао се и Ко ло -
ман Ла јин шћек, пред сед ник
ак ци ја ша Сло ве ни је.

– Ов де све вр ца од емо ци ја,
јер ко јед ном бу де ак ци јаш,
оста је то ве чи то. До шао сам са
еки пом из Ве ле ња, за нас и да -
ље Ти то вог Ве ле ња. То ме у
при лог го во ри и по да так да је -
ди но у на шем ме сту, у Сло ве -
ни ји, и да ље по сто ји мар ша -
лов спо ме ник ви сок че тр на ест
ме та ра. И док је нас ак ци ја ша,

су до ве ли и сво ју де цу, ко ја су и
до сад жи ве ла ту при чу – уче на
су да ра де за оп ште до бро, али
и да не ма ју пред ра су де при ли -
ком скла па ња по знан ста ва.
Шта ви ше, све тро је во ле ло би
да се не ка ко вра ти то вре ме
дру же ња, љу ба ви, сло ге...

Од Вар да ра па до Три гла ва
Глав на до ма ћи ца је Со фи ја
Ки ја но вић из удру же ња „ОРА
– Де ли блат ски пе сак”, учи те -
љи ца из Бе о гра да, али по ре -
клом из Мра мор ка. Она је и
са ма уче ство ва ла у рад ним ак -
ци ја ма на Чар да ку сре ди ном
осам де се тих го ди на.

– Кроз на се ље су про шле хи -
ља де и хи ља де бри га ди ра, а од
пре три го ди не пр ви пут се
ску пља мо да ево ци ра мо успо -
ме не. На рав но, ка кви би смо то
ак ци ја ши би ли ка да не би смо
не што ура ди ли за оп ште до -
бро, па смо овог пу та сре ђи ва -
ли је дан па ви љон и ор га ни зо -
ва ли до бро вољ но да ва ње кр ви,
а ла ни смо раш чи шћа ва ли по -
жар не пу те ве. До шли су нам
пред став ни ци свих де ло ва не -
ка да шње Ју го сла ви је, а нај ви -
ше је оних ко ји су ов де би ли у
дру гој по ло ви ни осам де се тих
го ди на. Ме ђу њи ма су и дво ји -
ца из Мо ста ра – Ср бин и Хр ват
– ко је ни рат ни је раз дво јио,
иа ко је чак је дан код дру гог
био за ро бље ник. А ту су и они,
по пут по ме ну тих Де ји ћа, ко је
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Так ми ча ри Ка ра те клу ба Ди -
на мо по сти жу од лич не ре зул -
та те и овог про ле ћа. Они су у
не де љу, 11. ју на, осво ји ли де сет
ме да ља на тур ни ру у Бо то шу.

Нај вред ни ји тро феј за ра ди -
ла је Ми ли ца Га гић, а сре -
бром су се оки ти ли Ог њен Че -
ке ре вац, Сте фан Стој ко вић и
Је ле на Ми лен ти је вић. Брон зе
су за слу жи ли: Ла на Сто ја ди -

нов, Да ни јел Стан ков ски, Јо -
ва на Сто ил ков ски, Па вле Ми -
ло шев, Ва ња Че ке ре вац и Бо -
ри во је Ве син.

Ка ра те фе де ра ци ја на ше зе -
мље ор га ни зу је при пре ме

пер спек тив них ре пре зен та ти -
ва ца Ср би је. На по зив се лек -
то ра, у Ка ра та шу ће бо ра ви ти
и чла но ви КК-а Ди на мо – ју -
ни о ри Ја на Ко ји чић и Урош
Пе тро вач ки.

Тра ди ци о на лан тур нир под
на зи вом „Куп за дру га ра”, на
ко ме је уче ство ва ло око 300
мла дих ка ра ти ста из 24 клу ба
из Ср би је и БиХ, одр жан је у

не де љу, 12. ју на, у Ла за ре ву.
По ред так ми чар ског де ла,

при ре ђе ни су и ре ви јал ни ме -
че ви из ме ђу ре пре зен та ци је
Вој во ди не и оста лих ре ги о на
на ше зе мље и се лек ци је БиХ.

За ре пре зен та ци ју Вој во ди не
на сту пи ле су Та ра Ђур ђе вић и
Са ра Жу нић и осво ји ле су пр -
во ме сто.

КК Мла дост се пред ста вио
са два де сет так ми ча ра, ко ји су
осво ји ли пет на ест ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је за ра -
ди ли су Ма ја Жу нић и Ла зар
Пет ко вић. Сре бром се оки тио
Јо ван Спа сић, а брон зе су за -
слу жи ли: Јо ва на Но ва ков,
Ми ли ца Ми ло ва но вић, Та ра
Ђур ђе вић (две – у ка та ма и
бор ба ма), Са ра Жу нић, Ка та -
ри на Пе тро вић, Ни на Ара ђа -
нин, Те о до ра Ми тро вић, Ма -

ша Јо ва нов, Та ња Ко вач, Ни -
ко ла Бра ца но вић и тим ка дет -
ки ња у бор ба ма за ко ји су на -
сту пи ле Ј. Но ва ков и М. Ми -
ло ва но вић.

Уче ство ва ли су и: Ле на Кр -
сма но вић, Те о до ра Ђо ро вић,
Ми ли ца Је ле си је вић, Са ра
Ле пе дат, Та ма ра Ли пић и
Мар ко и Алек са Ја њић.

У на шем глав ном гра ду про -
шлог ви кен да одр жа но је ве -
ли ко над ме та ње у кик-бок су,
по зна то под на зи вом „Тро феј
Бе о гра да”. У ве о ма ја кој кон -
ку рен ци ји над ме тао се и наш
су гра ђа нин Ог њен Дра го је -
рац, члан КБК-а Но ви Бе о -
град и „Срп ске Спар те”.

Овај мо мак, сту дент Ви ше
ме ди цин ске шко ле у Бе о гра -
ду, већ две го ди не до ми ни ра
у срп ском рин гу. Нај сјај ни ја
од лич ја до но сио је у свој град

с го то во свих тур ни ра на ко -
ји ма је уче ство вао, а за бли -
стао је и овог пу та – у ка те го -
ри ји до 84 кг Ог њен је осво -
јио још јед ну злат ну ме да љу.

У по лу фи на лу је са вла дао
Дар ка Пе ши ћа из Зе му на, а у
бор би за нај вред ни ји тро феј
убе дљи во је три јум фо вао над

још јед ним Зе мун цем
– Ми ла ном Осто ји ћем.

– Ову ме да љу по све -
ћу јем мо јим при ја те -
љи ма из До ма за ли ца
са оште ће ним ви дом
из Пан че ва. Они ме бо -
дре на свим так ми че -
њи ма, али овог пу та
ни су мо гли да до ђу у
Бе о град, па за то овај
тро феј при па да и њи -
ма. Ис ко ри стио бих
ову при ли ку да за хва -
лим Жељ ку Ву ко ви ћу,
тре не ру из КБК-а Но ви
Бе о град, али и тре не -
ри ма из „Срп ске Спар -
те” Зо ра ну Ра ја чи ћу,
Зо ра ну Ста врев ском и
Зо ра ну Са ви ћу – ре као
је по сле осва ја ња још
јед ног зла та Ог њен
Дра го је рац.

Још је дан наш су -
гра ђа нин био је про -
шлог ви кен да у спорт -
ској аре ни. На ве ли -
ком ММА тур ни ру у
Под го ри ци Алек сан -

дар Тер зић се бо рио у ме чу
ве че ри, али је због не пра вед -
не од лу ке су ди ја из гу био од
до ма ћег бор ца Сте фа на Шу -
шкав че ви ћа.

У Срем ској Ми тро ви ци је
про шлог ви кен да одр жа но
ше сна е сто по је ди нач но Пр -
вен ство Ср би је у атле ти ци за
ве те ра не.

Члан АК-а Та миш Са ва Жи -
ва нов, про фе сор фи зич ког
вас пи та ња, осво јио је сре бр не
ме да ље у тр ка ма на 100 и 200
ме та ра. Са два од лич ја, Са ва
је био је дан од нај у спе шни јих
так ми ча ра на овом шам пи о -
на ту, а ујед но је обез бе дио и
уче шће на Пр вен ству Бал ка на
за ве те ра не, ко је ће би ти одр -
жа но у ав гу сту у Бу гар ској.

У Ба ња лу ци је про шлог ви -
кен да одр жа но так ми че ње у
окви ру Свет ског ку па у раф -
тин гу, у ди сци пли ни Р6.

Под мла ђе на еки па пан че -
вач ког Ви ра на сту пи ла је у са -
ста ву: Ми лош Пе тро вић, Бра -
ни слав Ба ра ше вић, Алек сан -
дар Пан те лић, Мар ко Сто ја -
но вић, Јо ван Ња гул и Не над
Ми ко вић.

Због ра зних по те шко ћа и
по вре да чла но ва ти ма, на -

шим су гра ђа ни ма је ово би -
ло тек пр во так ми че ње у се -
зо ни. Пр вог да на, у ди сци -
пли ни сла лом, Вир је за у зео
сед мо ме сто. У ди сци пли на -
ма спринт и х2х био је пе ти,
а у спу сту че твр ти. Убе дљи во
пр во ме сто у свим ди сци -
пли на ма осво јио је клуб Те и -
кеи из Ја па на.

Већ за две не де ље Пан чев -
ци ма пред сто ји уче шће на
Европ ском ку пу у Бу гар ској.
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Дру ги три јумф 
Ду ша на Бор ко ви ћа

На ре ду 
је Хун га ро ринг

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли ста
Ду шан Бор ко вић, наш су гра ђа -
нин, на фе но ме на лан на чин за -
по чео је пе ти тр кач ки ви кенд
свет ског TCR шам пи о на та, по -
што је на ста зи Салц бур гринг у
Ау стри ји оства рио дру го вре ме
у ква ли фи ка ци ја ма.

Во зач ау то мо би ла „ал фа ро -
мео ђу ли је та TCR” с бро јем 62
НИС –Пе трол ти ма, уз по др -
шку гру зиј ског ти ма „ГЕ фор -
це” и ита ли јан ског „Ро мео фе -
ра рис”, са овим успе хом бо га -

НА СТА ВЉЕ НО НАД МЕ ТА ЊЕ У TCR ШАМ ПИ О НА ТУ

„БО ЖЕ ПРАВ ДЕ” У МО ЦАР ТО ВОМ ГРА ДУ

ри ва ле иза се бе, де си ла су се
два ин ци ден та на ста зи. Упра -
во та чи ње ни ца ни је до зво ли -
ла Бор ко ви ћу да са чу ва убе -
дљи ву пред ност, па је тр ка, с
пр во бит них пет на ест, про ду -
же на на се дам на ест кру го ва.

Хо мо ла је по сле пре ки да
кре нуо на све или ни шта, па је
већ у је да на е стом кру гу на пао
Бор ко ви ћа у бор би за пр во ме -
сто. Сви ма на ста зи за стао је
дах, али не и Ду ша ну, ко ји је
при бра но остао на иде ал ној
пу та њи, па је од мах уз вра тио
уда рац, оси гу рав ши ли дер ску
по зи ци ју. То је ујед но био и по -

СВЕТ СКИ КУП У РАФ ТИН ГУ

ДО БАР ПО ЧЕ ТАК СЕ ЗО НЕ

ти ји је за но ва че ти ри бо да у
ге не рал ном пла сма ну, а пр ву
не дељ ну тр ку за по чео је из пр -
вог ре да, тик по ред Ма та Хо -
мо ле, ко ме је при па ла пол-по -
зи ци ја. Срп ски ас је у дру гој
тр ци, због пра ви ла ко ја пред -
ви ђа ју обр ну ти по ре дак пр ве
де се то ри це, стар то вао као де -
ве ти.

Да ће су бо та, 10. јун, оста ти
у ле пом се ћа њу Бор ко ви ћу,
да ло се на го ве сти ти већ на
сло бод ним тре нин зи ма, ка да
је Ду ца бе ле жио сјај на вре ме -
на. Усле ди ла је пр ва ква ли фи -
ка ци о на се си ја, у ко јој је наш

ра ди ка ко тре ба. Хва ла свим
на ви ја чи ма и мом ти му на
фан та стич ној по др шци – ре -
као је Ду ца по сле ква ли фи ка -
ци ја.

Не де ља, 11. јун – још је дан
дан за по нос. Нај бо љи срп ски
ау то мо би ли ста Ду шан Бор ко -
вић по но во је осве тлао образ
Ср би је, по што је у пр вој тр ци
пе тог ви кен да TCR свет ског
шам пи о на та оства рио свој
дру ги ово се зон ски три јумф.

По сле над ме та ња у Ба хре и -
ну, и Салц бур гринг оста ће
злат ним сло ви ма упи сан у
исто ри ји срп ског ау то мо би ли -

след њи по ку шај не ког од кон -
ку ре на та да га угро зи, а ка да је
у пет на е стом кру гу ван ста зе
остао и Вер не, тр ка је де фи ни -
тив но пре ки ну та и Бор ко вић је
мо гао да за поч не сла вље.

Срп ски ас је у дру гој тр ци,
због пра ви ла ко ја пред ви ђа ју
обр ну ти по ре дак пр ве де се то -
ри це, стар то вао као де ве ти.
На жа лост, од са мог стар та се
ви де ло да су по је ди ни про бле -
ми са ау то мо би лом ко је је
Бор ко вић имао у прет ход на
два ви кен да, по но во ис пли ва -
ли на по вр ши ну.

Упр кос ве ли кој же љи и тру -
ду да се и у дру гој тр ци до че па
бо до ва, Бор ко вић је био не мо -
ћан да за у зда ау то мо бил на
ста зи, што је до ве ло нај пре до
па да на два на е сто ме сто, а он -
да и до из ле та ња са ста зе у
сед мом кру гу због про бле ма с
по ло мље ном по лу о со ви ном.
Сре ћом, чак и у та квој си ту а -
ци ји Ду ца је ус пео да са чу ва
ау то мо бил без оште ће ња.

– По но сан сам и пре сре ћан
што сам још јед ном ус пео да
пред ста вим Ср би ју у нај бо љем
све тлу. Не мо гу ре чи ма да
опи шем част и осе ћа ња ка да
сам слу шао срп ску хим ну и
ов де у Ау стри ји. На дао сам се
да ћу и у дру гој тр ци сти ћи до
бо до ва, али на жа лост ни је мо -
гло. Упр кос све му од ла зим
сре ћан на сле де ћи ви кенд, у
Ма ђар ску. Хва ла мом ти му и
свим на ви ја чи ма ко ји су би ли
уз ме не и овог пу та – ис та као
је Ду ца.

Ду шан Бор ко вић по сле пе -
тог ви кен да мо же да бу де пре -
за до во љан, бу ду ћи да је у Ау -
стри ји са ку пио но вих 29 бо до -
ва, са мо је дан по ен ма ње од
ак ту ел ног свет ског шам пи о на
Сте фа на Ко ми ни ја. Ду ца је
оства рио и на пре дак у ге не -
рал ном пла сма ну, у ко ме са да
за у зи ма пе то ме сто, са 82 бо -
да. Та ко је на пре до вао за јед но
ме сто, а да ни је би ло пе ха у
дру гој тр ци, по сле овог ви кен -
да био би чак че твр ти.

Сле де ћи ви кенд TCR шам -
пи о на та би ће на про гра му 17.
и 18. ју на на ста зи Хун га ро -
ринг у Ма ђар ској. Та да ће
Бор ко ви ће ва „ал фа” има ти 20
ки ло гра ма ба ла ста, а ње го ви
кон ку рен ти Ко ми ни и Кол ћа -
го има ће 30 од но сно 10 ки ло -
гра ма до дат не те жи не.

ТРО ФЕЈ БЕ О ГРА ДА

ОГ ЊЕН РУ ШИ РЕ ДОМ...

Стране припремио

Александар
Живковић

су гра ђа нин у јед ном тре нут ку
имао нај бо ље вре ме, а пла си -
рао се у за вр шни део ква ли фи -
ка ци ја као ше сти. Ве ле мај -
стор ском во жњом Ду шан је
по ка зао да је нај бо ље оста вио
за крај. Пр ви је иза шао на ста -
зу и оства рио вре ме од 1:25,68,
а он да је у сле де ћем кру гу био
са мо сто тин ку спо ри ји.

Не ду го за тим Бор ко вић је
пао на тре ће ме сто, али је он -
да уз вра тио са два но ва ван се -
риј ска кру га и, за хва љу ју ћи
вре ме ну од 1:25,55, за у зео је
дру го ме сто.

– Ква ли фи ка ци је су про шле
сјај но. Во зио сам „ал фу” до
крај њих ли ми та, ми слим да
бр же ни је мо гло. По ка зао сам
ко ли ко мо гу кад ау то мо бил

зма. То је иста она ста за ко ја је
про шле го ди не би ла та ко ма -
ле ро зна... Са да се све вра ти -
ло... У Салц бур гу, гра ду Вол -
фган га Ама де у са Мо цар та,
ори ло се „Бо же прав де”, а Ду -
ца се по пео на нај ви ши сте пе -
ник по бед нич ког по сто ља.

Наш ас је за по чео тр ку с
дру гог ме ста, иза Сло ва ка Ма -
та Хо мо ле. Оно што је и обе -
ћао по сле су бот њих ква ли фи -
ка ци ја, Ду ца је спро вео у де ло.
„Ал фа” га је по слу ша ла на
стар ту и кре ну ла са вр ше но,
та ко да је већ у пр вој кри ви ни
пре сти гао ли де ра и до ко пао се
пр вог ме ста.

Ду шан је из кру га у круг по -
ве ћа вао пред ност и ка да се чи -
ни ло да ће убе дљи во оста ви ти

КА РА ТЕ ТУР НИР У БО ТО ШУ

МАЛИ БОРЦИ НА ПРАВОМ ПУТУ

ТАКМИЧЕЊЕ АТЛЕТСКИХ ВЕТЕРАНА

ДВА ОДЛИЧЈА ЗА СА ВУ
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Шам пи о ни Вој во ди не

Од је се ни са 
Зве здом, 
Пар ти за ном...

Ка дет ска се лек ци ја ФК-а Ди -
на мо 1945, де ча ци ро ђе ни
2000. и 2001. го ди не, ко је
пред во ди тре нер Кри сти јан
Сто ја нов, оства ри ли су исто -
риј ски успех, по ста ли су шам -
пи о ни Вој во ди не и пла си ра ли
су се у Ква ли тет ну ли гу Ср би -
је, па ће од је се ни за ри ва ле
има ти и вр шња ке из Цр ве не
зве зде, Пар ти за на и оста лих
нај бо љих клу бо ва у зе мљи.

У пр вом де лу пр вен ства ка -
пи тен Алек сан дар Ни ко ла јев
и ње го ви дру га ри так ми чи ли
су се у Ка дет ској ли ги гру па
„Ба нат”, где су у кон ку рен ци ји
с Рад нич ким из Зре ња ни на,
Же ле зни ча ром, Вр шцем, ко -
вин ским Рад нич ким, Про ле -
те ром, Ки кин дом и Вр шцем
ју нај те дом осво ји ли пр во ме -
сто и пла си ра ли се у ка дет ску
ли гу Вој во ди не, за јед но с по -
бед ни ци ма и дру го пла си ра -
ним еки па ма из оста лих ре ги -
о на на ше по кра ји не.

Кри сти ја но ви клин ци су у
плеј-офу за про тив ни ке има ли
Вој во ди ну, Спар так из Су бо ти -
це, Рад нич ки из Зре ња ни на,

КА ДЕ ТИ ФК-а ДИ НА МО 1945 ОСТВА РИ ЛИ ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ

СИЛ НИ ДЕ ЧА ЦИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ

Бо рац из Но вог Са да и ТСЦ из
Бач ке То по ле. Од и гра ли су де -
сет утак ми ца и оства ри ли скор
од се дам по бе да и са мо три по -
ра за. У спорт ским ана ли ма
оста ће за бе ле же но и то да су
на ши мла ди су гра ђа ни два пу -
та са вла да ли но во сад ску Вој -
во ди ну...

Ве ли ки успех пан че вач ког
фуд ба ла оства ри ли су: Урош
Ан дре јић, Гој ко Ми ло је вић,
Вук Пе рић, Ни ко ла Ни ко лић,
Алек сан дар Ни ко ла јев, Вук

Жи ва ље вић, Мар ко Сто ја нов,
Ла зар Та на ско вић, Ја ков Де ра -
нић, Не ма ња Мла де но вић, Ир -
фан Зул фић, Мар ко Ша ре нац,
Ни ко ла Јан ко вић, Бра ни слав
Гра о вац, Че до мир и Ма те ја
Гру ји чић, Урош Це ро вић, Не -
над Ко тр ља, Кри сти јан Ма рин -
ко вић, Алек сан дар Та дић, Ла -
зар Ми тро вић, Ва си ли је Са вин,
Сло бо дан Бо го је вић, Урош Јо -
ван че вић, Ми хај ло Мар ко вић,
Вла ди мир Јо ко вић, Да вид Ро -
шу и Стра хи ња Нин ков.

– Оства ри ли смо из ван ре -
дан успех. Ни ка да у исто ри ји
фуд ба ла на овим про сто ри ма
ју жни Ба нат ни је имао пред -
став ни ка у Ква ли тет ној ли ги
Ср би је. Сва ка част мом ци ма,
из ван ред ни су, за и ста су сјај на
ге не ра ци ја. Њих се дам-осам
мо жда ма ло од ска че, али са мо
као тим мо гли смо сти ћи до
ова ко ве ли ког ре зул та та. Мо -
жда је ин те ре сант но да се пр -
ви пут де си ло да су отац и син

уче ство ва ли у ства ра њу успе -
ха, јер је мој син Мар ко био
члан овог ти ма, али ни је би ло
ни ка квих по пу ста ни ти при ви -
ле ги ја. Све де ча ке сам гле дао
као сво ју де цу. Ова ге не ра ци ја
фуд ба ле ра са да пре ла зи у
омла дин це, а ми ће мо се тру -
ди ти да и у Омла дин ској ли ги
оства ри мо за ви дан ре зул тат.
Же ли мо и у тој ка те го ри ји да
се пла си ра мо у Ква ли тет ну
ли гу Ср би је, у так ми че ње ко је
је у ран гу Срп ске ли ге за се ни -
о ре. Би ће те шко, али да ће мо
све од се бе – ре као је Кри сти -
јан Сто ја нов, тре нер ка де та
ФК-а Ди на мо 1945, али и пр ви
са рад ник Ду ша ну Ђо ки ћу у
ра ду са се ни ор ским ти мом
„бр зог во за”, ко ји се про шле
не де ље оки тио ти ту лом шам -
пи о на у Вој во ђан ској ли ги
„Ис ток”.

Од 25. ју на до 10. ју ла ови
сјај ни мла ди фуд ба ле ри би ће
на за слу же ном од мо ру, а по -

Про шлог ви кен да је спу ште -
на за ве са на пр вен ство у Пр -
вој ју жно ба нат ској ли ги. Пр -
во ме сто и пла сман у ви ши
ранг, у Вој во ђан ску ли гу
„Ис ток”, обез бе ди ли су фуд -
ба ле ри Мла до сти из Омо љи -
це, ко ји су на свом те ре ну са -

вла да ли Ју го сла ви ју из Ја бу -
ке са 6:1.

У по след њем ко лу по стиг -
ну ти су сле де ћи ре зул та ти:
Пар ти зан (Г) – Сло га 2:1,
Вул ту рул –Стре ла 3:2, По лет -
–Бо рац 4:2 и Је дин ство (К) –
Вој во ди на (С) 5:0.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Про шлог ви кен да од и гра но
је сед мо ко ло Пр ве ли ге Ср -
би је у аме рич ком фуд ба лу.
На СЦ-у „Мла дост” пан че -
вач ки Пан те ри су уго сти ли
Кел те из Сом бо ра, а тај меч је
био од ве ли ке ва жно сти за
оба ти ма. Са ста ле су се је ди -
не две еки пе ко је ни су осе ти -
ле сласт по бе де у до са да -
шњем де лу шам пи о на та. То
је био ду ел за го ли жи вот, јер
по бед ник до би ја шан су да
кроз ба раж из бо ри оп ста нак у
ели ти. На сре ћу љу би те ља

аме рич ког фуд ба ла у на шем
гра ду, Пан те ри су ус пе ли. Са -
вла да ли су го сте са 44:0, па су
та ко за у зе ли сед мо ме сто на
та бе ли, што им омо гу ћу је да
кроз ба раж с дру го пла си ра -
ном еки пом из Дру ге ли ге
Ср би је ипак оста ну у дру штву
нај бо љих и од је се ни.

Иа ко су и јед ни и дру ги
има ли те шку и муч ну се зо ну,
Пан чев ци су с мно го ви ше же -
ље ушли у овај од лу чу ју ћи ду -
ел, а пи та ње по бед ни ка би ло
је по зна то већ по сле пр вог по -

лу вре ме на, ка да су Пан те ри
во ди ли с 30:0.

До ма ћи тим је фор си рао
игру тр ча њем, па је на тај на -
чин по сти гао свих шест тач да у -
на. У глав ним уло га ма би ли су
кво тер бек Ка ме рон Меј филд и

све стра ни Мајкл Кем бел. Сом -
бор ци су и у овом ме чу би ли ве -
о ма сла би у на па ду, па ће се на -
ред не се зо не по но во над ме та ти
у дру го ли га шком дру штву. Ба -
раж меч за оп ста нак у ели ти
би ће на про гра му 24. ју на.

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ У АМЕ РИЧ КОМ ФУД БА ЛУ

ПАН ТЕ РИ ЈУ РЕ ОП СТА НАК

Нај бо љи мла ди џу ди сти из
на ше по кра ји не оку пи ли су се
про шлог ви кен да у Ка ћу, где
је одр жа но Пр вен ство Вој во -
ди не за по ле тар це. На так ми -
че њу ко је је оку пи ло 150 ма -
лих бо ра ца из 28 клу бо ва, од -
лич не ре зул та те оства ри ли су
и пан че вач ки џу ди сти.

ЏК Ди на мо се пред ста вио
са се дам на ест так ми ча ра, ко -

ји су осво ји ли три ме да ље, а
Ма ри ја Сто ја нов ски за слу жи -
ла је и пе хар на ме њен нај бо -
љој по ле тар ки у Вој во ди ни.
Она је све ри вал ке са вла да ла
ипо ни ма.

По ред Ма ри је, злат ну ме да -
љу је осво јио и Алек са Ђу ро -
вић, а Ни ко ла До лин га оки тио
се сре бр ним од лич јем. На пе -
та ме ста пла си ра ли су се Не -

ма ња Ђу ри шић, Ни ко ла Мир -
ко вић и Ми ле на Се ку ло вић.

Од лич ни су би ли и чла но ви
ЏК-а Пан че во, ко ји су за ра ди -
ли чак три нај сјај ни ја од лич ја.
Шам пи о ни Вој во ди не по ста ли
су Алек сан дар Лу пу лов, Са ра
Ђур ђев и Ми ли ца Ни шић, а на
пе та ме ста пла си ра ли су се Вук
Вељ ко вић и Ла зар Ва нев ски.

Так ми ча ри овог спорт ског
ко лек ти ва уче ство ва ли су про -

шлог ви кен да и на тур ни ру
под на зи вом „Сре бр но је зе ро”
у Ве ли ком Гра ди шту.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Фи лип Па ла нач ки и Јо ван
Ми ло шев, а сре бр ним од лич -
ји ма оки ти ли су се Ни на и Ла -
зар Ал би ја нић, Не ма ња Ни -
шић и Не ма ња Вељ ко вић.
Брон зу је за ра дио Алек са Пе -
рак, ко ји је на сту пио за ЏК
„Ака де ми ја Јо чић”.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ ЏУ ДИ СТА

КО ФЕ РИ ПУ НИ ТРО ФЕ ЈА
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Тренер Саша Стојиловић на-
ступио је прошлог викенда са
својом групом атлетичара из
Панчева на великом међуна-
родном митингу у Крању, на
којем је учествовало преко
800 атлетичара из Словеније,
Аустрије, Чешке, Италије,
Србије, Хрватске и БиХ.

Наш суграђанин Саша
Стојиловић, рекордер Југо-
славије на 800 метара и осва-
јач трију златних медаља
баш у Крању (1986, 1987. и
1988. године), заслужио је
част да се нађе у званичном
протоколу на затварању ово-
годишњег надметања, па је
додељивао медаље и поклоне
најуспешнијим учесницима.

И ове године млади Пан-
чевци имали су запажене на-
ступе. Личне рекорде поста-

вили су пионирка Доротеа
Балог на 100 и 300 м и мла-
ђи јуниор Урош Остојин на
600 м. Млађа пионирка Ана
Драгојевић освојила је сре-
брну медаљу у трци на 300 м.

СРЕБРО ЗА АНУ

Нај мла ђи чла но ви Џу до клу -
ба „Ака де ми ја Јо чић” из
Стар че ва на ста вља ју да
оства ру ју до бре ре зул та те на
свим так ми че њи ма на ко ји -
ма уче ству ју.

Про шлог ви кен да на Пр -
вен ству Вој во ди не за по ле -
тар це, одр жа ном у Ка ћу, по -
пу лар ни „ака дем ци” има ли
су мак си ма лан учи нак. Ду ња
Јо чић по ста ла је ви це шам -
пи он ка на ше по кра ји не, Ања
Ма тић и Пе тар Сто јић осво -
ји ли су брон за не ме да ље, а
Ми лен ко Стри гић та ко ђе је
од лич но ра дио, али је по ра -
жен у бор би за тро феј.

– Нај мла ђи „ака дем ци”
још јед ном су по ка за ли ква -
ли тет и на ја ви ли сво је бли -

ста ве ка ри је ре у бу дућ но сти.
Наш клуб је ор га ни за ци о но и
струч но спре ман за озбиљ не
спорт ске ре зул та те и у ста -
ри јим уз ра сти ма, ако бу де
раз у ме ва ња и фи нан сиј ске
по мо ћи ло кал не са мо у пра ве,
што сва ка ко оче ку је мо од
ове гар ни ту ре љу ди у пан че -
вач ком спор ту – ре као је Ми -
ро слав Јо чић, не ка да шњи
олим пи јац и пр ви чо век ЏК-
а „Ака де ми ја Јо чић”, ко ји је
у Ка ћу био и пред сед ник так -
ми чар ске ко ми си је.

На овој ле пој ма ни фе ста -
ци ји чел ни љу ди ЏСВ во ди ли
су ра чу на о то ме да ор га ни за -
ци ја так ми че ња и без бед ност
де це бу ду на нај ви шем ни воу,
што је и по стиг ну то.

„АКА ДЕМ ЦИ” НИ ЖУ УСПЕ ХЕ

ОМОЉ ЧА НИ У ВИ ШЕМ РАН ГУ

НОВА КРУНА ЗА „БРЗИ ВОЗ”

Фудбалери Динама 1945 на најлепши начин крунисали су

сјајну сезону. 

Они су у среду, 14. јуна, на стадиону „Карађорђе” у Новом

Саду освојили Куп Војводине и пласирали се међу 32

најбоља клуба у нашој земљи.

Дуел са Борцем из Шајкаша завршен је нерешеним

резултатом 1:1, али су Панчевци тријумфовали после бољег

извођења једанаестераца (5:4)



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 Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

22. септембра – награда је ваша.
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Ана Ива нов, 
гим на зи јал ка:
     
– У по не де љак 
и уто рак још иде мо 
у шко лу, па ћу учи ти
да бих до бро за вр ши -
ла ову школ ску го ди ну.
Уве че ћу иза ћи с 
дру штвом. Вре ме ће мо
нај ве ро ват ни је 
про ве сти на Та ми шу.

Ми на Па вло вић,
гим на зи јал ка:
     
– Пла ни рам да одем на
ба зен, мо жда и на не ку
жур ку. Не мам ви ше ни шта
да учим, јер се школ ска
го ди на за вр ша ва у пе так.
Дру жи ћу се с дру га ри ца ма,
иза ћи ће мо и нај ве ро ват -
ни је оти ћи на кар не вал.

Лу ка Бе лић, 
фуд ба лер:
     
– Пла ни рам да 
иза ђем с дру штвом 
и да се ле по 
про ве дем 
на кар не ва лу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Пу сти ти глас
Има и ве о ма ва жних од лу ка до ко јих мо раш до ћи ре ла тив но бр зо.

    При хва ти ти по слов ну по ну ду или не.

    Ку пи ти не ку не крет ни ну чи ја вам це на од го ва ра или не.

    По ста ти ро ди тељ или не – то је нај ва жни ја из кор пу са ова квих

од лу ка.

    У та квим си ту а ци ја ма, а има их још, чо век мо ра да бу де тих и

ми ран из ну тра и да пу сти ја сан глас док се ис по ља ва.

Уз ве тар
Бр зи на по не кад зна чи све.

    Ре ци мо, ка да ко ла Хит не по мо ћи тре ба да пре ве зу осо бу чи ји

жи вот ви си о кон цу до ур гент ног цен тра.

    Или, ка да у тре нут ку, без мно го раз ми шља ња, с две-три ре че -

ни це или у не ко ли ко по те за, скре та ња, мо раш да ре шиш не што

што по тен ци јал но ме ња су шти ну ства ри, па и са мо по сто ја ње.

    Не згод но је то, али по сто је они што су че сто у „бр зим мо мен -

ти ма” и увек во зе уз ве тар.

За се бе
По сто је и ре ше ња о ко ји ма се та ко ду го ва га да ти се чи ни да тап -

каш у мра ку.

    Шта иза бра ти за жи вот ни по зив?

    Да ли оста ти ов де и жи во та ри ти или оти ћи пре ко и жи ве ти?

    По сто ји ли сна га у чо ве ку да пред крај пу та бу де искрен сам

са со бом?

    Од го во ри ма на ова пи та ња тре ба при сту пи ти зре ло, уз по моћ

нај бли жих, уз све сност да ни шта не иде глат ко, без от по ра.

    Уз ве тар, пу сти ти глас за се бе!

У ран гу с нај бр жим 
Евро пљан ка ма

Сјај ни Сте фан Ми хај лов

Се ни ор ско Пр вен ство Ср би је у атле -
ти ци одр жа но је про шлог ви кен да у
Кру шев цу. Так ми че ње на ко јем су се
над ме та ли нај бо љи атле ти ча ри у на -
шој зе мљи, има ло је и из бор ни ка рак -
тер за са став на шег на ци о нал ног ти ма
ко ји ће уче ство ва ти на Ку пу Евро пе и
Бал кан ском пр вен ству.

У та ко ја кој кон ку рен ци ји чла но ви
АК-а Ди на мо осво ји ли су че ти ри ме -
да ље. Мар ко Ми ло ва но вић је у тр ка -
ма на 5.000 и 3.000 ме та ра за слу жио
сре бр но од но сно брон за но од лич је.
Он је та ко још јед ном по ка зао да је
ста сао у од лич ног ду го пру га ша и да
ће за јед но с бра том Ми ло шем чи ни -
ти удар ни тан дем Атлет ског клу ба
Ди на мо на свим на ред ним так ми че -
њи ма.

Ипак, нај ви ше је оду ше ви ла сјај на
Зо ра на Бар јак та ро вић, ко ја је по ста ла
дво стру ки пр вак Ср би је у две нај кра -
ће сприн тер ске ди сци пли не. И овог
пу та би ла је си гур на, убе дљи ва, пу на
са мо по у зда ња, јед но став но – нај бо ља.

Пр вог да на над ме та ња Зо ра на Бар -
јак та ро вић је три јум фо ва ла у над ме -
та њу на 100 ме та ра. Тр ку је ис тр ча ла
за 11,55 се кун ди, с ма ло ја чим ве тром
у ле ђа – 2,7 м/с. То је фан та сти чан ре -
зул тат, али се не мо же зва нич но ра чу -
на ти, јер је до зво ље на ја чи на ве тра
два м/с.

На ша сјај на су гра ђан ка би ла је нај -
бр жа и у тр ци на 200 ме та ра, али је ве -

тар од 2,3 м/с ма ло по ква рио осе ћај
ње ног фан та стич ног ре зул та та од
23,45 се кун ди. Би ло ка ко би ло, вре ме -
на ко ја је Зо ра на по сти гла у тр ка ма на
100 и 200 ме та ра свр ста ва ју је ме ђу
нај бо ље Евро пљан ке у овој го ди ни.

– Сјај ни ре зул та ти. Ипак, мо рам
још јед ном на гла си ти да се они не ће
во ди ти у зва нич ној ста ти сти ци, али

је, одр жа ном на ста ди о ну Вој не ака -
де ми је у Бе о гра ду. Ди на мо су на том
так ми че њу пред ста вља ла че тво ри ца
атле ти ча ра, а нај ве ћи успех оства рио
је ре пре зен та ти вац Сте фан Ми хај лов.

Он је пр вог да на осво јио сре бр ну
ме да љу у тр ци на 100 ме та ра, с ре зул -
та том 11,29 се кун ди, што је ње гов
лич ни ре корд, али и нај бо љи ово го ди -

ТРИ ЈУМФ У ЗЕ НИ ЦИ

У Зе ни ци је у сре ду, 7. ју на, одр жан нај ве ћи ин тер на ци о нал ни ми тинг у

ре ги о ну, на ко јем на сту па ју са мо нај ква ли тет ни ји атле ти ча ри.

Зо ра на Бар јак та ро вић је уче ство ва ла у тр ци на 100 ме та ра и убе дљи -

во по бе ди ла, с ре зул та том 11,76 се кун ди.

Са овим вре ме ном, она је обо ри ла ре корд ми тин га, ко ји је одр жан у

не по вољ ним вре мен ским усло ви ма, уз јак ве тар и ки шу.

СЈА ЈАН ВИ КЕНД ЗА АТЛЕ ТИ ЧА РЕ ДИ НА МА

ЗО РА НА ДВО СТРУ КА 
ПР ВА КИ ЊА СР БИ ЈЕ

шњи ре зул тат у Ср би ји за ње го во го -
ди ште. Тр ка је би ла ве о ма бит на, јер
се за хва љу ју ћи њој још ви ше при бли -
жио ре пре зен та ци ји ко ја ће уче ство -
ва ти на ЕЈОФ-у.

У не де љу, 11. ју на, мла ди Ми хај лов
је по но вио од ли чан успех за ра див ши
сре бр но од лич је и у над ме та њу на 200
ме та ра, с ре зул та том 23,29 се кун ди.
По ред Сте фа на, на том так ми че њу су
уче ство ва ли и Алек са Жи ва нов и
Мла ден Ми трић, а њи ма је то би ла и
ге не рал на про ба за др жав но пр вен -
ство, ко је ће би ти одр жа но сле де ћег
ви кен да.

А. Живковић

смо са да у јед но сви си гур ни – оба др -
жав на ре кор да Зо ра ни су на до хват ру -
ке и са мо је пи та ње вре ме на ка да ће
их она обо ри ти. За че тр на ест да на на -
сту пи ће на Ку пу Евро пе у Изра е лу, а
по том и на Пр вен ству Евро пе за мла -
ђе се ни о ре у Пољ ској, што нам је и
нај ва жни је так ми че ње ове го ди не. Ве -
ру јем да ће нас Зо ра на об ра до ва ти на
тим ми тин зи ма и да ће до стој но, као
и увек до са да, ре пре зен то ва ти АК
Ди на мо, град Пан че во и зе мљу Ср би -
ју – ре као је Зо ра нин тре нер Љуп чо
Цвет ко ски.

Мла ђи ју ни о ри су про шлог ви кен -
да уче ство ва ли у фи на лу Ку па Ср би -


