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ЗА ВР ШЕ НЕ РЕ МОНТ НЕ АК ТИВ НО СТИ У „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈИ”

Успе шан по че так про из вод ње

БАХАТОСТ „ШТРАБАГОВОГ” РАДНИКА

ПРАВИ ХАОС, ПА АРОГАНТНО „ЛЕГИТИМИШЕ”!
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Будимо добар пример
својој деци
» страна 8

Још три рунде до
краја
» страна 30

По сле јед но ме сеч ног ре мон та успе -
шно је по кре ну та про из вод ња у „ХИП –
Пе тро хе ми ји” стар том фа бри ке Ети -
лен у че твр так, 10. ма ја. На ред ног да -
на, у пе так, 11. ма ја, у про из вод ним
по го ни ма по ли е ти ле на ви со ке гу сти -
не (ПЕВГ) и по ли е ти ле на ни ске гу -
сти не (ПЕНГ) по че ла је про из вод ња
ро бе на ме ње не про да ји на ино стра -
ном и до ма ћем тр жи шту. Ка ко твр де
над ле жни у тој фа бри ци у ју жној ин -
ду стриј ској зо ни, све пе тро хе миј ске
фа бри ке ра де ста бил но и пре ма опе -
ра тив ном пла ну про из вод ње.

Да под се ти мо, но ви старт је усле -
дио на кон јед но ме сеч ног за сто ја то -
ком ко јег су ре а ли зо ва не ре монт не
ак тив но сти на про це сној опре ми у
пе тро хе миј ским про це сним си сте ми -
ма. Пре ма ре чи ма ме наџ мен та „Пе -
тро хе ми је”, успе шно је ре а ли зо ва но
не ко ли ко ин ве сти ци о них про је ка та с
ци љем по бољ ша ња енер гет ске ефи -
ка сно сти про из вод ње и сма ње ња тро -

шко ва. Оба вљен је ре монт на из ме -
њи ва чу то пло те Т-15 и ре зер во а ру ТК-
1101, за ме њен је врх ба кље и пу штен
је у рад аларм но-бло кад ни си сте ма
ко тло ва. Та ко ђе, ре кон стру и сан је це -
во вод ба зе на за ега ли за ци ју у фа бри -
ци за об ра ду во да. По ред то га, оба -
вље ни су са на ци ја и чи шће ње про це -
сне опре ме ПЕВГ-а и ПЕНГ-а.

Ка да је реч о ре мон ту у фа бри ци
син те тич ког ка у чу ка у Еле ми ру, пре -
ма ре чи ма из вр шног ди рек то ра Функ -
ци је про из вод ње и тех нич ке по др шке
„ХИП –Пе тро хе ми је” Ми ше Бу ла ји ћа,
он ће би ти за вр шен до 25. ма ја. Ка ко
је Бу ла јић ре као за „Пан че вац”, са мо
об на вља ње про из вод ње про те кло је уз
по што ва ње про пи са них без бед но сних
ме ра и у скла ду с ва же ћим про це ду -
ра ма ком па ни је и стан дар ди ма ква -
ли те та за шти те рад не и жи вот не сре -
ди не. 

З. С.

МИРИС ПУТА

Два сата „опсаде” 
здравственог центра

Филмске сцене у филмском делу гра-
да! Радник „Војводинапута – Штра-
бага” (на фотографији) прописно је
обрукао фирму за коју ради у суботу,
12. маја, у преподневним сатима, у
Улици Вука Караџића 1, на истом ме-
сту на коме је експлодирао чувени
аутобус из антологијског филма „Ко
то тамо пева”.

Он је био на челу „Штрабаговог”
„каравана” возила тешке инжењери-
је који је потпуно заблокирао прилаз
Заводу за здравствену заштиту рад-
ника „Панчевац”, а Завод је током та
два сата „опсаде” био пун пацијената
и медицинских радника. Да све буде

тој згради, као ни то да ово није пр-
ви пут да су радници „Штрабага”
правили такве проблеме наведеним
фирмама.

У понедељак пре подне послали
смо два мејла с неколико питања
„Штрабагу”, захтевајући објашњење
овог опасног понашања њиховог рад-
ника, али до среде увече и закључења
овог броја „Панчевца” нико из те пу-
тарске фирме није нашао за сходно
да одговори или на неки други начин
реагује. С. Т.Камион који се последњи „евакуисао”

још невероватније, тај радник је на
молбу директорке Завода да помери
машине и камионете како би при-
ватни здравствени центар могао да
функционише, одлучио да је – леги-
тимише!

Наиме, тражио је доказ да је зграда
у њеном власништву, одбијавши и са-
му помисао да се понесе људски и до-
пусти пацијентима да се лече, а лека-
рима и медицинском особљу да раде
свој посао. Ароганцијом коју је пока-

зао биле су изненађене чак и неке
његове колеге.

Нису неважне ни чињенице да су
у блокади били и Ауто-школа „Ауто-
-центра Зоки”, Средња стручна школа
„Визија” и редакција нашег листа,
чије се просторије такође налазе у
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Поново ради биоскоп.

У ужем центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 18. мај 2018.
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Не про це њи во
У на шем гра ду је про шле не де ље по чео Би је на ле умет нич ког деч јег

из ра за, ко ји ће тра ја ти ме сец да на. Пре ко пе де сет про гра ма мо ћи ће

да по се те на ши нај мла ђи су гра ђа ни, њи хо ви ро ди те љи и оста ли за -

ин те ре со ва ни од ра сли Пан чев ци. Те шко да се у би ло ком гра ду на

све ту мо же до би ти ова ко бо гат про грам, у ко ји спа да ју раз не ра ди о -

ни це, пред ста ве, кон цер ти, три би не и пер фор ман си, а да је при том

све пот пу но бес плат но!

Од 17. до 19. ма ја у На род ном му зе ју ће се одр жа ва ти фе сти вал

ги та ре „Па но ни ја”, на ком ће уче ство ва ти осам де сет так ми ча ра из

шест зе ма ља. Сва ко ве че ће се за вр ша ва ти кон цер том еми нент ног

ги та ри сте, а улаз то ком тра ја ња фе сти ва ла је бес пла тан!

Ове не де ље по че ла је и ма ни фе ста ци ја „Му зе ји за 10”, на ко јој

уче ству је и На род ни му зеј Пан че во. Тој кул тур ној уста но ви је на све -

ча ној скуп шти ни На ци о нал ног ко ми те та ICOM Ср би ја, одр жа ној 9.

ма ја у Бе о гра ду, до де ље на и на гра да „Му зеј за 10” за ис так ну ти до -

при нос на про шло го ди шњој ма ни фе ста ци ји. Ни зом из ло жби ко је ће

би ти ор га ни зо ва не би ће обе ле же ни Европ ска ноћ му зе ја и Ме ђу на -

род ни дан му зе ја. Вра та ове уста но ве би ће це лог да на отво ре на за

по се ти о це, а улаз на све из ло жбе је пот пу но бес пла тан!

У ме ђу вре ме ну се ско ро сва ког да на де ша ва ју ра зна пре да ва ња,

три би не, про мо ци је књи га, па и по не ки му зич ки до га ђај, ко ји су та -

ко ђе нај че шће бес плат ни за по се ти о це.

У не ком тре нут ку за вла да ла је ми сао да је Пан че во мр тав град у

ком се ни шта не до га ђа. Ве о ма че сто, чак и за вре ме тра ја ња ра зних

ма ни фе ста ци ја, љу ди на ули ци ће вам ре ћи да се у на шем гра ду ни -

шта не до га ђа. Зар је мо гу ће да по ред то ли ко ка на ла за ин фор ми са -

ње, кла сич них и мо дер них ме ди ја, до зво ља ва мо да нам про тек ну за -

ни мљи ве ства ри и де ша ва ња?

Да ли зна те да већ сле де ће не де ље по чи ње Би је на ле умет но сти,

ко ји има ме ђу на род ни ка рак тер? Ско ро три де сет умет ни ка из на ше

зе мље, ре ги о на и све та пред ста ви ће сво ју умет ност. Отва ра ње, 26.

ма ја, де ша ва ће се на ви ше ло ка ци ја у гра ду, а ка ко је на ја вље но, то

ће би ти се ри ја пер фор ман са ко ји ће у фо кус по ста ви ти не ке ва жне

дру штве не те ме. Сви про гра ми би ће пот пу но бес плат ни!

Од 7. до 10. ју на би ће одр жан Фе сти вал кла сич не му зи ке, а већ

сре ди ном истог ме се ца и Пан че вач ки кар не вал. Улаз на ове ма ни -

фе ста ци је би ће та ко ђе пот пу но бес пла тан!

Да ли је вре ме да се за пи та мо за што тра жи мо из го во ре?

За што се ди мо по ку ћа ма и гле да мо те ле ви зиј ске про гра ме ко ји

нас тру ју? Еми си је пу не сва ђа и бе са нео ства ре них љу ди чи ја је је -

ди на ам би ци ја да за ра де но вац. Ко ли ко мо же мо да бу де мо рас по ло -

же ни, срећ ни и за до вољ ни ако се хра ни мо ту ђом му ком сва ки дан?

Зар ни је ле по отво ри ти про зор ка ствар ном жи во ту и ви де ти шта

нам он за и ста ну ди? За ста ни те над кул тур ним во ди чем и про чи тај -

те шта вам ваш град да је да би сте се осе ћа ли до бро. Не мој те се огра -

ни ча ва ти раз ми шља њи ма да не што ни је за вас. Ни је дан кул тур ни

до га ђај ни је не што не до дир љи во и не до сти жно. Све мо же мо да про -

чи та мо, по гле да мо, по слу ша мо и кри тич ки по сма тра мо. Сва ко из

свог угла.

То нам и не до ста је. Не узи мај те све здра во за го то во. Дај те суд о

то ме за што вам се не што сви ђа или не сви ђа. Шта је до бро у то ме, а

шта би сте са свим про ме ни ли. За што вам се пла ка ло по сле пред ста -

ве и за што сте се осе ћа ли срећ ним на кон не ког кон цер та или пер -

фор ман са. Али не мој те оста ти из ме ђу че ти ри зи да, не гу тај те оно

што не мо же те да сва ри те. Про на ђи те оно што ће вам да ти енер ги ју.

Наш град је жив! Иза ђи те и по гле дај те шта се све ну ди. Не ка вам

би ло шта од то га улеп ша са мо је дан дан и то је до вољ но.

Из го вор „кри за је, не ма се па ра” ви ше не пи је во ду. Ско ро све је

бес плат но, а вред ност ко ју до би ја те је не про це њи ва.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић Величковић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

Глав на те ма у де ве том бро ју „Пан -
чев ца” (па и у на ред ним) је сте на -
ста вак се ри ја ла о на род ним шко ла -
ма „у дру гих на ро да”, али удар но
ме сто и по ука за ном про сто ру и по
су штин ском зна ча ју имао је Срп ски
на род ни са бор, у ко ји су, ка ко се у
но ви на ма ка же, би ле „упр те све очи
на ро да срп ског”, а на тој кон фе рен -
ци ји у Срем ским Кар лов ци ма оку -
пи ла се це ло куп на сви та – од ка лу -
ђе ра и све ште ни ка, пре ко

ЈЕ ДИ НА МЕ ТА – ДО БРО 
НА ШЕГ НА РО ДА!

ли ко се у то ме ус пе ло – на род ће про -
су ди ти. Да ље пи ше да је „до бро на -
ше га на ро да – је ди на ме та ко јој по
убе ђе њи ма и на че ли ма сво јим и не го -

ва њем про свет них и ма те ри јал них ин -
те ре са те жи мо. И на том пу ту и у том
ра ду, по ред од зи ва и до бре во ље на -
род не, не ма ни шта на све ту што би
нас за у ста ви ти мо гло”.

У овим бро је ви ма би ло је ре чи и о
свет ко ви ни у Вр шцу, про да ји кра ји -
шких шу ма, а ни су из о ста ли ни „До -

пи си”, „На род на при вре да”, „Бе ле -
шке”, „Из ве штај о ра ду Пан че вач ке
ште ди о ни це”, „По ли тич не но во сти”,
„Раз лич но сти” и, на рав но, увек ин те -
ре сант ни, а из ове ви зу ре по не кад и
ур не бе сно ша љи ви – ра зни огла си и
об ја ве.

Ј. Фи ли по вић

по сла ни ка гра ђан ског ре да, до офи -
ци ра.

Тај ува же ни скуп срп ских гла ва мо -
рао је да до не се мно го ва жних од лу ка,
ме ђу ко ји ма и ону о из бор ним ак ти ма
пан че вач ке пу ков ни је. С тим у ве зи, у
„Пан чев цу” су, и то на вр ху на слов не
стра не, об ја вљи ва ни и те ле гра ми ко ји

су до ча ра ва ли ат мос фе ру са са бо ра.
(Је дан од њих пре но си мо у овом под -
се ћа њу.)

По ред то га, у 11. бро ју је по ме ну то
удар но ме сто у не дељ ни ку за у зео „По -
зив на прет пла ту”, у ко јем се чи та о -
ци ма су ге ри ше да се мо гу за „Пан че -
вац” при ја ви ти и, на рав но, за то
упла ти ти од го ва ра ју ћу сво ту по це -
нов ни ку. У уво ду тог тек ста ка же се
да се пре ма до са да шњем од зи ву гра -
ђан ства „бо ја на шег ли ста при ма у на -
шем на ро ду”, ко ји се (лист – прим.
нов.) и по ред ра зних те шко ћа тру дио
да оста не ве ран свом про гра му, а ко -



Из ло жбе, кон цер ти и
фе сти вал ги та ре

Сви про гра ми 
бес плат ни

На род ни му зеј Пан че во че твр -
ту го ди ну за ре дом уче ству је у
на ци о нал ној ма ни фе ста ци ји ко -
јом се обе ле жа ва ју Ме ђу на род -
ни дан му зе ја (18. мај), Европ -
ска ноћ му зе ја (19. мај) и На -
ци о нал на не де ља му зе ја. Те ма
ово го ди шње ма ни фе ста ци је је
„Хи пер по ве за ни му зе ји: но ви
при сту пи, но ва пу бли ка”. Рад -
но вре ме На род ног му зе ја Пан -
че во од 14. до 20. ма ја би ће од
10 до 19 са ти, осим у су бо ту,
19. ма ја, ка да ће Му зеј ра ди ти
од 10 до по но ћи. Улаз за све
про гра ме би ће бес пла тан.

То ком ма ни фе ста ци је, од 14.
до 20. ма ја, на ши су гра ђа ни
мо гу по гле да ти из ло жбу „Ри -
там спи ра ле”. Ова ре кон струк -
ци ја ко сти ма и на ки та из сред -
њег брон за ног до ба пред ста вља
при чу о два де сет два фраг мен -
та брон за ног ли ма, на ко ји ма
је ура ђен кон зер ва тор ски трет -
ман с ци љем пр во бит не ре кон -
струк ци је из гле да пред ме та –
на но гви це. Но ше ње на ки та, ње -
гов сјај и фор ме, рас по ре ди по
те лу и оде ћи, бо је и ре флек си -
је брон зе, сва ка ко су пред ста -
вља ли вид со ци јал не пре зен -
та ци је, лич не и пол не про мо -
ци је, као и пред ста ву мо ћи. На
по став ци се по себ но из два ја ју
3D мо дел иде ал ног из гле да на -
но гви це и ре кон струк ци ја му -
шког и жен ског ко сти ма из пе -
ри о да сред њег брон за ног до ба.
Од 14. до 17. ма ја би ће отво ре на

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ОД 14. ДО 20. МА ЈА

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „МУ ЗЕ ЈИ ЗА 10”
фи ја, раз ли ком из ме ђу ау то -
пор тре та и сел фи ја, ње го вим
вр ста ма и под вр ста ма, дру штве -
ној, кул ту ро ло шкој и пси хо ло -
шкој ди мен зи ји.

Истог да на, од 18 до 21 сат,
би ће одр жа на ра ди о ни ца за
руч но пра вље ње па пи ра, у са -
рад њи с Гим на зи јом „Урош
Пре дић”, Елек тро тех нич ком
шко лом „Ни ко ла Те сла”, Тех -
нич ком шко лом „23. мај” и По -
љо при вред ном шко лом „Јо сиф
Пан чић”. У дво ри шту Му зе ја
би ће ре а ли зо ва не по ка зне ра -
ди о ни це за руч но пра вље ње
па пи ра, осми шље не с ци љем
еду ка ци је ши ре по пу ла ци је о
зна ча ју очу ва ња умет нич ких
за на та и по ди за ња све сти о зна -
ча ју очу ва ња при ро де. По ред
прак тич ног де ла, сред њо школ -
ци ће се упо зна ти и са исто -
риј ским, умет нич ким и еко ло -
шким сег мен том јед ног од нај -
зна чај ни јих изу ма у исто ри ји
ци ви ли за ци је.

Фе сти вал ги та ре „Па но ни ја”
Као пра те ћи про грам ма ни фе -
ста ци је, од 18. до 20. ма ја у
На род ном му зе ју Пан че во би -
ће одр жан фе сти вал ги та ре
„Па но ни ја”, у ор га ни за ци ји
удру же ња „Па но ни ја му зич ки
фе сти ва ли и так ми че ња”
(ПАМ ФИТ).

Овом при ли ком у шест ка -
те го ри ја так ми чи ће се осам де -
сет так ми ча ра из Фран цу ске,
Ау стри је, Ру му ни је, БиХ, Цр не
Го ре и Ср би је, а о нај бо љим
уче сни ци ма од лу чи ва ће ме ђу -
на род ни жи ри из осам зе ма ља.

По ред так ми чар ског де ла,
пла ни ра на су и три кон цер та
на ко ји ма ће на сту пи ти еми -
нент ни ги та ри сти: Вик тор Илић
(Ср би ја) и дуо ги та ра Бран ко -
вић –Ту ру дић (Ср би ја).

Так ми че ње за пр ве три ка те -
го ри је по че ће у пе так, 18. ма ја,
у 9 са ти, а све ча но отва ра ње
ма ни фе ста ци је за ка за но је за
20 са ти, на кон че га ће усле ди -
ти кон церт То ма жа Рај те ри ча
из Сло ве ни је. Дру гог да на ће
уче сни ци из пре о ста лих ка те -
го ри ја пред ста ви ти сво је ве шти -
не, а од 19 са ти би ће упри ли -
че ни до де ла на гра да и кон церт
по бед ни ка. Од 20 са ти на сту -
пи ће Вик тор Илић из Ср би је.
Фе сти вал ће би ти за вр шен кон -
цер том дуа Бран ко вић –Ту ру -
дић, ко ји ће по че ти у 17 са ти.

М. Марић Величковић

Петак, 18. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

да је аку сти ка ин те грал ни слој
ка ко ма те ри јал ног, та ко и не -
ма те ри јал ног цр кве ног на сле -
ђа сред њо ве ков не Ср би је. По -
се ти о ци ће мо ћи да ви де аку -
стич ке су до ве угра ђи ва не у ма -
сив не зи до ве сред њо ве ков них
цр ка ва, кле па ло о ко је се уда -
ра као по зив на мо ли тву и не -

ди ци о нал ним тех ни ка ма, фо -
то гра фи је, за хвал ни це, ли цен -
це, као и мно го број на при зна -
ња. У че твр так, 17. ма ја, по чи -
ње и обе ле жа ва ње ве ли ког ју -
би ле ја Пан че вач ког срп ског цр -
кве ног пе вач ког дру штва, под
на зи вом „180 го ди на хор ске
му зи ке у Ср ба”. Циљ ове из ло -
жбе је да под се ти на ше су гра -
ђа не, али и кул тур ну јав ност у
на шој зе мљи, на вред ност и
зна чај ду го трај но сти Пан че вач -
ког срп ског цр кве ног пе вач ког
дру штва као сво је вр сне кул тур -
не ин сти ту ци је срп ског на ро да
ко ја је би ла за чет ник и ра сад -
ник не са мо му зич ке кул ту ре
већ и по зо ри шне умет но сти и
срп ске кул ту ре уоп ште. По се -
ти о ци ће мо ћи да се упо зна ју с
бо га том исто ри јом Дру штва од
са мих по че та ка 1838.

У су бо ту, 19. ма ја, би ће обе -
ле же на Европ ска ноћ му зе ја
из ло жбом „Сел фи – ау то пор -
трет XXI ве ка”. Пу бли ка ће се
упо зна ти са исто ри ја том сел -

САМО У „НИКО ДЕН ТУ”

Врхун ски ква ли тет, 
а нај по вољ ни је цене

У цен тру Пан че ва сме -
штен је лук су зно опре -
мље ни цен тар за хит -
ну и ре ста у ра тив ну сто -
ма то ло ги ју „Ни ко дент
ме дик”, ко ји се од са -
мог отва ра ња ис та као
по ква ли те ту услу га,
про фе си о нал ном и љу -
ба зном осо бљу и при -
јат ном ам би јен ту.

Струч ни тим „Ни -
ко ден та” спре ман је
да на јед ном ме сту од -
го во ри на све зах те ве
из обла сти це ло куп не сто ма -
то ло ги је, па се сто га све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва ца
од лу чу је упра во за по се ту
овом цен тру, ко јим ру ко во -

ди др Ђор ђе Ни -
ко лић.

Због ве ли ког
ин те ре со ва ња на -
ших су гра ђа на, у
„Ни ко ден ту” су од -
лу чи ли да по но во
по кре ну мно го број -
не ак ци је у окви ру
ко јих сто ма то ло -
шке услу ге по ста ју
до ступ не сви ма.
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. Ова са -
вре ме на и мо дер но опре мље на
ор ди на ци ја на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2.

НА ГРА ДА „МУ ЗЕЈ ЗА 10”

На све ча ној скуп шти ни На ци о нал ног ко ми те та ICOM Ср би -

ја, одр жа ној 9. ма ја у Ку ћи кра ља Пе тра I у Бе о гра ду, На -

род ном му зе ју Пан че во до де ље на је на гра да „Му зеј за 10”

за ис так ну ти до при нос у про шло го ди шњој ма ни фе ста ци ји.

и из ло жба „Ар хе о а ку сти ка –
са крал на ар хи тек ту ра сред њо -
ве ков не Ср би је”. Ар хе о а ку сти -
ка или ар хе о ло ги ја зву ка ба ви
се ис тра жи ва њем и ре кон струк -
ци јом звуч не сли ке про шло сти
у ар хи тек тон ском на сле ђу, тре -
ти ра ју ћи га као сло је ви ту про -
стор но-вре мен ску струк ту ру.
Из ло жба го во ри у при лог то ме

ум ску но та ци ју ко ри шће ну у
оно вре ме ним по јач ким књи га -
ма. Три да на, од 14. до 16. ма -
ја, они ко ји ни су би ли у при -
ли ци ра ни је, мо ћи ће да по -
гле да ју из ло жбу „Па нон ке чу -
ва ри тра ди ци је”, ко ја је упри -
ли че на по во дом де се то го ди -
шњи це тог удру же ња. Из ло же -
не су ру ко тво ри не из ра ђе не тра -

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ

Три тима – три бронзе
Свилајнац је у недељу, 13. ма-
ја, био организатор Првенства
Србије у ритмичкој гимнасти-
ци (групне вежбе, Б-програм).
Учествовала су чак 22 клуба из
10 градова, што само потврђу-
је да овај спорт постаје све по-
пуларнији међу девојчицама.

Секција ГД-а Палилула која
вежба у Панчеву још једном је

доказала да је у самом врху на-
ше земље, а посебно у вежбама
са омиљеним реквизитом девој-
чица, али и њиховог тренера Је-
лене Гачић Милић – обручем.

Три екипе у три категорије
освојиле су три бронзане ме-

даље. Екипа пионирки, коју су
чиниле Нађа Стојановић, Ан-
дреа Васић, Дуња Јевтић и Са-
ра Пресетник, у конкуренцији
25 тимова, оставила је посебан
утисак на судије и публику ве-
ома атрактивном и захтевном
вежбом и освојила бронзу. Ка-
детски тим из нашег града са-
чињавале су: Ивона Васић,

Александра Папулић, Вален-
тина Бијелић и Марта Цветко-
вић. Оне су у вишебоју биле
четврте, а иако им је ово прва
година вежбања реквизитом,
то их није омело да у вежби са
обручем освоје бронзу.

Млађе јуниорке, девојке ро-
ђене 2004, 2005. и 2006. годи-
не, такође су биле четврте у ви-
шебоју, а у вежби са обручем
припало им је бронзано одлич-
је. Јована Радмановић, Нађа
Зарија, Ања Кнежевић, Миона

Балчаковић и Тамара Стефа-
новић на сваком такмичењу,
већ годинама, освајају медаље
и показују да рад доноси ре-
зултат, као и слога и другар-
ство које оне гаје у екипи.

А. Ж.



за све категорије потрошача.
Одлуку о томе морају да усво-
је и одборници.

Прошао је предлог измена
Програма коришћења средстава

буџетског фонда за заштиту
животне средине града за 2018,
а усвојене су и измене финан-
сијског плана месних заједни-
ца у Омољици, Иванову и Ка-
чареву за ову годину.

Потребну већину добили су
и закључци у вези са учество-
вањем Града на конкурсу за до-
делу подстицајних средстава
за суфинансирање активности
код поступака комасације на
територији АП Војводине, о да-
вању сагласности у вези с ду-
горочним кредитним задуже-
њем – банкарским инвестици-
оним кредитом ЈКП-а „Хиги-
јена” и у вези са утврђивањем
манифестације „Дан Дунава”
за градску манифестацију.

Тема конференције за нови-
наре Демократске странке одр-
жане 15. маја била је поску-
пљење воде. Демократе кажу
да се ради о „још једном у ни-
зу намета грађанима Панчева”,
овог пута „од стране ЈКП-а ’Во-
довод и канализација’”.

И пре овог најављеног по-
скупљења, за које се чека одо-
брење Скупштине града, гра-
ђани Панчева плаћају најску-
пљу воду у окружењу. Ако по-
гледамо, поскупљење – вода
плус отпадне воде – за грађане
износи укупно 10,15 динара по
метру кубном, уз појефтињење
за привреду. Демократска
странка се противи поскупље-
њу воде за домаћинства, јер се
из образложења не види оправ-
даност повећања цене. Из ње-
га може да се закључи само да
се цена повећава за домаћин-
ства да би се надоместило из-
једначавање цене за домаћин-
ства и привреду како би ЈКП

„Водовод и канализација” мо-
гао да враћа кредит подигнут
од KfW банке и да испуни услов
из уговора – речено је на кон-
ференцији.

Овим путем ДС је позвао од-
борнике Скупштине града да
преиспитају донете одлуке, од-
носно да се успротиве овој од-
луци у вези с водом, „јер се
овим потезом, још једним у
низу, показује неспособност
градске власти да испуњава
преузете обавезе, а да не буду
на терет грађана Панчева”.

Пре најављеног поскупљења
цена воде у Панчеву за дома-
ћинства је 97,58 динара, а за
привреду 189,4 динара по ме-
тру кубном.

На састанку градских већни-
ка одржаном 15. маја било је
дванаест тачака дневног реда.

Прво је било говора о актив-
ностима и пословању Градске
библиотеке у 2017. Усвојени су
извештај о раду и финансиј-
ски део тог акта. Исто ово учи-
њено је и када се ради о домо-
вима културе „4. октобар” из
Банатског Брестовца и „Мла-
дост” из Глогоња.

Потом су разматране прве
измене и допуне Програма по-
словања ЈКП-а „Водовод и ка-
нализација”, као и одлуке Над-
зорног одбора тог предузећа о

утврђивању јединствене цене
воде за пиће, те отпадне воде

ка же не што ви ше о ак тив но -
сти ма ло кал не са мо у пра ве, од -
но сно Са ве та ко јем пред се да ва.

На род на по сла ни ца и чла ни -
ца Жен ске пар ла мен тар не мре -
же На род не скуп шти не Ре пу -
бли ке Ср би је Ду брав ка Фи ли -
пов ски го во ри ла је о ра ти фи -
ка ци ји Ис тан бул ске кон вен ци -
је и уло зи Жен ске пар ла мен -
тар не мре же у ускла ђи ва њу за -
кон ског окви ра с Кон вен ци јом.
Би ло је ре чи и о ре зул та ти ма
јав ног слу ша ња у На род ној скуп -
шти ни на ову те му.

О Ис тан бул ској кон вен ци ји,
са ак цен том на оба ве за ма ло -
кал них са мо у пра ва у ве зи са

овом те мом, при ча ла је Би ља -
на Бран ко вић, чла ни ца GRE-
VIO ко ми те та, док је Ја сна Ву -
ји чић, ру ко во ди тељ ка Си гур не
ку ће – при хва ти ли шта за же не
и де цу жр тве по ро дич ног на -
си ља, пред ста ви ла прак су и од -
го вор ло кал не услу ге на спре -
ча ва ње и за шти ту од на си ља у
по ро ди ци.

Јед на од го вор ни ца би ла је и
ди рек тор ка Цен тра за со ци јал -
ни рад „Со ли дар ност”. Под те -
ма Са ње Па та лов Сто ја ди но -
вић би ла је раз ви ја ње но вих
услу га као вид по др шке же на -
ма. О ре зул та ти ма ра да и кон -
ти ну и те ту Гру пе за ко ор ди на -

ци ју и са рад њу, као и о ли ци -
ма од ре ђе ним за ве зу, при ча ла
је Је ле на Са му и лов, ви ша ту -
жи лач ка по моћ ни ца из Јав ног
ту жи ла штва у Пан че ву.

Пар ла мен тар ни ме ха ни зам
Ва жно је на гла си ти да се про -
је кат спро во ди у са рад њи са
скуп шти на ма ло кал них са мо -
у пра ва из це ле Ср би је. Циљ
свих јав них слу ша ња, па и овог,
је сте да пред став ни ци гра ђа на
у ло кал ним пар ла мен ти ма, као
и за ин те ре со ва на јав ност, до ђу
до ин фор ма ци ја, ко јих углав -
ном мањ ка на за да ту те му. Ва -
жност пре зен ти ра не у са ли
Скуп шти не гра да је очи глед -
на: ве о ма је бит но да се го во -
ри, пи ше и чи та о на си љу у по -
ро ди ци, пре вен ци ји и от кла -
ња њу ње го вих по сле ди ца, са -
др жа ју Ис тан бул ске кон вен ци -
је и ме ра ма ко је се спро во де
на ло кал ном ни воу.

Ина че, јав но слу ша ње је пар -
ла мен тар ни ме ха ни зам чи ја је
уло га да се уна пре де од лу ке
ко је до но си Скуп шти на, по ве -
ћа сте пен ин фор ми са но сти до -
но си ла ца од лу ка и по ве ћа јав -
ност у ра ду за ко но дав них ор -
га на. На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Ср би је има ви ше го ди -
шња до бра ис ку ства у јав ном
слу ша њу, због че га по сто ји пре -
по ру ка да се ова кав ме ха ни -
зам ус по ста ви и у ло кал ним
са мо у пра ва ма.

Скуп шти на гра да Пан че ва је
пр ви ло кал ни пар ла мент у др -
жа ви ко ји је у свој по слов ник о
ра ду увр стио јав но слу ша ње.У Спо мен-со би „Ко смет ске жр тве” ју че је обе ле же но 20 го -

ди на од от ми це Жар ка Спа си ћа, пр вог срп ског ци ви ла за ро -
бље ног на Ко со ву и Ме то хи ји. Шип тар ски те ро ри сти су га
кид на по ва ли на рад ном ме сту, у руд ни ку „Бе ла ће вац”. Прет -
по ста вља се да су осим Спа си ћа они оте ли ви ше од 2.500 Ср -
ба на Ко сме ту, ко ји се и дан-да нас во де као не ста ли.

(Днев ни лист „Ин фор мер”, 15. мај)

* * *
Ср би раз у ме ју да им Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд по ма же.
Овим ре чи ма је Џејмс Руф, шеф ми си је ММФ-а, у но вем бру
про шле го ди не од го во рио на кон ста та ци ју но ви на ра да их
на род у на шој зе мљи не во ли. Ових да на при ча о ме ком ср цу
ММФ-а по но во је ак ту е ли зо ва на, зах те вом ми си је те ор га ни -
за ци је да се уки не За кон о привременом умањењу пензија.

(Днев ни лист „По ли ти ка”, 15. мај)

* * *
Ву чић ка же за се бе да се он не так ми чи на кон кур су по пу -
лар но сти и да не ма же љу да бу де во љен или до па дљив. Он
се бе пред ста вља не као по след њу, али сва ка ко као нај бо љу
на ду за сво ју зе мљу. „Ср би ја је про из ве ла ви ше исто ри је не го
што мо же да сва ри”, ка же та ко ђе Ву чић, ци ти ра ју ћи Вин сто -
на Чер чи ла, и за кљу чу је да је нај ва жни је одр жа ти мир и спо -
кој.

(Алек сан дар Ву чић у ин тер вјуу за ин тер нет пор тал ли ста
„Фај нен шел тајмс”, 15. мај)

* * *
Су ди ја Ср ђан Об ра до вић (41) 14. ма ја је ухап шен, а по том
при ве ден на ин фор ма тив ни раз го вор у По ли циј ској ста ни ци
у Ја го ди ни јер по сто је осно ви сум ње да је из вр шио кри вич но
де ло зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја. Он се сум њи чи да је
на фуд бал ској утак ми ци у Су бо ти ци из ме ђу ФК „Спар так” и
ФК „Рад нич ки” ис ко ри шћа ва њем свог слу жбе ног по ло жа ја
фа во ри зо вао до ма ћи тим (сви рао им је не по сто је ћи пе нал) и
та ко их ста вио у по вољ ни ји по ло жај у од но су на про тив ни ка.
Осум њи че ном је од ре ђе но за др жа ва ње до 48 са ти, на кон че -
га ће, уз кри вич ну при ја ву, би ти при ве ден над ле жном ту жи -
о цу.

(Са оп ште ње Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва, 15. мај)

* * *
Ни је ло ша пе сма, ђу ска ли смо и ми уз њу. Ве се ла је, иа ко је
текст при лич но бе сми слен.

(Да ни ца Кр стић, пе ва чи ца гру пе „Бал ка ни ка”, 
о по бед нич кој пе сми ово го ди шње „Евро ви зи је”, у сту ди ју

Те ле ви зи је „Пр ва”, 15. мај)

* * *
На да Ко стић (бив ша ДСС, ДХСС, ДЈБ, РС и ДС) „пре ле те ла”
у По крет об но ве кра ље ви не Ср би је. Спа ваш ли мир но, Ма јо
Гој ко вић?

(Бо јан Пај тић, бив ши пред сед ник ДС, „Тви тер”, 15. мај)

* * *
Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду про ду жио је да нас Лу ки Ла зу -
ки ћу ме ру за бра не при ла ска и ко му ни ка ци је са су пру гом пе -
ва чи цом На та шом Бе ква лац. Ова ме ра мо же да тра је до
окон ча ња кри вич ног по ступ ка ко ји се про тив ње га во ди због
сум ње да је из вр шио по ро дич но на си ље над су пру гом – пре -
ци зи ра ла је за „Тан југ” Ива на Ра мић, порт па рол тог су да.

(„Ве чер ње но во сти”, 15. мај)

Страну 
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КОНЦЕПТ

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Та та и ма ма – играј те
се с на ма

У СКУП ШТИ НИ ГРА ДА ОДР ЖА НО ЈАВ НО СЛУ ША ЊЕ

ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА И ОТ КЛА ЊА ЊЕ 
ПО СЛЕ ДИ ЦА НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИМе ђу на род ни дан по ро ди це,

15. мај, обе ле жа ва се у це лом
све ту и на тај на чин се же ли
ука за ти на зна чај по ро ди це.
Срп ски по крет Две ри је је ди на
ор га ни за ци ја из Ср би је ко ја је
део Свет ског кон гре са по ро ди -
ца, с не ко ли ко ми ли о на чла -
но ва.

Пре ма ре чи ма пред став ни -
ка Две ри, по ро дич на по ли ти -
ка је те мељ по ли ти ке овог по -
кре та, па је се дам да на, од 14.
до 20. ма ја, по све ће но про мо -
ци ји по ро дич них вред но сти. У
ак ци ји „Не де ља по ро ди це” ло -
кал не ор га ни за ци је Две ри ће

на раз не на чи не обе ле жи ти ове
да не. У пе так, 18. ма ја, би ће
одр жан окру гли сто у На род -
ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср -
би је у ор га ни за ци ји Срп ског
по кре та Две ри, на те му „Ана -
ли зе стра те ги је под сти ца ја ра -
ђа ња”, ко је је не дав но до не ла
Вла да РС, и на ком ће уче ство -

ва ти пред став ни ци прак тич но
свих кључ них во де ћих ор га ни -
за ци ја ко је се ба ве по ро дич -
ним пи та њи ма у на шој зе мљи.

Нај ва жни ји до га ђај у ве зи с
„Не де љом по ро ди це” би ће у не -
де љу, 20. ма ја, на Тр гу ре пу -
бли ке у Бе о гра ду, од 13 са ти,
ка да ће би ти на пра вљен ве ли -
ки по ро дич ни скуп на ко ме ће
спе ци ја лан гост би ти пред сед -
ник Свет ског кон гре са по ро -
ди ца Бра јан Бра ун.

Пан че вач ки од бор Две ри ће
се при дру жи ти обе ле жа ва њу
Ме ђу на род ног да на по ро ди це,
па по зи ва све љу де ко ји по шту ју

по ро дич не вред но сти, без об -
зи ра на то да ли жи ве са ми
или у за јед ни ци, да им се при -
дру же у су бо ту, 19. ма ја, од 11
са ти, у На род ној ба шти, ка ко
би за јед но об ра до ва ли ма ли -
ша не ба ло ни ма, пу шта њем зма -
је ва и дру же њем са ани ма то -
ри ма.

Ра ти фи ка ци ја 
Ис тан бул ске 
кон вен ци је јед на 
од те ма

Са рад ња са 
оп шти на ма и 
гра до ви ма из це ле
Ср би је

Јав но слу ша ње на те му „Пре -
вен ци ја и от кла ња ње по сле ди -
ца на си ља у по ро ди ци у ло кал -
ним сре ди на ма са освр том на
Ис тан бул ску кон вен ци ју” одр -
жа но је у ве ли кој са ли Скуп -
шти не гра да 14. ма ја.

Ло кал ни пар ла мент је ор -
га ни зо вао овај до га ђај уз по -
др шку про јек та „Ја ча ње над -
зор не уло ге и јав но сти у ра ду
На род не скуп шти не – дру га
фа за”, ко ји спро во де Про грам
за раз вој Ује ди ње них на ци ја
(UNDP) у Ср би ји и На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је,
а фи нан си ра Швај цар ска аген -
ци ја за раз вој и са рад њу.

Оба ве зе ло кал них са мо у пра ва
Јав ном слу ша њу су при су ство -
ва ли од бор ни ци Скуп шти не гра -
да, пред став ни ци уста но ва и ин -
сти ту ци ја Пан че ва, као и не -
вла ди ног сек то ра. У са ли су би -
ли и за ин те ре со ва ни гра ђа ни,
те пред став ни ци UNDP-a. Мо -
де ра тор ка је би ла Ми ли ца То -
до ро вић, од бор ни ца и пред сед -
ни ца Са ве та за род ну рав но -
прав ност Скуп шти не гра да Пан -
че ва. Њен за да так био је и да

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Програми пословања и конкурси

ГРАДСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сумња се на угрожавање
безбедности и здравља

Градски секретаријат за за-
штиту животне средине под-
нео је кривичну пријаву про-
тив одговорних лица у ново-
садској фирми „Промист” због
сумње да су учинила неколико
кривичних дела. Међу њима
се издваја угрожавање безбед-
ности и здравља људи због кр-
шења одредби Закона о зашти-
ти животне средине склади-
штењем опасних материја. По-
ред тога, како смо сазнали,
градска кривична пријава од-
носи се и на постојање оправ-
дане сумње да су одговорна ли-
ца у тој фирми мимо закона
обављала делатност, премда
нису имала дозволу надлежних
државних органа.

Подношењу кривичне прија-
ве претходила је јавна расправа
о складиштењу ђубрива у бив-
шој Стаклари, која је прошле
недеље одржана у малој сали
Градске управе, уз присуство ве-
ликог броја забринутих грађана
и грађанки. Представници град-

ске власти су тада јавности да-
ли до знања да се новосадска
фирма оглушила о закон, а Зден-
ка Миљковић, секретар панче-
вачког еколошког секретарија-
та, најавила је да ће Град пред-
узети законом утврђене мере
против фирме „Промист”. Као
разлоге је навела подужи спи-
сак пропуста, међу којима се
издваја да ова фирма нема упо-
требну дозволу, нити урађену
студију о процени утицаја на
животну средину, као ни низ
других обавезујућих дозвола над-
лежних органа за делатност ко-
јом се бави у кругу Стакларе.

„Промист” на локацији Ста-
кларе од августа прошле годи-
не складишти и препакује ве-
штачко ђубриво из увоза и оно
произведено у панчевачкој
„Азотари”. Градска инспекци-
ја основано сумња да се на
спорној локацији, поред ђубри-
ва, налазе веће количине амо-
нијум-нитрата и стабилизова-
ног амонијум-нитрата.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Најскупља вода 
у окружењу
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Сва ке го ди не 15. ма ја обе ле жа ва се
Свет ски дан по ро ди це. Овај да тум је
1993. го ди не усво ји ла Ге не рал на скуп -
шти на Ује ди ње них на ци ја, чи ме је
ис так ну та ва жност по ро ди це као
основ не дру штве не за јед ни це.

Ка ко сто ји у пре по ру ка ма УН, по -
ро ди ца зах те ва па жњу и по треб на јој
је по моћ ка ко би мо гла да ис пу ња ва
сво је од го вор но сти. Циљ обе ле жа ва -
ња Свет ског да на по ро ди це је сте и
афир ма ци ја по ро ди це и по ро дич них
вред но сти, под сти ца ње јед на ко сти из -
ме ђу по ло ва у окви ру по ро ди це, за -
шти та по ро ди це као основ не је ди ни -
це дру штва и по моћ ка ко би она мо -
гла да ис пу ни сво ју од го вор ност пре -
ма за јед ни ци.

На овај дан ши ром све та ор га ни зу -
ју се раз не ма ни фе ста ци је на ло кал -
ном, на ци о нал ном и ме ђу на род ном
ни воу с ци љем да се ука же на со ци -
јал не, еко ном ске и де мо граф ске про -
це се ко ји се ти чу по ро ди це.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко ли -
ко је ста бил на по ро ди ца ва жна за це -
ло дру штво и ко ли ко је она за пра во
уру ше на.

ЉИ ЉА НА КНЕ ЖЕ ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Да нас има ја ко ма ло ста бил них

по ро ди ца. Не знам да ли је за то кри -
ва си ту а ци ја у на шој зе мљи, али рет -
ко где све функ ци о ни ше ка ко тре ба.
Ја имам до бру де цу, сви ра де и до бро

су, али има пу но слу ча је ва где ста ри -
ји из др жа ва ју де цу и где има мно го
то га што ни је до бро.

ИВАН ЈЕ ЛИЋ, пен зи о нер:
– По ро ди ца је основ ни те мељ јед -

ног дру штва. Ви ди те ка ко да нас мла -
ди свет од ла зи и све ви ше и ви ше је
зе мља си ро ма шна у сми слу са мог на -
ро да. Љу де тре ба чу ва ти и не го ва ти.
По ро ди ца је уру ше на због еко ном ских
при ли ка и це ло куп не си ту а ци ја. Ра -
ни је се ви ше ула га ло у по ро ди цу, у
де цу и њи хо во вас пи та ње, а са да са
осам на ест-де вет на ест го ди на већ са -
ми тра же пра ве из бо ре, од ла зе и дру -
штво се рас па да.

БИ ЉА НА РА ДО ЈЕВ, гра ђе вин ски 
ин же њер:

– Не ста ле су не ке мо рал не вред но -
сти ко је су ве о ма бит не да би се по -
ро ди ца очу ва ла. С дру ге стра не је не -
ста би лан жи вот, јер љу ди има ју ма ње
нов ца. Ни ко ме ни је за га ран то ван по -
сао. Са мим тим су ро ди те љи рас тр -
за ни, а де ца пре пу ште на са ма се би.

КРИ СТИ НА ЗЕНГ, пен зи о нер ка:
– По ро ди ца да нас ни је у нај бо љем

ста њу. Из гу би ла се тра ди ци ја. Мо дер -
но до ба нам је до не ло до бро, али и
при лич но то га ло шег. Не ма стр пље -
ња, не ма то ле ран ци је из ме ђу мла ђих
и ста ри јих. Не ка да су у јед ној ку ћи

жи ве ле ге не ра ци је. Да нас се, на жа -
лост, то из гу би ло, али се и да ље на -
дам да ће се то про ме ни ти на бо ље.
Мо ра ће мо сви за јед но да се по тру ди -
мо да то за и ста бу де до бро. Ко ли ко је
са мо бо љит ка до нео два де се ти век у
сми слу ме ди ци не и све га оста лог, али
на жа лост с тим је до шла и оту ђе ност.

ДА НИ ЈЕЛ БА ЊАЦ, тех нич ка 
по др шка си сте ма у Град ској упра ви:

– По ро ди ца је ве о ма ва жна, али је
при лич но уру ше на да нас. Раз лог то -
ме мо же би ти раз вој тех но ло ги је, од -
но сно на пре дак са мог дру штва. Ме -
ди ји има ју до ста не га ти ван ути цај;
те ле ви зиј ски про грам, ри ја ли ти ји и
не ка чуд на кул ту ра ко ја се раз ви ја
ло ше ути чу на по ро ди цу.

БО РИ ВО ЈЕ ПЕ ШИЋ, за ва ри вач:
– За по ро ди цу је ве о ма ва жно раз у -

ме ва ње и то ле ран ци ја. У мом окру -
же њу, код свих љу ди ко је по зна јем,
углав ном је све ка ко тре ба. На рав но,
има и раз во да ко ји су од раз да на шњег
дру штва. Ра ни је је то би ло ма ло дру -
га чи је. Фир ме су бо ље функ ци о ни са -
ле, би ла је бо ља еко ном ска си ту а ци ја.
Мо рал не вред но сти се ни су мно го по -
ре ме ти ле, по сто је те исте ства ри ко је
су бит не, али су у од ре ђе ном тре нут -
ку ви ше или ма ње у фо ку су.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић 

Ве лич ко вић

К. ЗЕНГБ. РАДОЈЕВ Д. БАЊАЦ Б. ПЕШИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА УРУ ША ВА ДА НА ШЊУ ПО РО ДИ ЦУ?

Еко ном ска си ту а ци ја узрок про бле ма

И. ЈЕЛИЋЉ. КНЕЖЕВИЋ

ХРОНИКА

У ПЕ ТАК, 18. МА ЈА, НА ПЛА ТОУ ИС ПРЕД ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ МА ТУ РАНТ СКИ ПЛЕС,
ЈЕ ДА НА Е СТИ ПУТ

Но ви Па зар, Бе ла Цр ква, При бој, Но -
ва Ва рош, Сје ни ца, Ужи це, Вр њач ка
Ба ња, Гор њи Ми ла но вац, Пан че во...

Сви ма ту ран ти пле шу исту ко ре о -
гра фи ју уз ну ме ру „Сле пи миш” Јо -
ха на Штра у са. Му зи ка се нај че шће
еми ту је пре ко са те лит ског ра ди ја и
сви ма ту ран ти и мла ди пле са чи у
европ ским гра до ви ма пле шу у исто
вре ме – тач но у под не. На овај на чин
сва ке го ди не за јед но оба ра ју Ги ни сов
ре корд у си мул та ном пле су с нај ве -
ћим бро јем пле са ча у све ту.

Оно што је још ва жни је од то га, је -
сте да се на леп на чин, уз дру же ње и
адре на лин због „спорт ског”, так ми -
чар ског ти па ма ни фе ста ци је, мла ди -
ма при бли жа ва кла сич на му зи ка. На -
ши ма ту ран ти су од лич но при хва ти -
ли и ко ре о гра фи ју и чи та ву иде ју за -
јед нич ког пле са с ма ту ран ти ма ши -
ром Ста рог кон ти нен та.

У овом про јек ту су до сад уче ство ва -
ли ма ту ран ти из број них зе ма ља, по -
пут Че шке, Сло вач ке, Есто ни је, Ма ђар -
ске, Сло ве ни је, Хр ват ске, Ау стри је, Ма -
ке до ни је, Цр не Го ре и мно гих дру гих.

С. Трај ко вић

Ко ре о гра фи јом у тра ја њу
од пет ми ну та обе ле жа ва
се за вр ше так сред ње 
шко ле

Штра у сов „Сле пи миш”
му зич ка под ло га

Ма ни фе ста ци ја за ма ту рант ки ње и
ма ту ран те „Пан че вач ки ма ту рант ски
плес” ове го ди не ће би ти одр жа на у
пе так, 18. ма ја, на пла тоу ис пред згра -
де Град ске упра ве, у 12 са ти. Ра ди се
о је да на е стој епи зо ди ове ле пе се ри је
у ор га ни за ци ји Кан це ла ри је за мла де
гра да Пан че ва и До ма омла ди не.

Ма ту рант ки ње и ма ту ран ти ће, пре -
ма ко ра ци ма уве жба ним с ко ре о гра -
фи ма пле сног клу ба „Бе о денс” из на -
шег гра да, у па ро ви ма от пле са ти ко -
ре о гра фи ју у тра ја њу од пет ми ну та и
та ко за јед но обе ле жи ти за вр ше так
сред ње шко ле. На „Пан че вач ком ма -
ту рант ском пле су” уче ство ва ће пре ко
шест сто ти на ма ту ра на та из де вет
сред њих шко ла с те ри то ри је гра да.

Ма ни фе ста ци ја под на зи вом „Eu-
ropean Quadrille Dance Festival”, или
„Ма ту рант ски плес” у Ср би ји, по че ла

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ КАР НЕ ВАЛ

Фе шта 15. и 16. ју на
Још две не де ље за 
при ја вљи ва ње за уче шће
у по вор ци

Ин тер на ци о нал ни пан че вач ки кар -
не вал ове го ди не ће би ти одр жан
15. и 16. ју на. У то ку је при ја вљи ва -
ње кар не вал ских гру па за уче шће у
ве ли кој ме ђу на род ној по вор ци, ко ја
је за ка за на за су бо ту, 16. јун, у 20
са ти.

Кар не вал ске гру пе ко је же ле да
уче ству ју, а ни су се до са да при ја ви -
ле, фор му лар за при ја вљи ва ње мо гу
пре у зе ти са сај та www.karnevalpan-
cevo.com. По пу ње ну при ја ву тре ба
до ста ви ти на имејл karnevalpance-
vo@gmail.com, а уз њу по сла ти и му -
зич ку ну ме ру за пред ста вља ње гру -
пе у кар не вал ској по вор ци. Њу чи -
ни нај ма ње пет на ест осо ба (гор њи
ли мит не по сто ји), јед на ко ко сти -
ми ра них или оних ко ји об ра ђу ју исту
те му. Не при ја вље не гру пе и осо бе
ко је ни су ко сти ми ра не не мо гу да
уче ству ју у по вор ци и не ће мо ћи да

се кре ћу обе ле же ном тра сом ме ђу -
на род ног кар не ва ла.

Рок за при ја вљи ва ње кар не вал -
ских гру па је 1. јун. Ор га ни за то ри
на ја вљу ју ра зно вр стан про грам с
број ним уче сни ци ма из зе мље и ино -
стран ства.

Ин тер на ци о нал ни кар не вал у Пан -
че ву је ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја
од ве ли ког зна ча ја за Ре пу бли ку Ср -
би ју, јер пред ста вља раз ли чи те кул -
ту ре и кар не вал ске тра ди ци је из це -
лог све та. Као нај ве ћа град ска ма -
ни фе ста ци ја и пр ви ме ђу на род ни
кар не вал у Ср би ји, одр жа ва се у ор -
га ни за ци ји удру же ња „При ја те љи
Пан че ва”, под по кро ви тељ ством Ми -
ни стар ства тр го ви не, ту ри зма и те -
ле ко му ни ка ци ја Ре пу бли ке Ср би је,
АП Вој во ди не, По кра јин ске вла де –
По кра јин ског се кре та ри ја та за при -
вре ду и ту ри зам и Гра да Пан че ва.

Ма ни фе ста ци ја је с вре ме ном по -
ста ла ту ри стич ка атрак ци ја ко ју то -
ком одр жа ва ња по се ти ви ше од
100.000 љу ди.

С. Т.

је да се одр жа ва 2005. Пр ви град ко ји
се при кљу чио овом ин тер на ци о нал -
ном про јек ту Пле сног са ве за Сло ве -
ни је био је Кра ље во. По том се, 2006.
го ди не, укљу чио Ниш, a од 2007. го -
ди не у то ме уче ству ју и мно ги дру ги
гра до ви и ме ста у на шој зе мљи: Ја го -
ди на, Зре ња нин, Бе о град, Но ви Сад,
Кра гу је вац, Сме де ре во, Пи рот, За је -
чар, Не го тин, Кру ше вац, Тр сте ник,
Ћу при ја, Вр шац, Али бу нар, Ки кин да,
Ла по во, Сви лај нац, Вра ње, Про ку пље,

ИСПРАВКА И ИЗВИЊЕЊЕ: „УСКОРО ОТВАРАЊЕ 

НОВОГ ЗАТВОРА”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4763

Суфинансијери Развојна банка
Савета Европе и Влада Србије

У тексту „Ускоро отварање новог за-
твора”, објављеном у прошлонедељ-
ном броју „Панчевца”, ненамерно је
пласирано неколико погрешних ин-
формација које су могле да утичу на
читаоце тако да они створе погрешне
утиске.

Вредност изградње и опремања но-
вог Казнено-поправног завода у Пан-
чеву је 23 милиона евра. Од тога Раз-
војна банка Савета Европе кредитира
са 18 милиона евра, а Република Ср-
бија суфинансира са пет милиона
евра. Та сума се пре свега односи на
опремање КПЗ-а.

У тексту објављеном у „Панчевцу”
број 4763 писало је да Европска ин-
вестициона банка финансира изград-
њу затвора, а то није тачно.

Нови Казнено-поправни завод у
Панчеву, у коме трају завршни радо-
ви, имаће капацитет за смештај 500
лица лишених слободе.

Ових дана се у предњем делу ком-
плекса новог затвора наноси завршни

слој асфалта на приступној саобраћај-
ници и паркинзима. Важно је истаћи
и да је тај објекат грађен по „Европ-
ским затворским правилима”, односно
по стандардима Савета Европе и Европ-
ске уније. Имаће посебан степен обез-
беђења и биће опремљен посебним тех-
ничким системом заштите.

Комплекс новог КПЗ-а у Панчеву
ће се контролисати са више стотина
камера. Поред медицинског блока,
постојаће и спортски, као и простор с
радионицама за упошљавање осуђе-
них лица. То ће омогућити да Управа
сходно Стратегији о извршењу кри-
вичних санкција до 2020. године и
акционим плановима настави да кон-
тинуирано ради на обуци осуђених
лица кроз више програма атрактив-
них за запошљавање по истеку за-
творске казне.

Извињавамо се саговорницима из
Управе за извршење кривичних санк-
ција и читаоцима.

Редакција
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САСВИМ ЛЕПА ПРИЧА

Којина башта у центру града
Ове недеље гост наше редакције био
је шестогодишњак Константин Сте-
вановић Која у друштву своје баке
Олге. Повод је био баш леп: мали
Панчевац је у центру града, у Кара-
ђорђевој 2-б, направио баштицу, коју
су комшије и његови другари „крсти-
ли” као „Којина башта”.

Прича је почела 12. фебруара, када
је Која пограбуљао башту. Недељу да-
на касније обратио се писмом ЈКП-у
„Зеленило” следећим речима: „Треба
ми ваша помоћ. Пре неки дан сам по-
грабуљао ’моју’ башту у Карађорђевој
2-б. Желим да направим цветно остр-

во, а за то ми треба неколико кофа
земље. Хвала унапред”.

Из „Зеленила” је 13. марта стигло
пет џакова земље. Пет дана касније
Која је посејао петунију. Редовно је
заливао башту. Уз помоћ баке, 29.
априла је засадио сурфинију пинк бо-
је у великој рондели, као и црвене и

беле петуније око дрвећа. На донетој
земљи је захвалио ЈКП-у „Зеленило”
и чика Данилу (директор предузећа).

Која нам је рекао да ће и убудуће
одржавати башту, јер жели да сви ко-
ји пролазе туда имају нешто лепо да
виде и омиришу. С. Т.



У раз ли чи тим кра је ви ма Ср -
би је ових да на мо же се при -
ме ти ти цве та ње ба гре ма. Ова
ин ва зив на и агре сив на вр -
ста ве ли ке ви тал но сти мо же
се ви де ти од Де ли блат ске
пе шча ре до Ку че ва и Рај ца,
што по го то ву пче ла ре чи ни
срећ ним. Ова ви ше го ди шња
вр ста из по ро ди це ма ху нар -
ки (Fabaceae) из у зет но је ме -
до но сна и ле ко ви та, а ње но
др во се ко ри сти као тех нич -
ка гра ђа и за огрев. Ба грем
(Robinia pseudoacacia) је сте
ши ро ко рас про стра ње на и
при хва ће на вр ста у на шим
кра је ви ма, пр вен стве но због
свог бр зог ра ста и ма лих зах -
те ва пре ма зе мљи шту. Ба -
грем је по ре клом из ис точ -
ног де ла Се вер не Аме ри ке,
ода кле се про ши рио на пре -
о ста ли део Се вер не Аме ри -

ке, Евро пу и Ази ју. У не ким
под руч ји ма се сма тра ин ва -
зив ном вр стом.

У Евро пу је сти гао 1601.
го ди не за хва љу ју ћи фран цу -
ском ба што ва ну Ро би ну. Он
је на ба вио се ме ба гре ма и
по са дио га у кра љев ском дво -
ру. Упра во због то га је бо та -
ни чар Карл фон Ли не на -
звао ову биљ ку ро би ни ја.
Дру га реч, psеudoacacia, има
зна че ње „ла жна ака ци ја”,
због ве ли ке слич но сти ба -
гре ма с не ким вр ста ма тог
ро да. У на шим кра је ви ма се
по ја вљу је, пре ма про це на -
ма, пре 150 до 200 го ди на и
да нас пред ста вља јед ну од
глав них пче ли њих па ша. Као
ин ва зив на вр ста ни је про -
би рач зе мљи шта, ма да му
ви ше по го ду ју пе ско ви та и
рас тре си та зе мљи шта, на ко -
ји ма се ко ри сти као по год -
но ре ше ње за спре ча ва ње
еро зи је ве тром. При мер за
то је Спе ци јал ни ре зер ват
при ро де Де ли блат ска пе шча -
ра, ко ју на зи ва ју „европ ска
Са ха ра” и ко ја је за хва љу ју -
ћи ба гре му, чи је је се ме ко -
ша ва раз но си ла, по ста ла јед -
но од под руч ја с вр ло бо га -
тим ди вер зи те том. У Пе шча -
ри је тре нут но под ба гре -
мом око 70% те ри то ри је. У
Ср би ји га нај ви ше има у По -
мо ра вљу, Сре му, на Па ли -
ћу, у Де ли блат ској пе шча -
ри, По цер ју и око Пан че ва. 

Као ле ко ви ти део биљ ке
ко ри сти се осу шен цвет (Ro-
biniae pseudoacaciae flos).
Цвет ба гре ма са др жи фла -
вон ске гли ко зи де, аспа ра -
гин, фи то сте ро ле и етар ско

уље. За лек у тра ди ци о нал -
ној ме ди ци ни ко ри сти се са -
мо цвет, ма да се да нас ба -
грем ма ло упо тре бља ва као
ле ко ви то сред ство. Ко ри сти
се код пре хла де, ка шља, гла -
во бо ље и гр че ва у же лу цу,
за лак ше пра жње ње цре ва
и лак ше мо кре ње, за ски да -
ње ви со ке те ле сне тем пе ра -
ту ре, у ле че њу ту мо ра, гри -
па, упал них ста ња ре спи ра -
тор ног си сте ма, бо ле сти ср -
ца и за ја че из лу чи ва ње жу -
чи. Чај од цве то ва ба гре ма
олак ша ва ис ка шља ва ње, ле -
чи на зе бе, гр че ве у сто ма -
ку, бо ле сти бе ши ке и бу бре -
га, пи је се и код по ја ве пе -
ска у бу бре гу, за бо ље лу че -
ње мо кра ће, за ја че лу че ње
жу чи. Сма њу је лу че ње ки -
се ли не, по ма же код чи ра на
же лу цу и два на е сто па лач -

ном цре ву, ми гре не, ви со ке
тем пе ра ту ре, чак и ту мо ра.
Из мла дих све жих ли сто ва
се це ди сок и ко ри сти се
про тив ви ру сних ин фек ци -
ја. Ба грем је ве о ма зна ча -
јан за пче лар ство, јер пче ле
с ње го вих ми ри сних цве то -
ва пра ве ди ван ра ни мед.
Ни ске гра не и из дан ци ба -
гре ма оми ље на су хра на ко -
за ма. Осу ше ни лист ба гре -
ма слу жи као ли сник и ко -
ри сти се као хра на за сит не
до ма ће жи во ти ње (ов це, ко -
зе) у зим ском пе ри о ду. Др -
во ба гре ма нај че шће се ко -
ри сти за из ра ду огра да, али
и кров них кон струк ци ја и
ши по ва (сту бо ва) за шпа ли -
ре, при по ди за њу воћ ња ка
и ви но гра да, за про из вод њу
на ме шта ја, пар ке та, сте пе -
ни шта. Због ве ли ке от пор -
но сти упо тре бља ва се за про -
из вод њу др жа ља за алат, за -
тим за про из вод њу руд нич -
ког др ве та, др ве не бу ра ди и
за раз не дру ге про из во де.
Ба грем је и вр ло ква ли тет -
но огрев но др во. При ла го -
ђа ва се сва ком ти пу зе мљи -
шта, па се овом вр стом по -
шу мљу ју пе шча ре и бу јич -
на под руч ја, али и го ли те -
ре ни. Има че сту и ра зно ли -
ку упо тре бу у хор ти кул ту -
ри, на при мер за др во ре де
или жи ве огра де. Још јед на
од по зи тив них ка рак те ри -
сти ка ба гре ма је, као и код
свих ма ху нар ки (ле гу ми но -
за), да се на ње го вом ко ре -
ну на ла зе квр жич не бак те -
ри је (азо то фик са то ри) ко је
ве зу ју азот из ва зду ха и чи -
не зе мљи ште плод ни јим.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 18. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ба грем за лек, пче ле 
и огрев

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ОТВО РЕН БИ ЈЕ НА ЛЕ УМЕТ НИЧ КОГ ДЕЧ ЈЕГ ИЗ РА ЗА

ГРАН-ПРИ ЕМИ МИ ЈО ВИЋ ИЗ БЕ О ГРА ДА 
Пе де сет про гра ма на
ви ше ло ка ци ја

Бес пла тан улаз на
сва де ша ва ња

У пе так, 11. ма ја, све ча ним
отва ра њем ма ни фе ста ци је на
три ло ка ци је у на шем гра ду
по чео је Би је на ле умет нич ког
деч јег из ра за (БУ ДИ).

Фе сти вал тра је већ че тр на -
ест го ди на и, ка ко је на гла си ла
умет нич ка ди рек тор ка фе сти -
ва ла Сне жа на Ћу ру ви ја у увод -
ној ре чи, он се и да ље раз ви ја
и ра сте, што се по обим ном
про гра му мо же и за кљу чи ти.

Ма ли ша ни, али и од ра сли,
пр во су има ли при ли ку да при -
су ству ју отва ра њу из ло жбе у
Га ле ри ји са вре ме не умет но сти
„Коц ка сти уни вер зум – ле го у
Ср би ји” Ане Да јић, ко ја је на -
ста ла у са рад њи са Ет но граф -
ским му зе јом и Клу бом љу би -
те ља ле го коц ки „Скоц ка ни”.

– Ана Да јић је на пи са ла фан -
та сти чан ма стер-ра д о фе но -
ме ну ле го коц ки, ко ји је ве о ма
ва жан и ин те ре сан тан, а Ет но -
граф ски му зеј је са гле дао ње -
го ву вред ност. Иа ко се ов де не
ра ди о кул тур ном на сле ђу, што
је де лат ност му зе ја, већ о то ме
да ће мо се ми у на ред ном пе -

На по зив за по сле них у уста -
но ви Дом кул ту ре Гра ча ни ца,
од 8. до 12. ма ја одр жа на је
пр ва шко ла ка ри ка ту ре на Ко -
со ву и Ме то хи ји, за де цу уз ра -
ста од де вет до че тр на ест го -
ди на, ко ју је во дио пан че вач -
ки илу стра тор и ка ри ка ту ри -
ста Ни ко ла Дра гаш.

Он са ра ђу је с том уста но вом
од ра ни је, јер већ три-че ти ри
го ди не об ја вљу је сво је илу стра -
ци је у ње ном ча со пи су за де цу
„На ше по ље”.

– Уред ни ци ча со пи са Ма ја
То дић и Ми лан Та на ско вић
уло жи ли су ве ли ки труд, на -
рав но уз по др шку ди рек то ра и
свих за по сле них, да до ђем у
Гра ча ни цу и све оно што ра -
дим с на шом де цом у Шко ли
ка ри ка ту ре До ма омла ди не
Пан че во, по де лим и с њи ма –
ре као је Дра гаш.

Шко ла ка ри ка ту ре у Гра ча -
ни ци тра ја ла је три да на, бро -
ја ла је око два де сет по ла зни -
ка, а на кра ју је кру ни са на из -
ло жбом, ка да су де ца до би ла
за хвал ни це, а иза бран је и нај -
бо љи по ла зник.

– На пр вом ча су смо ра ди ли
ве жбу кре а тив ног раз ми шља -
ња, где су де ца има ла за да так
да од за да тих пој мо ва на те му
при ро де ура де ори ги нал не цр -
те же, па је та ко од ли ста на -

стао јеж, од др ве та пу дли ца,
од ја бу ке Ви јет на мац у пи рин -
ча ном по љу. Дру гог да на смо
ра ди ли пор трет ка ри ка ту ру, а
тре ћег гег ка ри ка ту ру, ка да су
има ли за да так да за ми сле да
им је ро ђен дан и да су им на
ро ђен дан уме сто љу ди до шле
жи во ти ње; ту сам хтео да ви -
дим ко ли ко до се же њи хо ва ма -
шта. Де ца с Ко со ва и Ме то хи је
су на ра ди о ни ца ма ка ри ка ту -
ре на пр вом ме сту по ка за ла да
су вас пи та на и ди сци пли но ва -
на и да су мак си мал но по све -
ће на, и на рав но увек има мо
оне ко ји су ви ше или ма ње та -
лен то ва ни, али су се на кра ју

сви не ка ко из јед на чи ли по ква -
ли те ту. Оно што је нај бит ни је,
ни ко од њих ни је крио оду ше -
вље ње што је не што овог ти па
пр ви пут у њи хо вом ме сту, та -
ко да је по за вр шет ку шко ле
би ло осме ха, сре ће, емо ци ја и
су за – ис та као је Дра гаш.

Дра гаш је овом при ли ком
по се тио и два ма ња ме ста.

– Одр жа ли смо ра ди о ни це
цр та ња у ме сти ма Ста ро Грац -
ко и Ора хо вац. Де ца су на тим
ра ди о ни ца ма цр та ла за јед но
са мном, па су на у чи ла да цр -
та ју ла ви ћа, пин гви на, да бра,
ви те за, прин це зу, ажда ју... У
Ста ром Грац ком за јед но с

пред школ ским уз ра стом шко -
ла бро ји два на е сто ро де це, а у
Ора хов цу има око че тр де сет
ђа ка. Ту ни ко ни је био рав но -
ду шан, би ло је пу но емо ци ја,
та де ца се све му ра ду ју и сва -
ком за дат ку при сту па ју са
осме хом и рев но шћу – на гла -
сио је Дра гаш.

Он је по се тио и ма на сти ре
Гра ча ни цу, Зо чи ште, Пећ ку па -
три јар ши ју и Ви со ке Де ча не,
као и Срп ску пра во слав ну бо -
го сло ви ју у При зре ну.

– На Ко со ву и Ме то хи ји сам
си гур но про вео јед ну од нај -
леп ших не де ља у свом жи во ту.
Љу ди тре ба да по се те све ту срп -
ску зе мљу и раз би ју пред ра су -
де, да осе те ту по ве за ност ме -
ђу љу ди ма, го сто љу би вост и
љу ба зност ко ју пру жа ју. Из Гра -
ча ни це но сим пу но ле пих ути -
са ка, емо ци је, нај леп ше мо -
мен те про ве де не с де цом у шко -
ли ка ри ка ту ре. Што је нај ва -
жни је, сте као сам при ја те ље за
цео жи вот, а при ја тељ ти је
онај ко ји ти до бро ми сли, а до -
бро је оно што је све то – за -
кљу чио је Дра гаш.

НИ КО ЛА ДРА ГАШ ГО СТО ВАО НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ

Ра ди о ни це ка ри ка ту ре за ма ли ша не

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

ри о ду окре ну ти ан тро по ло шкој
ин тер пре та ци ји кул ту ре – ре -
као је Ми лош Ма тић у име Ет -
но граф ског му зе ја.

Свој рад је пред ста ви ла и ау -
тор ка Ана Да јић, ко ја је на гла -
си ла да је нај ве ћа вред ност ових
игра ча ка, ко је су на ста ле дав -
не 1932. го ди не, упра во у то ме
што су ове коц ке ре ци кла жне,

што омо гу ћа ва да се њи ма игра
ви ше ге не ра ци ја.

У истом про сто ру је пред ста -
вље на и из ло жба „Спек три” Цен -
тра за про мо ци ју на у ке, ко ја је
по све ће на ви дљи вим де ло ви ма
спек тра, а одр жан је и пер фор -
манс „Ца ре во но во оде ло” уче -
ни ка IV3 Основ не шко ле „Јо ван
Јо ва но вић Змај”, чи ји је мен тор
био учи тељ Пре драг Стар че вић.

Ма ни фе ста ци ја је све ча но
отво ре на у про сто ру „Sky 12”,
где су се при сут ни ма обра ти ли
гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов и ам ба са дор Дан ске у
Ср би ји Њ. е. го спо дин Ан дерс
Кри сти јан Ха у гор.

Па влов је ис та као да Град
Пан че во с ве ли ким ужи ва њем
по др жа ва овај фе сти вал.

– На ова квим ма ни фе ста ци -
ја ма де ца се дру же, али ово ни -
је са мо њи хов би је на ле, већ и
нас ста ри јих, ко ји се с њи ма
за јед но игра мо, јер их на тај
на чин нај бо ље еду ку је мо – ре -
као је гра до на чел ник.

Он је, та ко ђе, из ра зио за -
хвал ност дан ској ам ба са ди, јед -
ном од по кро ви те ља фе сти ва -
ла, као и са мој Дан ској, ко ја је
за слу жна за на ста нак играч ке
ко јом се и дан-да нас ра ду ју све
ге не ра ци је ши ром све та.

Ам ба са дор Дан ске у Ср би ји
Њ. е. го спо дин Ан дерс Кри сти -

јан Ха у гор ре као је да је ве о ма
за хва лан што је ње го ва зе мља
до би ла ту част да бу де гост-до -
ма ћин БУ ДИ-ја .

– Дан ска има ду гу и сна жну
тра ди ци ју раз ви ја ња кул ту ре за
де цу. По сто ји ве ли ка мре жа ис -
тра жи ва ча, екс пе ра та, на став -
ни ка и умет ни ка ко ји се фо ку -
си ра ју на зна чај кул ту ре раз во -
ја нај мла ђих, јер су да на шња
де ца бу ду ћи ли де ри, док то ри и
ин же ње ри. Сре ћан сам да ви -
дим да Пан че во да нас по ста је
јед но ве ли ко и озбиљ но игра -
ли ште – ре као је ам ба са дор
Дан ске.

На кон зва нич ног де ла усле -
ди ло је пре се ца ње цр ве не тра -
ке, чи ме је БУ ДИ све ча но отво -
рен, а при сут не су сјај ним кон -
цер том за ба ви ли чла но ви бен -
да „Ла ка” из БиХ и пан че вач -
ки хор „Во кал кидс”.

То ком ме сец да на БУ ДИ ће
пред ста ви ти пре ко пе де сет про -
гра ма за де цу: из ло жбе, кон -
цер те, пред ста ве, ра ди о ни це,
пер фор ман се, про мо ци је књи -
га, фил мо ве, три би не и пре да -
ва ња.

О де ша ва њи ма ко ја ће тра -
ја ти све до 10. ју на за ин те ре -
со ва ни се мо гу ин фор ми са ти
на сај ту Кул тур ног цен тра Пан -
че ва и „Феј сбук” стра ни ци фе -
сти ва ла.

ЛЕ ПО СЕ ИГРАЈ

На кон курс сед мог фе сти ва ла БУ ДИ, под на зи вом „Ле по се

играј!”, при сти гла су укуп но 1.472 по је ди нач на и груп на ра -

да у ка те го ри ја ма: ви зу ел на умет ност – БУ ДИ сву да / БУ ДИ

ин фо; по зо ри ште – БУ ДИ Ан дер се ни ја да; књи жев ност – БУ -

ДИ пи сац; му зи ка – БУ ДИ ори ги нал; еко ло ги ја – БУ ДИ кре -

а ти вац / БУ ДИ еко-ак ци ја; на у ка – БУ ДИ на уч ник;

ху ма ни тар на ак ци ја – БУ ДИ друг/дру га ри ца.

Ра до ви су при сти гли из зе мље и ре ги о на, али и из ино -

стран ства (Не мач ка, Ру му ни ја, Сло ве ни ја, Хр ват ска, Цр на

Го ра, Ма ке до ни ја, Ре пу бли ка Срп ска, БиХ...). Жи ри у са ста -

ву др ум. Ми ли ца Ће бић (ва јар, пред сед ни ца жи ри ја), Ива -

на Ра ки џић Кру мес (ва јар), Пре драг Стар че вић (про фе сор

раз ред не на ста ве), Сне жа на Ћу ру ви ја (БУ ДИ умет нич ка ди -

рек тор ка) и мр Бра ни слав Ра до ва но вић (БУ ДИ умет нич ки

ди рек тор) до нео је од лу ку да Гран-при при пад не Еми Ми јо -

вић (2008) из Бе о гра да за рад „Во ди ме у цир кус, хо ћу да

се сме јем”.

Име на оста лих на гра ђе них уче сни ка об ја вље на су на зва -

нич ној „Феј сбук” стра ни ци фе сти ва ла и на сај ту Кул тур ног

цен тра Пан че ва.



чи ти уго вор и на те ку ћи ра чун
упла ти ти 47.500 ди на ра. Нео п -
ход но је до ста ви ти по пу њен зах -
тев за ре фун ди ра ње де ла сред -
ста ва утро ше них на ку по ви ну
тип ског га сног при кључ ка (обра -
зац тра же ног зах те ва мо же се
пре у зе ти на сај ту Гра да Пан че ва
или у Град ском услу жном цен -
тру), ко пи је уго во ра са ЈП-ом
„Ср би ја гас”, фак ту ре из да те од
стра не ЈП-а „Ср би ја гас” и при -
зна ни це ко јом се до ка зу је упла -
та за ку по ви ну тип ског га сног
при кључ ка. По ред то га, нео п -
ход но је до ста ви ти и ко пи ју лич -
не кар те или очи та ну лич ну кар -
ту и ко пи ју плат не кар ти це те -
ку ћег ра чу на.

На ве де ну до ку мен та ци ју тре -
ба под не ти слу жбе ни ци ма Град -
ског услу жног цен тра, у за тво -
ре ној ко вер ти, на адре су: Град -
ска упра ва гра да Пан че ва, Се -
кре та ри јат за за шти ту жи вот -
не сре ди не, Трг  кра ља Пе тра I
2–4, Пан че во, с на зна ком „јав -
ни по зив за су фи нан си ра ње
тро шко ва при кљу че ња на гас”.
Ре фун ди ра ње сред ста ва за ин -
те ре со ва ним гра ђа ни ма оба ви -
ће се до утро шка сред ста ва на -

Ре а ли за ци ја пла на
уна пре ђи ва ња
ква ли те та 
ам би јен тал ног
ва зду ха

Град ре фун ди ра део
тро шко ва за уво ђе ње
пли на у до ма ћин ства

У окви ру ре а ли за ци је про гра -
ма по бољ ша ња ква ли те та ам -
би јен тал ног ва зду ха у гра ду,
ло кал на са мо у пра ва је опре де -
ли ла из бу џет ског фон да за за -
шти ту жи вот не сре ди не гра да
под сти цај на сред ства за ко ри -
шће ње га са као енер ген та, у
из но су од 3.600.000 ди на ра.

Ка ко је пла ни ра но, у овој го -
ди ни на ве де на сред ства би ће
утро ше на као по моћ за при -
кљу че ње ин ди ви ду ал них до ма -
ћин ста ва на га сну мре жу, од -
но сно за су фи нан си ра ње тро -
шко ва тип ског га сног при кључ -
ка то ком 2018. го ди не. Ло кал -
на са мо у пра ва ће на тај на чин
ре фун ди ра ти део сред ста ва
утро ше них у те свр хе, у из но су
од 47.500 ди на ра. У ту свр ху је
упу ћен јав ни по зив свим за ин -
те ре со ва ним гра ђа ни ма, вла -
сни ци ма ин ди ви ду ал них обје -
ка та, на те ри то ри ја ма ме сних
за јед ни ца Гор њи град, Стре ли -
ште, Ста ри Та миш, Вој ло ви ца,
То по ла, де ла Ми се и де ла МЗ
Цен тар где је из гра ђе на и у
упо тре би је улич на га сна ин -
фра струк ту ра чи ји је вла сник
и ди стри бу тер ЈП „Ср би ја гас”.
Услов је да су гра ђа ни пот пи -
са ли уго вор о при кљу че њу
објек та ко ри сни ка си сте ма на
ди стри бу тив ну мре жу са ЈП
„Ср би ја га сом” у то ку 2018. го -
ди не и упла ти ли сред ства тој
фир ми за ку по ви ну тип ског га -
сног при кључ ка.

Угро же но здра вље
За ин те ре со ва ни Пан чев ци ко ји
ис пу ња ва ју на ве де не усло ве мо -
гу се обра ти ти Гра ду Пан че ву
за ре фун ди ра ње де ла сред ста ва
утро ше них за ку по ви ну тип ског
га сног при кључ ка, на кон че га
ће Град Пан че во с њи ма за кљу -

Кон цер ти ма ко ји су одр жа ни
9, 11. и 14. ма ја Му зич ка шко -
ла „Јо ван Бан дур” обе ле жи ла
је ше зде сет осму го ди шњи цу
по сто ја ња и ра да.

На пр вом кон цер ту, ко ји је
одр жан на Дан по бе де, нај у -
спе шни ји со ли сти и ка мер ни
ан сам бли пред ста ви ли су сво -
ја му зич ка уме ћа. На сту пи ли
су не ки од до бит ни ка пр вих
на гра да на ово го ди шњем ре -
пу блич ком так ми че њу: хар -
фист ки ња Сил ва Вра чар, кла -
вир ски дуо „Прин чи пе се” у са -
ста ву Ми на Ко раћ и Не ве на
Га вра но вић, ви о ли ни ста Ђор -
ђе Гр ба, ла у ре ат Ре пу блич ког
так ми че ња там бу раш Да мир
Прањ ко вић, фа го ти сти Ди ми -
три је Па влов и Ро берт Ба линт,
обо ист ки ња Алек сан дра Кин -
ђић, као и осва ја чи пр вих на -
гра да на дру гим зна чај ним так -
ми че њи ма. Ме ђу њи ма су би -
ли тру бач Ни ко ла Сто ји нов, ви -
о ли нист ки ња Ју ли ја Гр ко вић,
кла ри не ти ста До си теј Но ва ко -
вић, со ло пе вач Ми лан Об ра -
до вић и кла ви рист ки ња Ма ри -
ја на Га вра но вић.

Дру гог да на, 11. ма ја, кон -
церт су при ре ди ли про фе со ри
шко ле. На ре пер то а ру су би ла
де ла кла сич не му зи ке, али и
по пу лар не му зи ке у раз ли чи -
тим аран жма ни ма. Кон церт на

са ла би ла је пу на и пу бли ка је
ужи ва ла у из во ђе њи ма пи ја -
нист ки ња Кри сти не Кр стић, Га -
бри е ле Ди нић, Ма ри је Ли ге ти
Ба линт и Сне жа не Ђо кић, кла -
ри не ти ста Ша муа Ки ша и Дар -
ка Ар мен ског, обо ист ки ње Ми -
ла не Зи на јић, ви о лон че ли сте
Бо ја на Тир мен штај на, фла у -
тист ки ња Ива не Ми јо вић и Ма -
ри ке Мич кеи и гру пе про фе -
со ра ко ја је за крај про гра ма
из ве ла по зна те евер грин ну ме -
ре у ин те ре сант ним аран жма -
ни ма.

За вр шно ве че про сла ве одр -
жа но је у по не де љак, 14. ма ја.
Тра ди ци о нал но су два за по сле -
на и два ма ту ран та по се ти ли

гроб Јо ва на Бан ду ра и по ло -
жи ли цве ће. Цен трал на све ча -
ност је одр жа на у ве чер њим
са ти ма у дво ра ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва. На сту пи ли су:
ду вач ки ор ке стар под ру ко вод -
ством проф. Ива не Ми јо вић,
хор основ не шко ле ко јим ди -
ри гу је проф. Је ле на Цве тић,
ор ке стар хар мо ни ка уз во кал -
ни квин тет с ру ко во ди о цем
проф. Бра ни ми ром Ђо ки ћем,
као и Там бу ра шки ор ке стар
„Не вен”, ко ји во ди проф. Ми -
хај ло Јо вић. У дру гом де лу кон -
цер та уче ство ва ли су хор „Бел -
кан то” и ор ке стар сред ње му -
зич ке шко ле, ко ји је при пре -
мио ди ри гент Бо јан Кља јић.

На про гра му су би ла углав ном
де ла по пу лар не и филм ске му -
зи ке.

Овом при ли ком про мо ви са -
ни су и ре зул та ти уче ни ка и
на став ни ка шко ле. Ди рек тор -
ка шко ле Сне жа на Ђо кић пред -
ста ви ла је три де сет јед ног нај -
у спе шни јег уче ни ка од укуп но
сто че ти ри ко ји су ове го ди не
уче ство ва ли на так ми че њи ма.
Пред ста вље ни уче ни ци су осва -
ја чи пр вих на гра да на Ре пу -
блич ком так ми че њу му зич ких
шко ла Ср би је, ше зде сет дру -
гом Фе сти ва лу му зич ких и ба -
лет ских шко ла Ср би је и ва -
жним так ми че њи ма ме ђу на -
род ног ка рак те ра за ду ва че и
со ло пе ва че. Нај у спе шни јим
уче ни ци ма и њи хо вим мен то -
ри ма уру че ни су по кло ни и ди -
пло ме.

Ди рек тор ка је ис ко ри сти ла
при ли ку да још јед ном по хва -
ли уче ни ке и на став ни ке, ко ји
су до да на шко ле осво ји ли 201
на гра ду, од че га је би ло 110 пр -
вих, 61 дру га и 30 тре ћих на -
гра да, као и ви сок пла сман шко -
ле, ко ја је би ла де ве та од пе де -
сет де вет ран ги ра них на др жав -
ном так ми че њу и тре ћа од 53
ран ги ра не за еки пу со ли ста на
ше зде сет дру гом Фе сти ва лу му -
зич ких и ба лет ских шко ла Ср -
би је. М. М. В.

У пре пу ној скуп штин ској са -
ли Град ске упра ве одр жа но је
за ни мљи во пре да ва ње за уче -
ни ке тре ћих и че твр тих раз ре -
да сред њих шко ла, на те му без -
бед но сти мла дих у са о бра ћа ју.
Око 200 сред њо шко ла ца при -
су ство ва ло је у уто рак, 15. ма -
ја, ве о ма ко ри сној ра ди о ни ци

о са о бра ћај ној кул ту ри и не -
кул ту ри, ко ју су ор га ни зо ва ли
Оде ље ње за са о бра ћај Град ске
упра ве и Kомите т за без бед -
ност са о бра ћа ја гра да Пан че -
ва, у са рад њи са Аген ци јом за
без бед ност са о бра ћа ја Ре пу -
бли ке Ср би је и Са ве зом па ра -
пле ги ча ра и ква дри пле ги ча ра
Ср би је. Реч је о ре а ли за ци ји
на ци о нал ног про јек та под на -
зи вом „Још увек во зим”.

У скло пу про јек та, пре да -
ва чи ко ји су трај ни ин ва ли -
ди тет сте кли у са о бра ћај ним

не зго да ма, пре но ше њем лич -
ног ис ку ства кроз ин тер ак ци -
ју с мла ди ма го во ре о озбиљ -
но сти по сле ди ца са о бра ћај -
них не зго да и ри зич ним по -
на ша њи ма у са о бра ћа ју. Уче -
ни ци су има ли при ли ку да
пу тем пре да ва ња и крат ких
фил мо ва, ко је су им пре зен -

то ва ли Ду шко Пе шић, на чел -
ник Оде ље ња за пре вен ци ју и
еду ка ци ју Аген ци је за без бед -
ност са о бра ћа ја, и Сла ви ша
Са вић, пред став ник Са ве за па -
ра пле ги ча ра и ква дри пле ги -
ча ра Ср би је, са зна ју ви ше о
без бед но сти у са о бра ћа ју.

Вре ди ис та ћи да је ова кав
вид еду ка ци је оце њен нај ви -
шим оце на ма и као та кав по -
стао је део пре вен тив них ак -
тив но сти, усме рен пре све га
ка ли ци ма ко ја тек по ста ју
во за чи.

Нафт на ин ду стри ја Ср би је
упла ти ће и ове го ди не ди ви -
ден де на ра чу не гра ђа на Ср -
би је – вла сни ка ак ци ја ру ско-
срп ског нафт ног ги ган та. Од -
бор ди рек то ра НИС-а одр жао
је у по не де љак, 14. ма ја, сед -
ни цу на којoj је, из ме ђу оста -
лог, од лу че но да се усво ји
пред лог Скуп шти не ак ци о на -
ра о рас по де ли до би ти за 2017.
го ди ну, ис пла ти ди ви ден ди и
утвр ђи ва њу укуп ног из но са
не рас по ре ђе не до би ти Дру -
штва, та ко да ће у на ред ном
пе ри о ду би ти ис пла ће на ди -
ви ден да у укуп ном из но су од
6.948.003.644 ди на ра, од но -
сно 25 од сто до би ти ко ју је
ком па ни ја НИС оства ри ла
про шле го ди не. Уку пан би -
ланс по зи тив ног по сло ва ња у
2017. го ди ни из но сио је
27.790.460.000 ди на ра.

Да под се ти мо, ру ско-срп ски
нафт ни ги гант има 2.157.792
ак ци о на ра, а ве ћин ски вла -
сник ак ци ја је ру ска ком па -
ни ја „Га спром њефт”, ко ја по -
се ду је 56,15 про це на та. Ре пу -
бли ка Ср би ја у вла сни штву
има 29,87 од сто, а у по се ду
оста лих ма њин ских ак ци о на -
ра је 13,98 од сто ак ци ја.

По ред то га, Од бор ди рек -
то ра је одо брио Го ди шњи из -
ве штај НИС-а за 2017. го ди -
ну и при хва тио Из ве штај не -
за ви сног ре ви зо ра „Pricewa-
terhouseCoopers” о из вр ше ној
ре ви зи ји по сло ва ња у прет -
ход ној го ди ни.

Пан че вач ка гим на зи ја „Урош
Пре дић” би ла је до ма ћин уче -
сни ци ма се дам на е стог Ре ги -
о нал ног так ми че ња у ис тра -
жи вач ким ра до ви ма. Так ми -
ча ри из Ши да, Но вог Са да,
Ки кин де и Пан че ва у су бо ту,
12. ма ја, пред ста ви ли су и
ујед но бра ни ли сво је ис тра -
жи вач ке ра до ве ко је су пи -
са ли ове школ ске го ди не.
Пан че вач ки ђа ци су по но во
оства ри ли сја јан успех.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, ове го ди не је би ло из ван -

ред них ра до ва, а ве ли ку уло гу
у њи хо вој из ра ди, по ред уче -
ни ка, има ли су и њи хо ви про -
фе со ри мен то ри. Од укуп но
73 уче ни ка при ја вље на за Ре -
ги о нал но так ми че ње, на ре пу -
блич ку смо тру, ко ја тре ба да
бу де одр жа на 2. ју на у Чач ку,
пла си ра ла су се 34 уче ни ка.
Над ме та ње та лен то ва не де це
од ви ја се у 12 обла сти, а ме то -
до ло ги ја из ра де и од бра не ра -
да те ме љи се на ака дем ским
по сту ла ти ма и нор ма ти ви ма
на уч но и стра жи вач ког ра да.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 18. мај 2018.
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УПУ ЋЕН ЈАВ НИ ПО ЗИВ ГРА ЂАН СТВУ

ПРИ ЈА ВИ ТЕ СЕ ЗА ЕКО ЛО ШКЕ 
СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ

ТРИ БИ НА О БЕЗ БЕД НО СТИ У СА О БРА ЋА ЈУ

Пре вен ци ја пре све га

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ме ње них за ову свр ху, пре ма
ре до сле ду под не тих зах те ва, а
нај ка сни је до 15. де цем бра.

Кон крет не ме ре
Да под се ти мо, Аген ци ја за за -
шти ту жи вот не сре ди не об ја -
вљу је го ди шњи из ве штај о ста -
њу жи вот не сре ди не у Ре пу бли -
ци Ср би ји, у ко ме већ не ко ли -
ко го ди на уна зад струч ња ци ука -
зу ју на то да пре ко 50 од сто ста -
нов ни штва у Ср би ји уди ше за -
га ђен ва здух, а ме ђу њи ма су и
Пан чев ци. Ва здух у на шем гра -
ду до био је нај ни жу оце ну, та ко
да жи ви мо у сре ди ни с ви со -
ким сте пе ном за га ђе ња (тре ћа
ка те го ри ја ква ли те та ва зду ха)
и на ша те ри то ри ја има ста тус
угро же не жи вот не сре ди не.

Оп ште по зна та је чи ње ни ца да
од сеп тем бра па све до про ле ћа
на ши су гра ђа ни уди шу ча ђав ва -
здух обо га ћен су спен до ва ним
че сти ца ма. У том пе ри о ду, ка да
кре не греј на се зо на, до ла зи до
по ра ста кон цен тра ци је ових опа -
сних и ве о ма штет них ма те ри ја,
па је ло кал ни се кре та ри јат за
за шти ту жи вот не сре ди не до нео
план у ко јем су де фи ни са ни ко -

ра ци за пре ва зи ла же ње овог про -
бле ма. Јед на од ме ра је из два ја -
ње сред ста ва за спро во ђе ње под -
сти цај них ме ра за ко ри шће ње
при род ног га са. Иде ја је да се
упо тре бом овог енер ген та сма -
њи ис пу шта ње опа сних ма те ри -
ја из ло жи шта и та ко до при не -
се по бољ ша њу ква ли те та ам би -
јен тал ног ва зду ха.

Ова ак ци ја је пр ви пут спро -
ве де на пре две го ди не и би ла је
усме ре на са мо на су фи нан си ра -
ње из ра де про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је ко ја је нео п ход -
на за уво ђе ње га са у до ма ћин -
ства у Вој ло ви ци. Раз лог се -
лек тив ног при сту па ло кал не
са мо у пра ве је чи ње ни ца да су
та да шња сред ства из дво је на за
ову на ме ну би ла огра ни че на.
Још пре две го ди не је ло кал на
са мо у пра ва на ја ви ла кон курс
за су фи нан си ра ње гра ђе вин -
ских ра до ва при уво ђе њу га са
у до ма ћин ства, али се ду го че -
ка ло на по твр ду ЈП-а „Ср би ја -
гас”, с ко јим је Град мо рао да
пот пи ше до ку мен та ко ји ма се
оба ве зу је да ће фи нан си ра ти
гра ђе вин ске ра до ве.

ОДР ЖА НО РЕ ГИ О НАЛ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ

Мла ди ис тра жи ва чи 
у ак ци ји

ШЕ ЗДЕ СЕТ ОСМА ГО ДИ ШЊИ ЦА МУ ЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ

У прет ход ној го ди ни пре ко две ста на гра да 

НИС ИС ПЛА ЋУ ЈЕ ДИ ВИ ДЕН ДЕ

Рас по де ла до би ти



Око сто наших суграђана имало
је прилику да преконтролише
своје здравље у оквиру акције
превентивних прегледа које су
дан уочи Међународног дана се-
стринства, 12. маја, организова-
ли Завод за јавно здравље, Пре-
вентивни центар и Општа бол-
ница. Панчевци су искористи-
ли ову акцију да преконтроли-
шу вредности холестерола, три-
глицерида и шећера у крви, да
измере крвни притисак, одреде
индекс телесне масе и провере
проценат масноће у телу. Од
стручњака су добили одговара-
јуће здравствене савете, као и
промотивни материјал.

Међународни дан сестрин-
ства обележен је ове године
широм света под слоганом „Се-
стринство: глас који следимо
– здравље је људско право”, ко-
ји је одабран како би се подсе-
тило на то да здравствена за-
штита треба да буде доступна
свима и у сваком тренутку.

Ипак, оно на шта се сваке го-
дине поводом овог значајног да-
тума указује, јесте изузетно лош
положај медицинских сестара
у нашој земљи. Чињеница је да
је посао медицинске сестре ху-
ман и да се ради с великом љу-
бављу, али нажалост свима нам
је позната и друга страна меда-

ље. У Србији су медицинске се-
стре потцењене, мало плаћене,
увек прве на удару незадовољ-
них пацијената, изложене огром-
ном стресу, а радно време им је
често и по дванаест сати. Стога
велики број њих током радног
века прерано оболи и оде у ин-
валидску пензију. Исто тако, све
више сестара тражи своју срећу
у иностранству или у приватној
пракси, а тај недостатак особља
трпе државне установе и паци-
јенти.

Тиме се враћамо на тему ко-
ја је у фокусу ове године, а то
је (не)доступност здравствене
заштите за све. Очигледно је
пут којим се до ње долази да-
леко компликованији, проблем
комплекснији но што се на пр-
ву лопту чини, док су решења,
нажалост, далека, магловита
или чак непостојећа. У прилог
том закључку говори и чиње-
ница да се о незавидном поло-
жају медицинских сестара го-
вори сваког 12. маја већ много
година уназад, а да те приче
постају све драматичније, без
иједног светлог примера који
би дао наду да се ситуација по-
правља.

Дало би се закључити да нам
једино преостаје да као паци-
јенти покажемо медицинским
сестрама колико поштујемо њи-
хов труд, залагање и ентузија-
зам и да им узвратимо љубазно-
шћу и коректним односом. Иа-
ко се од поштовања не може жи-
вети, то је најмање што свако од
нас може и мора учинити.

Петак, 18. мај 2018.

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Про шлог ви кен да на Бе о град -
ском сај му одр жан је 31. ме -
ђу на род ни са јам и кон грес
ко зме ти ке, не ге ко се, есте ти -
ке и здра вља, под на зи вом
„До дир Па ри за”. То је нај ве -
ћа бју ти-фе шта у ре ги о ну.
Пред ста вље на су нај но ви ја
до стиг ну ћа у обла сти не ге ле -
по те и одр жа на пре да ва ња
еми нент них до ма ћих и стра -
них струч ња ка. По ред кон -
гре сног де ла, на ме ње ног ле -
ка ри ма и ко зме ти ча ри ма, по -
се ти о ци су мо гли да при су -
ству ју пре зен та ци ја ма и еду -
ка ци ја ма на штан до ви ма из -
ла га ча.

Одр жан је и ре ви јал ни про -
грам на ме њен они ма с так -
ми чар ским ду хом и же љом
за на пре до ва њем у обла сти
сцен ске шмин ке и мо де ли -

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

Но ви те ти са сај ма 
ко зме ти ке

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: јед на ти кви ца сред ње ве -

ли чи не, гла ви ца цр ног лу ка, јед на

шар га ре па, пет де ци ли та ра со ка од

па ра дај за, око је дан ли тар во де, 1-

2 че шња бе лог лу ка, гран чи ца це -

ле ра, не ко ли ко зр на би бе ра, јед на

ка ши ка бра шна, ка ши чи ца мле ве не

па при ке, со, коц ки ца за су пу и ве -

зи ца сец ка не ми ро ђи је.

При пре ма: Ти кви цу ољу шти ти, пре се ћи на по ла и очи сти ти од се -

мен ки, а за тим исе ћи на коц ки це (1 x 1 цен ти ме тар). Коц ки це ку ва -

ти у сла ној во ди пет на е стак ми ну та док не омек ша ју. На ма ло уља

про пр жи ти сит но сец ка ни цр ни лук и шар га ре пу, до да ти ка ши ку

бра шна и ка ши чи цу мле ве не за чин ске па при ке (бла ге или љу те, по

из бо ру), а за тим си па ти во ду и сок од па ра дај за. До да ти коц ки цу за

су пу и по со ли ти по уку су. Ста ви ти и че шањ бе лог лу ка, не ко ли ко зр -

на би бе ра и гран чи цу це ле ра (ово је са мо ра ди леп ше аро ме, а све

то ка сни је тре ба из ва ди ти).

По што су коц ки це ти кви ца омек ша ле, до да ће мо и њих за јед но с во -

дом у ко јој су се ку ва ле. На кра ју, тре ба за чи ни ти сит но сец ка ном ми ро -

ђи јом и све за јед но ку ва ти још де се так ми ну та. За то вре ме про ба ти и

до те ра ти укус ако је по треб но. Мо же се ста ви ти и јед на ка ши чи ца ше ће -

ра да ма ло убла жи ки се лост чор би це, све за ви си од  то га ка ко во ли те.

По слу жи ти то пло. У сва ки та њир, не по сред но пре слу же ња, мо же

се до да ти ка ши ка ми ле ра ма или па вла ке. При јат но!

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

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

Пи ше: Лана Белић

Чор би ца од ти кви ца

ра ња нок ти ју и фри зу ра. Нај -
ви ше па жње би ло је по све -
ће но не зи те ла, што је и оче -
ки ва но због пред сто је ћих лет -
њих од мо ра и же ље за ски -
да њем ви шка ки ло гра ма ко -
ји су се ла ко на та ло жи ли на -
кон ду ге зи ме. До ма ћи бренд
„Vecom” нај ви ше се ис та као
апа ра ти ма за ски да ње це лу -
ли та, као што су „Ли по слим
си стем” и RWТ – ра ди јал ни
удар ни та ла си.

Бренд „Mesmerie” био је
ап со лут ни хит са сво јим про -
из во дом „Vacuslim 48” за ели -
ми на ци ју це лу ли та, ма сних
на сла га и из ба ци ва ње ви шка
теч но сти из ор га ни зма. За са -
јам су спре ми ли и ре ше ње
за ру ке, од но сно на дла ни це,
ко је зах те ва ју исти трет ман
це лу ли та као и бу ти не, сто -
мак, ко ле на и бе дра.

Што се ли ца ти че, ап со -
лут ни хит је трет ман ки се о -
ни ком, ко ји је ак ту е лан увек
и у свим го ди шњим до би ма
и у свим ко зме тич ким трет -
ма ни ма, али је са да, с то пли -
јим вре ме ном, иде а лан. Ки -
се о ник хра ни сва ку ће ли ју
ко же, бу ди је, осве жа ва, под -
мла ђу је и сма њу је ак не.

Ка да је реч о ге ло ви ма или
ла ко ви ма за нок те, ак ту ел не
су не жне па стел не ни јан се
или пак ја ке флу о ре сцент не
бо је ле та, та ко да су сви уку -
си по кри ве ни.

Са мо 8,3% 
ста нов ни ка Ср би је
ста ри јих од 25 го ди на
има све сво је зу бе

Од осме ха за ви се 
фи зич ко здра вље, 
го вор, са мо по у зда ње
и со ци јал ни од но си

У Ср би ји се од 14. до 20. ма ја
обе ле жа ва Не де ља здра вља уста
и зу ба у ор га ни за ци ји Ин сти -
ту та за јав но здра вље Ср би је
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”,
мре же ин сти ту та/за во да за јав -
но здра вље и Сто ма то ло шког
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о -
гра ду. Циљ ак тив но сти у окви -
ру ове кам па ње је ин фор ми са -
ње јав но сти о зна ча ју и на чи -
ни ма очу ва ња орал ног здра вља.

Ово го ди шњи сло ган „Здра -
ви зу би у здра вој по ро ди ци”
ин спи ри сан је ис тра жи ва њи ма
ко ја по ка зу ју да су зна ње и на -
ви ке ро ди те ља у ве зи са орал -
ном хи ги је ном по ве за ни са очу -
ва њем орал ног здра вља де це.

Еду ка ци ја нај мла ђих
Као и прет ход них го ди на, кам -
па ња се ре а ли зу је и у на шем
гра ду, па је та ко ове не де ље у
про сто ри ја ма Сто ма то ло шке слу -
жбе при ре ђе на из ло жба деч јих
ра до ва, а Не де ља здра вља уста

НЕ ДЕ ЉА ЗДРА ВЉА УСТА И ЗУ БА

БУ ДИ МО ДО БАР ПРИ МЕР СВО ЈОЈ ДЕ ЦИ

у здра вој по ро ди ци”, а ре зул та -
ти се тек оче ку ју.

Чи ње ни ца да је ова те ма об ра -
ђе на на та ко све о бу хва тан на чин
ни ма ло не чу ди, бу ду ћи да је
орал но здра вље зна чај на ком по -
нен та све оп ште чо ве ко ве до бро -
би ти, ко ја ути че ка ко на фи зич -
ко здра вље, та ко и на го вор, са -
мо по у зда ње и со ци јал не од но се.

У За во ду за јав но здра вље
под се ћа ју на то да су фак то ри
ри зи ка за орал на обо ље ња нај -
че шће и фак то ри ри зи ка за хро -
нич не не за ра зне бо ле сти и да
обо ље ња уста и зу ба има ју ве -
ли ки здрав стве ни, со ци јал ни и
еко ном ски зна чај па пред ста -
вља ју јав но здрав стве ни про блем.

Квар на ста ти сти ка
У све ту 60–90% школ ске де це и
бли зу 100% од ра слог ста нов ни -

штва има зуб ни квар. Обо ље ња
пот пор ног апа ра та зу ба ко ја мо -
гу до ве сти до гу бит ка зу ба при -
сут на су код 15–20 про це на та
свет ске по пу ла ци је ста ро сти од
35 до 44 го ди не, док тре ћи на
ста нов ни штва ста ро сти од 65 до
74 го ди не не ма ни је дан зуб. У
европ ском ре ги о ну Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је про -
це нат ше сто го ди шња ка ко ји има -
ју ка ри јес ва ри ра од 20 до чак
90%, у за ви сно сти од зе мље.

Ка да је реч о Ср би ји, ре -
зул та ти ис тра жи ва ња спро ве -
де ног на на ци о нал но ре пре -
зен та тив ном узор ку 2013. го -
ди не по ка зу ју да све га 8,3%
ста нов ни ка на ше зе мље ста -
ри јих од 25 го ди на има све
сво је зу бе! Уз то, ма ње од по -
ло ви не (45,6%) ста нов ни штва
про це њу је ста ње сво јих зу ба
и усне ду пље као до бро. По -
себ но су угро же ни ста нов ни -
ци ни жег обра зов ног ста ту са
и ло шег ма те ри јал ног ста ња,
ко ји у зна чај но ма њем про -
цен ту ре дов но пе ру зу бе. Ис -
тра жи ва ње „По на ша ње у ве зи
са здра вљем код де це школ -
ског уз ра ста” ко је је Ин сти -
тут за јав но здра вље Ср би је

спро вео 2017. го ди не на на -
ци о нал но ре пре зен та тив ном
узор ку по ка за ло је да на ви ку
сва ко днев ног пра ња зу ба че -
шће од јед ном днев но има око
две тре ћи не ан ке ти ра не школ -
ске де це (70,9%), зна чај но ви -
ше де вој чи ца не го де ча ка
(82,6% пре ма 59,9%).

Оп ште пре по ру ке сто ма то -
ло га ко је се ти чу очу ва ња орал -
ног здра вља мно ги ма су по зна -
те, али ста ти сти ка по ка зу је да
их не при ме њу ју сви, те би ва -
ља ло под се ти ти на не ке од њих.
Одр жа ва ње аде кват не хи ги је -
не под ра зу ме ва ре дов но пра ње
зу ба ују тро и уве че и по сле сва -
ког обро ка, као и ко ри шће ње
кон ца за зу бе. Леп осмех зах -
те ва и сма ње ње уно са ше ће ра
и из ба лан си ра ну ис хра ну, те
ко ри шће ње за штит не опре ме
за спорт ске ак тив но сти, при -
др жа ва ње про пи са них ме ра без -
бед но сти у са о бра ћа ју и бо ра -
вак у без бед ном фи зич ком
окру же њу.

Под ра зу ме ва ју се и ре дов не
по лу го ди шње по се те зу ба ру ра -
ди кон тро ле и укла ња ња ка -
мен ца, као и пре ста нак пу ше -
ња и из бе га ва ње ал ко хо ла.

ХРАНА ЗА ДУШУ

При хва ти, про ме ни
или (от)пу сти

Дра ги мо ји, кад се од лу чи -
мо на по спре ма ње и емо тив -
но сре ђи ва ње свог жи во та,
увек нас об у зи ма страх од
ве ли чи не го ми ле ђу бре та ко -
је смо го ди на ма до вла чи ли
и по пу ња ва ли ру пе што их
на пра ве не за до вољ ства, бри -
ге, од ла га ња, стреп ње... Ве о -
ма че сто, у стра ху од про ме -
не, ре ша ва мо да за др жи мо
све ђу бре, јер га сма тра мо
не из бе жним те ре том ко ји жи -
вот то ва ри на сва чи ја пле ћа.

На вик ну ти на по сте пе но
до да ва ње те ре та, сма тра мо
ђу бре са став ним де лом се бе
и ПРИ ХВА ТА МО да смо то
ми у је ди ној мо гу ћој вер зи -
ји. Уло га у ко јој се нај бо ље
сна ла зи мо, ко ја је ме ри ло
оно га што ми сли мо да је смо,
по вла чи за со бом као је ди ну
оп ци ју да при хва ти мо као
да тост или суд би ну све што
но са мо кроз жи вот и што
пред ста вља на чин на ко ји
гра ди мо ру ти ну сва ко днев -
ног пре жи вља ва ња. Не до ста -
так хра бро сти да се су о чи мо
са жи вот ним иза зо ви ма и не -
пре у зи ма ње од го вор но сти
пред ста вља наш из бор и са -
став ни део ве ро ва ња у не мо -
гућ ност про ме не. Те ско бу,
не ла год ност и не за до вољ ство
ко ји нас при ти ска ју из ну тра,
не ре ша ва мо уче њем, тра же -
њем, су о ча ва њем са со бом,
већ их „пу шта мо” да из би ју
као фи зич ки бол. Бо ле ће кад
год ни смо у пот пу но сти при -
хва ти ли се бе са свим вр ли -
на ма, ма на ма, не до ста ци ма,
ви шко ви ма...

Раш чи шћа ва ње с на го ми -
ла ним жи вот ним те ре том је

мо гу ће ка да ПРО МЕ НИ МО
на чин на ко ји смо до но си ли
од лу ке, ра ди ли, гра ди ли од -
но се с дру гим љу ди ма и ка -
ко смо се од но си ли пре ма
се би. У ства ри, сва ка про ме -
на тре ба да поч не од са гле -
да ва ња на чи на на ко ји ко -
му ни ци ра мо с нај ва жни јом
осо бом у жи во ту – са со бом.
Уче ње ка ко да се од но си мо
пре ма се би с по што ва њем и
ка ко да ис по ља ва мо сво ју је -
дин стве ност по кре ну ће све
оста ле про ме не у на шим жи -
во ти ма. Под те ре том ни ског
са мо по у зда ња и без са гле да -
ва ња соп стве них сна га не -
мо гу ће је про ме ни ти на ви -
ке, уве ре ња и ру ти не ко ји
пред ста вља ју ка ри ке емо тив -
ног лан ца ко јим смо ве за ни
за страх од про ме не.

Нај бо ља „ме тла” за чи шће -
ње све га што нас ко чи, жу ља
и при ти ска је ве шти на да
(ОТ)ПУ СТИ МО оно што не
мо же мо да за др жи мо. Тра -
ди ци ја, кул ту ра у ко јој од -
ра ста мо и по ро дич но вас пи -
та ње нас „уче” да тре ба да
по се ду је мо оно што во ли мо.
Знак јед на ко сти из ме ђу во -
ле ти и има ти је нај ја чи ка да
су емо тив не ве зе у пи та њу.
Тра жи мо стал не до ка зе да
смо по треб ни, во ље ни и не -
за мен љи ви, а при том је страх
од гу бит ка све из ра же ни ји.
Љу ба вљу на зи ва мо и гр че -
ви ти сти сак љу бо мо ре и кон -
тро ле ко ји ма же ли мо да ве -
же мо не чи ју љу бав за нас.
По ве ре ње, по др шка и то ле -
ран ци ја су пред у сло ви за уче -
ње ве шти не от пу шта ња. Ка -
да има мо по ве ре ње у се бе,
зна мо сво је сна ге и ра ди мо
на укла ња њу сла бо сти, лак -
ше на у чи мо и ка ко да пу -
сти мо дру ге да ужи ва ју у сво -
јој сло бо ди. Осе ћај сло бо де
ко ји пру жа мо они ма ко је во -
ли мо ве зу је их сна гом по ве -
ре ња и љу ба ви, ко ји ма не
тре ба по твр да и до ка зи ва ње.

Про ме на, при хва та ње или
от пу шта ње – од лу ка је на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

По се ти те зу ба ра бар два пут го ди шње

и зу ба обе ле же на је и у вр ти ћи -
ма, основ ним шко ла ма „Све ти
Са ва” и „Сте ви ца Јо ва но вић”, као
и у Здрав стве ној ам бу лан ти Ка -
ча ре во. За вод за јав но здра вље је
ре а ли зо вао ли ков ни и ли те рар -
ни кон курс за де цу из пред школ -
ских уста но ва и уче ни ке основ -
них шко ла на те му „Здра ви зу би

ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕСТРИНСТВА

Хумане, вредне
и потцењене



Шта би сте ура ди ли да се ва -
ша де вој чи ца пла ши да иде
у шко лу? Шта би сте јој ре -
кли да је охра бри те? Те ре за
је дав но за сво ју уну ку Аду
сми сли ла јед ну игру: сва ки
пут ка да јој из гле да као да је
не че му до шао крај, тре ба да
на чу љи уши и ослу шне зву -
ко ве око се бе. Са мо та ко ће
мо ћи да пре по зна звук ства -
ри ко је по чи њу. Не ки од њих
су то ли ко јед но став ни, а у
се би кри ју ча ро ли ју: звук ор -
ке стра ко ји се шти му је тре -
ну так пре по чет ка кон цер та,
звук ли шћа што шу ми под
на ле том ве тра и на ја вљу је
ки шу, звук шо љи ца за ка фу
ко је се у жур би од ла жу. Ба ка
Те ре за на у чи ла је Аду да пре -
по зна то чу до по че та ка.

Али у жи во ту се не де ша -
ва ју са мо ле пе ства ри. Ка да
из гу би мо ве ру у се бе, ка да нас
не ко из да, или нам ка же збо -
гом, чи ни нам се као да ни -
шта ви ше не мо же да поч не.
Ада ви ше ни је де вој чи ца и о

то ме че сто раз ми шља, али још
има оних ко ји је под се ћа ју на
то да тре ба да вра ти осмех на
ли це. На при мер, не ко по пут
Ма теа, ко ји јој по кла ња бе ле
ра де и чи ни је срећ ном. Упра -
во он да ка да нам из гле да као
да су нам сви окре ну ли ле ђа,
тре ба да ослу шку је мо, да бу -
де мо спрем ни: и ка да је не бо
пу но обла ка, жи вот мо же да
из гле да као обе ћа ње сун ча -
ног да на.

ДРУШТВО
Петак, 18. мај 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта је за
вас нај ве ћи ку ка вич лук. „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 „Лет из над ку ка вич јег гне -
зда” Ке на Ки зи ја 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:

„Нај ве ћи ку ка вич лук је ка -
да ше фу не смеш да ка жеш
ни: ’Цр не су ти очи у гла ви’.
Ја смео па за вр шио на би роу
за за по шља ва ње.” 064/3856...

„Нај ве ћи ку ка вич лук у жи -
во ту је ла га ти се бе да ти је
до бро кад ни је, са мо за то што
се пла шиш про ме не.”
064/3656...

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 ка кве је бо је њи хо -
ва ду ша. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге
„Цр ве не ду ше” По ла Гре ве -
ја ка.

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:

„Тр чи та мо, тр чи амо, ду -
ша ми на нос иза шла, по бе -
же, ни бо ју јој ни сам ви де -
ла!” 060/6672...

„Лихт! Ис пи ра ње мо зга по -
че ло је ис пи ра њем уши ју, а
за вр ши ло се ис пра ном ду -
шом. Па та ко, ма ло –по ма ло,
миц по миц, ду ша од ва тре -
но цр ве не из бле де до лихт ро -
зе.” 062/1656...

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

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 23. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ко ји по љу бац је на вас оста вио нај ја чи ути сак?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „По след њи по љу бац” Ло ре -
лин Пејџ. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Исти на је да Еми ли не мо же
пот пу но да ве ру је ле пом и
опа сном Ри ву Са ли су, али он
је је ди ни ко ји јој пру жа оно
што јој је по треб но. С Ри вом
она ко нач но мо же да бу де
она ква ка ква је сте. Пре пу -
шта ње том чо ве ку је је ди но
што је др жи уси дре ном док
јој се цео жи вот рас па да. Али
вла сник хо те ла је мај стор за
чу ва ње тај ни. Иа ко она на -
ста вља по тра гу за од го во ри -
ма, још не ко да је све од се бе
да их не са зна.

Вре ме ис ти че и Еми ли сум -
ња у све што је ми сли ла да
зна о при ја тељ ству и љу ба ви.

Сад је пред не мо гу ћим из -
бо ром: хо ће ли са чу ва ти ср -
це или жи вот?

„По след њи по љу бац”
Ло ре лин Пејџ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Све што је ле по има
крај” Еви те Гре ко

Два чи та о ца ко ји до сре де, 23. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Због ког кра ја нај ви ше жа ли те у жи во ту?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Све што је ле по има крај” Еви те
Гре ко. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју
„Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

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

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

КУД „АБРА ШЕ ВИЋ” РА ДИ ПУ НОМ ПА РОМ

ЧУ ВА РИ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ, ЗА ШТИТ НИ ЦИ 
ПО РО ДИ ЦЕ

Од по врат ка са 
Си ци ли је сви 
ан сам бли из у зет но
ак тив ни

Ве ли ки број 
кон це ра та у ма ју,
сле де и го сто ва ња

По треб на по моћ око
пре во за

Већ не ко ли ко го ди на је дан од
нај зна чај ни јих ме ђу на род них
пра зни ка – 15. мај, Свет ски дан
по ро ди це, ве ли ким кон цер том,
али и пре но ше њем бит них по -
ру ка о нај ва жни јој ће ли ји дру -
штва, обе ле жа ва нај ста ри је пан -
че вач ко кул тур но-умет нич ко
дру штво – „Абра ше вић”.

Та ко је би ло и ове го ди не, у
уто рак, 15. ма ја, ка да су се број -
ној пу бли ци у дво ра ни До ма
вој ске пред ста ви ли сви ан сам -
бли – од нај мла ђих до оних
нај и ску сни јих, ка ко из Пан че -
ва, та ко и из огра на ка из Ко ви -
на, Опо ва и Ја бу ке.

По себ но ста бло
– Ово је че твр та го ди на ка ко
те мат ским кон цер том обе ле -
жа ва мо Ме ђу на род ни дан по -
ро ди це с ци љем да да мо свој
до при нос очу ва њу нај ва жни је
ин сти ту ци је за сва ког чо ве ка.
Ово го ди шњи кон церт смо на -
зва ли „По ро дич но ста бло Абра -
ше ви ћа”, јер смо кроз ри там,
по крет и реч го во ри ли о зна -
чај ним чла но ви ма на ше умет -
нич ке по ро ди це – ре кла је Ле -
ла Стој нов, пред сед ни ца „Абра -
ше ви ћа”.

На кон по врат ка с ве ли ке тур -
не је на Си ци ли ји (у мар ту ове
го ди не) Дру штво ра ди пу ном па -
ром, а сви ан сам бли су мак си -
мал но ан га жо ва ни. У Дру штву
је по себ но жи во то ком овог ме -
се ца, ка да је упра ва би ла при ну -
ђе на да од би је не ка го сто ва ња,
јер игра чи ни су мо гли да бу ду
на ви ше ме ста исто вре ме но.

Та ко је, на при мер, пр ви ан -
самбл у пе так, 11. ма ја, са још

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Од бе гла ду ша

Од мах по том пр ви ан самбл је
от пу то вао у Кру ше вац, где је у
ве чер њим са ти ма го сто вао на
го ди шњем кон цер ту та мо шњег
фол клор ног ан сам бла „Ла за -
ри ца”. Игра чи из Пан че ва су
на сту пи ли пред око 600 љу ди
оку пље них у кру ше вач кој са -
ли „Тра јал”, а као што се мо -
гло и оче ки ва ти, пу бли ка их
је ис пра ти ла бур ним апла у зи -
ма и уз ви ци ма оду ше вље ња.
Иа ко су фол кло ра ши на траг у
Пан че во сти гли у сви та ње на -
ред ног да на, то део ан сам бла
ни је спре чи ло да се већ у 9 са -
ти при дру жи деч јим ан сам -
бли ма, ко ји су сво јом игром
уве ли ча ли ма ни фе ста ци ју
„Про лећ ни дан” у ОШ „Ми ро -
слав Ан тић”. Истог да на, тач -
но у под не, деч ји ан сам бли су

сед ни ца Дру штва је за хва ли ла
Го ра ну Ја њо ви ћу из Фуд бал -
ског клу ба „Ди на мо”, ко ји им
по ма же око пре во за кад год је
то мо гу ће, али је и упу ти ла
апел ло кал ној са мо у пра ви и
сви ма ко ји су у мо гућ но сти да
им на не ки на чин по мог ну око
ре ша ва ња овог го ру ћег про бле -
ма, ка ко би мо гли да пред ста -
вља ју Пан че во ши ром Ср би је
и ино стран ства и мно го че шће.

У ком год гра ду или др жа ви
да на сту пе, ре ак ци је пу бли ке на
енер ги ју, ха ри зму и про фе си о -
нал ност ових мла дих игра ча су
та кве да сва ка Пан чев ка и Пан -
че вац има ју раз ло га да бу ду пу -
ни по но са. Сто га ова еки па за -
слу жу је да јој се обез бе ди ма кар
ау то бус кад год је нео п хо дан.
Ви ше од то га они и не тра же.

Д. Ко жан

Та ко ће пр ви ан самбл већ у
су бо ту, 19. ма ја, уче ство ва ти
на фе сти ва лу у Опо ву, где ће,
на по зив пред сед ни ка оп шти -
не, одр жа ти це ло ве чер њи кон -
церт. Мла ђи ан сам бли 26. ма -
ја пу ту ју у Но ву Па зо ву на деч -
ји ме ђу на род ни фе сти вал, а 2.
ју на пр ви ан самбл го сту је у Ва -
ље ву, на кон цер ту та мо шњег
ан сам бла „Абра ше вић”. Сре ди -
ном ју на ће на сту пи ти и у Кул -
тур ном цен тру Пан че ва, а кра -
јем тог ме се ца тре ба да уго сте
при ја те ље из СКУД-а „Бо си -
љак” из Ау стри је, с ко ји ма ће
одр жа ти и за јед нич ки кон церт
у на шем гра ду. У но вем бру
„Абра ше вић” пу ту је у Ау стри -
ју, ка ко би уз вра тио ову по се -
ту, а у ме ђу вре ме ну се и деч ји
ан самбл при пре ма за тур не ју у
Бу гар ској.

СВЕ ЧА НОСТ ПО ВО ДОМ 40. ГО ДИ ШЊИ ЦЕ

Мо но гра фи ја 
ге не ра ци је 107

АК ТИВ НО СТИ ШК-а „АЉЕ ХИН”

Успех на свим пољима

У Кул тур ном цен тру Пан че ва
у су бо ту, 19. ма ја, од 18 са ти,
би ће одр жа на про мо ци ја мо -
но гра фи је 107. ге не ра ци је пан -
че вач ке гим на зи је, уз при го -
дан кул тур но-умет нич ки про -
грам.

Тог да на не ка да шњи гим на -
зи јал ци ће, на кон све ча не ака -
де ми је, про сла ви ти и че тр де -
се ту го ди шњи цу од ма ту ре, у
До му вој ске.

Ге не ра ци ја 107 је спе ци фич -
на по то ме што је у том пе ри о -
ду, од 1974. до 1978. го ди не,
има ла је да на ест оде ље ња, што
је свр ста ва ме ђу нај број ни је.
Искре но дру гар ство је с вре -
ме ном из не дри ло Удру же ње ге -
не ра ци је 107, ко је спро во ди и
ху ма ни тар не ак ци је. За вре ме

не да ћа иза зва них по пла ва ма
при ку пља ли су но вац за по моћ
угро же ни ма, ку пи ли су шест
ком пле та књи га за си ро ма шне
уче ни ке, а са сво јим бен дом
„Ге не ра ци ја 107” уче ство ва ли
су у ор га ни зо ва њу ху ма ни тар -
ног кон цер та за ку по ви ну ком -
пју те ра Гим на зи ји „Урош Пре -
дић”.

По во дом 150. го ди шњи це
шко ле ко ја их је спо ји ла уче -
ство ва ли су као ста ти сти у сни -
ма њу фил ма „Ма ту ра”, а о њи -
ма као јед ној од нај у спе шни јих
ге не ра ци ја сни мље на је и еми -
си ја на ло кал ној те ле ви зи ји.

Ге не ра ци ја 107 има сво ју
хим ну, сла ву и не рас ки ди во
при ја тељ ство ко је тра је че ти -
ри де це ни је. М. М. В.

два на ест дру шта ва на сту пио
на ху ма ни тар ном кон цер ту у
КЦ Ра ко ви ца, а већ су тра дан,
у ра ним пре по днев ним са ти -
ма, сви чла но ви „Абра ше ви -
ћа” оку пи ли су се у са ли у До -
му омла ди не ка ко би, ре за њем
ко ла ча у при су ству све ште ни -
ка, обе ле жи ли сла ву дру штва
– Све тог Ва си ли ја Остро шког.

има ли и ге не рал ну про бу за
кон церт по во дом Да на по ро -
ди це.

Пре тр пан рас по ред
Из овог опи са се ја сно ви ди у
ка квом рит му ових да на пле -
шу игра чи „Абра ше ви ћа”, а
слич но ће би ти и у на ред ном
пе ри о ду.

Пре ма ре чи ма Ле ле Стој нов,
сви чла но ви Дру штва с ра до -
шћу и ужи ва њем од го ва ра ју на
број не по зи ве за го сто ва ња, а
је ди ни про блем ко ји им ве чи -
то сто ји на пу ту кад год тре ба
оти ћи не куд ван Пан че ва, је -
сте пре воз, ко ји не са мо да је
скуп већ је и те шко до ћи до
рас по ло жи вог ау то бу са. Пред -

Про мо ци ја пра вих вред но сти

Чла но ви ШК-а „Аље хин” из на -
шег гра да има ли су мно го ак -
тив но сти, али и успе ха у прет -
ход ном пе ри о ду.

На тра ди ци о нал ном тур ни ру
у Цре па ји, у кон ку рен ци ји че -
тр де сет мла дих ша хи ста из Бе -
о гра да и Вој во ди не, пр во ме сто
у нај мла ђој гру пи осво јио је та -
лен то ва ни Пе тар Ћо сић. Дру ги
је био Да вид Ђер фи, а тре ћи
Не ма ња Ша по ња. У над ме та њу
ста ри јих де ча ка по бе дио је Сте -
фан Ма рић, ис пред Сте фа на
Мар се ни ћа. Код де вој чи ца је
нај у спе шни ја би ла Ми ли ца
Ами џић, а од лич не су би ле и
Ма ри ја Про кић и Ми на Ра кић.

На тур ни ру за осва ја ње пр ве ка -
те го ри је, ко ји је одр жан у Бе о гра -
ду, пр во ме сто, без ијед ног по ра за,
осво јио је Мар ко Фор ђа ри ни, а
тре ћи је био Вла ди мир Ка нач ки.

Члан ша хов ске шко ле „Аље -
хи на” Лу ка Ри стић на ста вља да
ни же три јум фе. Он је на тур -
ни ру „Чу ка ри ца 2018” у гру пи
де ча ка до че тр на ест го ди на убе -
дљи вим по бе да ма са мо по твр -
дио због че га је нај мла ђи мај -
стор ски кан ди дат у др жа ви.

Пр ви пут у на шем гра ду одр -
жан је и се ми нар за ша хов ске
су ди је, ко ји су ор га ни зо ва ли
ШК „Аље хин” и Спорт ски са -
вез Пан че ва.

Зва ња оп штин ских и на ци о -
нал них су ди ја до би ло је три -
де сет осам по ла зни ка, а се ми -
нар је успе шно за вр ши ло и је -
да на ест кан ди да та из Пан че -
ва, Омо љи це и Стар че ва.

Овим се ми на ром је сли ка
на шег гра да као ва жног ша -
хов ског цен тра ком пле ти ра на.

А. Ж.



Уме сто да, као ње ни вр шња -
ци, има без бри жно де тињ ство,
пе то и по го ди шња Са ња Је ли -
си је вић се већ осам на ест ме -
се ци бо ри с ту мо ром плу ћа.
„Пан че вац” је про шле го ди не
пи сао о на по ри ма ње них ро -
ди те ља да обез бе де до вољ но
нов ца за ње ну опе ра ци ју. На -
да ли смо се да ће се по сле то -
га ја ви ти ху ма ни љу ди ко ји ће
по мо ћи овој ма лој де вој чи ци,
ње ном оцу и мај ци, али у ме -
ђу вре ме ну се до го ди ло оно нај -
стра шни је – рак јој се по но во,
че твр ти пут за го ди ну и шест
ме се ци, вра тио.

Због то га Са њи ни ро ди те љи
опет апе лу ју на све до бре љу де
да по мог ну њи хо вој де вој чи ци.

„На кон успе шних хе ми о те ра -
пи ја и ви ше сни ма ња ле ка ри су
уста но ви ли да се Са њи ту мор по -
но во вра тио. Сле де ће не де ље има
по нов ну опе ра ци ју, ко ја ће би ти
ја ко ри зич на, јер је Са ња јед но
од дво је де це у Евро пи с та квим
ту мо ром. Бу ди мо ху ма ни и по -
мо зи мо. Жи ро ра чун за упла те
je 160-5800100938892-40 (ди -
нар ски), swift code je DBDBRSBG
RS35 160 5830200712774 68, на
име Ми лан Је ли си је вић (де ви -
зни ра чун) ’Пеј-пал’ имејл је vio-
letajelisijevic@gmail.com, на име
Ми лан Је ли си је вић”, пи ше у апе -
лу ко ји су Са њи ни ро ди те љи упу -
ти ли на шој ре дак ци ји.

Дра ма ко ју пре жи вља ва ју по -
че ла је у но вем бру 2016. го ди -

не. Са ња је та да при мље на у
бол ни цу због гу бит ка апе ти та,
по спа но сти и ви ру сне ин фек -
ци је. Сни мак на ске не ру је по -
ка зао да она има све те про -
бле ме због ту мор ске ма се. На -
жа лост, по сле би оп си је тки ва
то је по твр ђе но.

Ле ка ри су ма лој Са њи ди -
јаг но сти ко ва ли ре дак об лик
кар ци но ма плу ћа, од ко га бо -
лу је са мо дво је де це у Евро -
пи. По сле го ди ну да на те шке
бор бе ле ка ра и ње них ро ди те -
ља да бу де из ле че на, из гле да -
ло је да ће се све за вр ши ти
до бро и има ти сре ћан крај.
Ме ђу тим, та опа сна и не пред -
ви ди ва бо лест јој се са да по -
но во вра ти ла.

Апел за по моћ пе то го ди шњој
Са њи об ја ви ла је и ху ма ни тар -
на фон да ци ја „Бу ди ху ман” из
Бе о гра да. Сви они ко ји же ле
да до при не су успе шном ле че -
њу ове де вој чи це, мо гу то учи -
ни ти сла њем СМС по ру ке са
упи са ним бро јем 411 на те ле -
фон 3030. По мо зи мо да овој
слат кој де вој чи ци по но во по -
ра сте ко са, да има срећ но де -
тињ ство и да се опет сме је од
ср ца као и сва дру га де ца на
све ту.

Аген ци ја за без бед ност са о бра -
ћа ја и ове го ди не, че твр ти пут
за ре дом, ор га ни зу је ак ци ју „На
ма ту ру без ау то мо би ла”, с ци -
љем да се ма ту ран ти под стак -
ну да, због оче ки ва не кон зу -
ма ци је ал ко хо ла на ма тур ским
све ча но сти ма, на њих не иду
ау то мо би ли ма.

У окви ру ово го ди шње кам -
па ње, у пла ну је да се оби ђе
што ви ше ло кал них са мо у пра -
ва, а три би не за ма ту ран те су
већ за ка за не у Пан че ву, Ле сков -
цу, Ле ба ну, Сме де ре ву, Пан че -
ву, Ку ли, По же ги, Пи ро ту, Вр -
шцу, Кра ље ву и По жа рев цу.

Ово го ди шња кам па ња је као и
прет ход них го ди на стар то ва ла
по чет ком овог ме се ца, три би ном
ко ја је одр жа на у По ли тех нич -
кој шко ли у Кра гу јев цу. Мла ди
ко ји су уче ство ва ли на њој упо -
зна ти су с по сле ди ца ма во жње
под деј ством ал ко хо ла и де таљ -
ним ин фор ма ци ја ма у ве зи с
проб ним во зач ким до зво ла ма.

Пред став ни ци Аген ци је за
без бед ност са о бра ћа ја го во ри -

ли су им и о ва жно сти и ути -
ца ју раз го во ра мо бил ним те -
ле фо ном на без бед но по на ша -
ње у во жњи, као и о дру гим
бит ним те ма ма, као што су
огра ни че ње бр зи не и пра вил -
на упо тре ба си гур но сног по -

ја са на пред њим и зад њим се -
ди шти ма.

На три би ни су при ка за ни и
ви део-спо то ви на ме ње ни мла -
дим во за чи ма – о по сле ди ца -
ма не бе збед не во жње, ду жи ни
за у став ног пу та на кон на глог

ко че ња и ја чи ни уда ра при раз -
ли чи тим бр зи на ма.

Пред став ни ци Аген ци је за
без бед ност са о бра ћа ја ре а ли -
зу ју три би не за сред њо школ це
ши ром Ср би је ка ко би им ука -
за ли на нај че шће гре шке ко је
чи не мла ди во за чи за во ла ном
и под ста кли их на са ве сно по -
на ша ње у са о бра ћа ју.

Под се ћа мо, мла ди во за чи у
Ср би ји, као и у ви ше дру гих
европ ских др жа ва, спа да ју у нај -
у гро же ни је ка те го ри је у са о бра -
ћа ју. Ве ли ки број са о бра ћај них
не зго да у ко ји ма они уче ству ју
пре те жно иза зи ва ју му шкар ци,
а оне се нај че шће де ша ва ју у
ноћ ним са ти ма, то ком ви кен -
да, он да ка да су мла ди во за чи у
дру штву сво јих вр шња ка.

Утвр ђе но је и да се са о бра -
ћај не не сре ће у ко ји ма уче -
ству ју мла ди во за чи нај че шће
де ша ва ју ка да они из гу бе кон -
тро лу над во ла ном, да у њи ма
углав ном уче ству је са мо јед но
во зи ло и да се углав ном до га -
ђа ју у кри ви на ма.

ХРОНИКА
Петак, 18. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Владета 
Тривунац
(1939–2018)

У Пан че ву је 9. ма ја пре ми нуо
Вла де та Три ву нац, ди пло ми ра -
ни ин же њер тех но ло ги је, ду го -
го ди шњи рад ник Хе миј ске ин -
ду стри је Пан че во, истин ски еру -
ди та, чо век ши ро ког спек тра ин те ре со ва ња, та лен то ва -
ни ша хи ста, вр хун ски ау тор за го не та ка и ениг мат ски
пи сац.

Ро ђен је у Ско пљу 1939. го ди не, а гим на зи ју и Тех но -
ло шки фа кул тет за вр шио је у Бе о гра ду. У Пан че ву је
жи вео од 1970. го ди не, ка да се као ди пло ми ра ни ин же -
њер тех но ло ги је за по слио у Хе миј ској ин ду стри ји Пан -
че во. У том хе миј ском ком плек су је и окон чао сво ју
про фе си о нал ну ка ри је ру, ра де ћи у „Азо та ри” и „Пе тро -
хе ми ји” као ин же њер у про из вод њи, ру ко во ди лац слу -
жбе и ди рек тор по го на.

Као сред њо шко лац, ис по љио је ве ли ки ша хов ски та -
ле нат, ра но сте као ти ту лу мај стор ског кан ди да та, по бе -
дио на омла дин ском пр вен ству Бе о гра да, а 1957. го ди -
не осво јио је ти ту лу омла дин ског пр ва ка Ср би је. По све -
тив ши се фа кул тет ским сту ди ја ма, пре ки нуо је сво ју
успе шну ша хов ску ка ри је ру, да би се од 1977. го ди не
стра сно пре дао свом дру гом хо би ју – ениг ма ти ци. У
овој обла сти ду хов ног ства ра ла штва по стао је вр хун ски
са ста вљач за го не та ка. Са ра ђи вао је у пе де се так ли сто ва
и у њи ма об ја вио око три хи ља де ра зно вр сних са ста ва,
ис ка зу ју ћи се на ро чи то као ау тор ма гич них ли ко ва, ре -
бу са и ана гра ма. Од ли ко вао се ори ги нал но шћу и ино ва -
тив но шћу са ста ва, ау тор је 130 но вих ениг мат ских вр -
ста и ва ри ја ци ја, а от крио је и ви ше сто ти на кљу че ва у
слов ним ре бу си ма.

По след њих два де се так го ди на по све тио се ис тра жи -
вач ком, ана ли тич ком и пу бли ци стич ком ра ду у обла сти
за го не та штва. У „Лек си ко ну срп ских за го не та ча” и „Би -
бли о гра фи ји срп ске ениг ма ти ке” по ме нут је као је дан
од нај бо љих по зна ва ла ца на ше ениг мат ске ба шти не, по -
себ но ре бу са, и као во де ћи ениг мат ски пи сац. Еви ден -
ти ра но је ви ше од сто ње го вих би бли о граф ских је ди ни -
ца. Нај ве ћи до при нос ениг ма ти ци дао је књи га ма из те
обла сти – по чев од 1999. го ди не на пи сао је чак 22 књи -
ге (!) и по то ме му не ма прем ца. За со бом је оста вио го -
то ве ру ко пи се за још две ениг мат ске књи ге, а уве ли ко је
при пре мао књи гу о исто ри ја ту ша ха у Пан че ву, ко јом је
же лео да за о кру жи свој пу бли ци стич ки опус.

Ениг мат ски са вез Ср би је до де лио је Вла де ти Три вун -
цу нај ве ће при зна ње – по ве љу за жи вот но де ло у ениг -
мат ском ства ра ла штву.

М. Па у но вић

IN ME MO RI AM

Про на ђе но бе жи вот но
те ло 34-го ди шњег
лов ца по ред 
Ко ва чи це

За сад се 
прет по ста вља да га је
слу чај но убио 
при ја тељ с ко јим је
био у ло ву, а да је 
на кон то га он 
из вр шио са мо у би ство

У ло ви шту из ме ђу Уз ди на и
Идво ра, ко је се на ла зи бли зу
Ко ва чи це, 15. ма ја око 3 са та
по сле по но ћи про на ђе но је бе -
жи вот но те ло три де сет че тво -
ро го ди шњег М. К. с ви дљи вим
ра на ма на те лу.

Дан ра ни је, око 18 са ти, он
је кре нуо за јед но с још не ко -
ли ко дру го ва у лов на ди вље
сви ње. Ме ђу тим, они су у јед -
ном тре нут ку при ме ти ли да га
не ма, па су при ја ви ли по ли ци -
ји да је не стао.

Пет на е стог ма ја око 9 са ти
ују тру у јед ној ку ћи у Уз ди ну
про на ђе но је бе жи вот но те ло
51-го ди шњег В. С., ко ји је нај -
ве ро ват ни је из вр шио уби ство.
Утвр ђе но је да је он та ко ђе ло -
вац и да је био са М. К. у ло ву.
Зна се и да су у по чет ку би ли
за јед но, а да су се ка сни је раз -
дво ји ли.

В. С. је по све му су де ћи на -
кон то га при ја вио не ста нак свог
дру га по ли ци ји, а ка да је то ура -
дио, по шао је сво јој ку ћи. Прет -
по ста вља се да је он слу чај но
пу цао у М. К., а да је он да, нај -

ТРА ГЕ ДИ ЈА У ЛО ВУ

ПУ ЦАО У КО ЛЕ ГУ, А ПО ТОМ СЕ УБИО?

ве ро ват ни је под те ре том гри -
же са ве сти, из вр шио са мо у би -
ство. У оба слу ча ја уви ђа је су
оба ви ли пан че вач ки по ли цај -
ци, а ис тра гом ко јом би тре ба -
ло да у пот пу но сти бу ду ра све -
тље не све окол но сти овог не -
ми лог до га ђа ја, ру ко во ди пан -
че вач ко Ви ше јав но ту жи ла -
штво. Да би се утвр ди ло да ли
је у овом слу ча ју у пи та њу уби -
ство из не ха та, а по том и са -
мо у би ство због гри же са ве сти,
би ће по зна то ка да се из вр ши
об дук ци ја те ла тра гич но на -
стра да лог лов ца и ве шта че ње
ло вач ке пу шке ко јом је В. С.
по све му су де ћи из вр шио са -
мо у би ство.

На ин тер нет пор та лу „Лов -
ство” об ја вље но је да је у пе ри -
о ду од 2006. до 2015. го ди не у
не сре ћа ма у ло ву у Ср би ји стра -
да ло 15 ло ва ца, а да су 23 ра -
ње на. То ком про шле и прет -
про шле го ди не ни је би ло смрт -
них слу ча је ва, али је би ло три -
на ест ра ња ва ња. Са мо у пр вом
ме се цу ове го ди не ре ги стро ва -
на су три смрт на слу ча ја и јед -
но ра ња ва ње.

Пе де сет ше сто го ди шњи пен -
зи о ни са ни по ли ца јац у јед ном
ме сту из гу био је жи вот ка да је
слу чај но за ка чио оба рач пу шке
ко ја ни је би ла ис пра жње на. По -
го ђен је у гру ди. У дру гој не -
сре ћи је дан ло вац је не хо тич но

Страну припремио
Михајло

Глигорић

по го дио обли жњег ко ле гу у гла -
ву. Тре ћи на стра да ли ло вац је
из гу био жи вот пре ска чу ћи огра -
ду свог дво ри шта. Пу шка му је
па ла на зе мљу, опа ли ла и по -
го ди ла га у гла ву.

Са го вор ник „Пан чев ца” ко -
ји је за тра жио да оста не ано -
ни ман ре као је да се де ша ва да
се у груп ном ло ву на ди вље
сви ње од ре де тач на ме ста на
ко ји ма ће сва ки ло вац ста ја ти,
али да има оних ко ји са мо и -
ни ци ја тив но на пу сте сво ју по -
зи ци ју. На кон то га, уко ли ко их
чу је не ки дру ги ло вац, он од -
мах пу ца, ми сле ћи да је у пи -
та њу ди вља жи во ти ња, и тра -
ге ди ја је не ми нов на.

АГЕН ЦИ ЈА ЗА БЕЗ БЕД НОСТ СА О БРА ЋА ЈА

По че ла кам па ња на ме ње на ма ту ран ти ма

Пан че вач ка по ли ци ја је по
на ло гу над ле жног ту жи ла -
штва под не ла кри вич ну при -
ја ву у ре дов ном по ступ ку
про тив че тр де се то смо го ди -
шњег му шкар ца због по сто -
ја ња осно ва сум ње да је по -
чи нио кри вич но де ло не до -

зво ље на про из вод ња, др жа -
ње, но ше ње и про мет ва тре -
ног оруж ја и екс пло зив них
ма те ри ја.

При ли ком пре тре са ње го -
вог ста на по ли цај ци су про -
на шли пи штољ са два окви -
ра му ни ци је и де сет ме та ка.

По ред на ших вој ни ка и офи -
ци ра, убу ду ће ће и ци ви ли
мо ћи да уче ству ју у ми ров -
ним ми си ја ма у ино стран -
ству у ко ји ма је ан га жо ва на
на ша вој ска под за ста вом Ује -
ди ње них на ци ја и у ми ров -
ним опе ра ци ја ма ко је во ди
Европ ска уни ја.

Кан ди да те ће нај пре би -
ра ти Ми ни стар ство спољ них
по сло ва, а по том ће они од
но вем бра ове го ди не по че ти
да по ха ђа ју кур се ве у Цен -
тру за ми ров не опе ра ци је.

Ка ко је об ја вио „Спут њик”,
за упу ћи ва ње у ми ров не опе -
ра ци је мо ћи ће да кон ку ри -
шу сви гра ђа ни уко ли ко има -
ју од го ва ра ју ће ква ли фи ка -

ци је, а не са мо они ко ји су
ра ди ли за ра зна ми ни стар -
ства, аген ци је и дру ге др жав -
не ин сти ту ци је.

Бо ра вак у јед ној сме ни ми -
ров них ми си ја и опе ра ци ја
тра је шест ме се ци, а пла те вој -
ни ка се кре ћу у ра спо ну од
1.200 до ла ра, ко ли ко за ра ђу ју
вој ни ци на Ки пру, па до 3.000
до ла ра у Цен трал но а фрич кој
Ре пу бли ци. Офи ци ри и под о -
фи ци ри има ју ви ша при ма -
ња, а нај ви ше за ра ђу ју ле ка ри
пу ков ни ци у Цен трал но а фрич -
кој Ре пу бли ци – 5.000 до ла -
ра. Уче сни ци ми ров них ми -
си ја и опе ра ци ја не ма ју ни ка -
кве тро шко ве, јер су им сме -
штај и хра на пла ће ни.

ПОД НЕ ТА КРИ ВИЧ НА ПРИ ЈА ВА ПРО ТИВ

48-ГО ДИ ШЊА КА

Чу вао пи штољ и 
му ни ци ју у ста ну

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА”

По мо зи мо да ма ла Са ња опет има срећ но де тињ ство

ОД НО ВЕМ БРА ОВЕ ГО ДИ НЕ

И ци ви ли у ми ров ним
ми си ја ма



Клуб за од ра сла и ста ра ли ца
Пан че во већ не ко вре ме не гу је
драм ску сек ци ју, у ко јој су ан -
га жо ва ни љу ди ма хом ста ри јег
до ба, што је леп на чин за ис пу -
ње ње пен зи о нер ских да на. Ова
тру па из во ди пред ста ве и за
ши ру пу бли ку, па су кра јем
апри ла и по чет ком ма ја го сто -
ва ли у два се о ска до ма кул ту ре
– у Ка ча ре ву и До ло ву – и раз -
га ли ли жи те ље тих ме ста.

Реч је о ко ме ди ји под на зи -
вом „Се стре Дан гу бић”, за ко ју
је сце на рио и ре жи ју пот пи са -
ла Алек сан дра Ми ло са вље вић.
Овај са вре ме ни ко мад се на
ша љив на чин ба ви ка рак те ри -
ма и од но си ма у по ро ди ци и

дру штву уоп ште. Глав на по ру -
ка пред ста ве је раз ви ја ње љу -
ба ви и то ле ран ци је, уз же љу да
се љу ди ма ука же на ле по ту ма -
лих, јед но став них сва ко днев -
них ра до сти, ко је чо ве ка, ма -

кар на трен, мо гу да учи не
срећ ним. Ову иде ју нај бо ље
осли ка ва ју ре чи Ду шка Ра до -
ви ћа да је „сре ћа ма ла, обич -
на и не у па дљи ва, па мно ги не
уме ју да је ви де”.

Пу бли ка је то ком ше зде се -
так ми ну та, ко ли ко ко мад тра -
је, мо гла да ви ди до бру ко сти -
мо гра фи ју и сце но гра фи ју, а
по себ ну па жњу су при ву кли му -
зич ки де ло ви. На би ни су из га -
ра ли глум ци-ама те ри Љи ља на
Бе ло брк, Ми ли ца Уро шев, Ми -
ли ца, Ср ђан и До ро те ја Ђу ра -
со вић, Го ран Да кић, Сне жа на
Ми ла но вић На у мо вић, Дра ги -
ца Жив ков, Зла ти бор Ла за ров,
Гор да на Бо жо вић, Гор да на Гро -
здић и Вла дан Да кић.

Ово је тре ћа ау тор ска пред -
ста ва драм ске сек ци је Клу ба
за од ра сла и ста ра ли ца, на кон
„Ка ме ли је” (2014) и „Ве се лих
се дам де се тих” (2017).

Из ло жба фо то гра фи ја Дра -
го љу ба За му ро ви ћа под на -
зи вом „Од цр те жа ка фо то -
гра фи ји” отво ре на је у сре ду,
9. ма ја, у га ле ри ји До ма кул -
ту ре у Бре стов цу, сме ште ној
у Ва тро га сном до му.

Овом ре пре зен та тив ном до -
га ђа ју при су ство вао је ве ли -
ки број по се ти ла ца, ко је је,
нај пре, по здра ви ла ди рек тор -
ка по ме ну те кул тур не уста -
но ве Не ве на Ђу рић, а ис пред
су ор га ни за то ра, фо то-клу ба
„По ња ви ца”, го сти ма се обра -
тио Срећ ко Јан ко вић. О са -
мој из ло жби го во ри ли су др
Жељ ко Ђу рић и по зна ти фо -
то-ре пор тер Имре Са бо, да
би на кра ју и сам ау тор у не -
ко ли ко ре че ни ца из нео де -
та ље о свом ра ду.

Вре ди ис та ћи да се у пу -
бли ци на ла зио ве ли ки број

по зна тих име на из све та фо -
то гра фи је и ли ков не умет но -
сти, по пут по зна тог сли ка ра
Ми ла на Ту цо ви ћа.

Дра го љуб За му ро вић је ау -
тор ви ше од де сет ин те ре -
сант них фо то-мо но гра фи ја,
по чев од пр ве, под на зи вом
„Ци га ни све та”, на ста ле 1988.
го ди не; ње го ве фо то гра фи је
об ја вљу ју еми нент ни свет ски
ча со пи си као што су „Burda”,
„Independent”, „National Ge-
ographic”, „Newsweek”, „The
New York Times Magazine”, а
до сад је одр жао пре ко че тр -
де сет са мо стал них из ло жби
у зе мљи и ино стран ству.

Ба нат ски Бре сто вац: Обе ле -
жа ва ње се о ске сла ве Спа сов -
дан по чи ње у че твр так, 17.
ма ја, у 9 са ти, ли тур ги јом у
Цр кви Ваз не се ња го спод њег,
на кон че га ће усле ди ти ли -
ти ја, а кул тур но-умет нич ки
про грам стар то ва ће у 18 са -
ти, ка да ће на сту пи ти пред -
школ ске гру пе Основ не шко -
ле „Ол га Пе тров”, фол кло ра -
ши КУД-а „Жи сел” и са став
„Наш на чин”. Су тра дан од 19
са ти, у са ли Ме сне за јед ни -
це, би ће про мо ви са на мо но -
гра фи ја о Бре стов цу.

Ба нат ско Но во Се ло: Пр ви
фол клор ни ан самбл и на род -
ни ор ке стар по ме ну те уста -
но ве на сту пи ли су у Тр сту, на
про сла ви де се то го ди шњи це
та мо шњег СКУД-а „Пон тес –
Мо сто ви”. У исто вре ме ин -
стру мен тал ни со ли сти мла -
ђег уз ра ста уче ство ва ли су на
Ве ли ком деч јем фе сти ва лу
Ру му на Вој во ди не у Тор ку,
где је у сво јој ка те го ри ји по -
бе дио че тр на е сто го ди шњи
хар мо ни каш Ле о нид Ар де -
љан. Деч ји фол клор ни ан -
самбл ста ри јег уз ра ста До ма
кул ту ре пла си рао за у фи на -
ле По кра јин ске смо тре фол -
кло ра, ко је ће би ти одр жа но
3. ју на у Бач кој То по ли.

До ло во: У то ку је дру га фа за
уре ђе ња пла тоа ис пред До ма
кул ту ре. Се о ска сла ва Пре -
нос мо шти ју Све тог оца Ни -
ко ла ја би ће обе ле же на у уто -
рак, 22. ма ја, од 13 са ти, на -
сту пом КУД-а „Ба нат ски вез”.
Чла но ви удру же ња „Све ти
Три фун” за по че ли су из град -
њу ку ћи це у свом ви но гра ду.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца је
са ни ра ла ру пе на пу те ви ма у
по је ди ним де ло ви ма се ла на -
си па њем стру га ног ас фал та.
Деч ја фол клор на сек ци ја мла -
ђег уз ра ста пла си ра ла се у фи -
на ле По кра јин ске смо тре фол -
кло ра, ко је ће би ти одр жа но
3. ју на у Бач кој То по ли. Деч ја
пред ста ва „Ве се ло по зор је” из -
ве де на je у сре ду, 16. ма ја, у
До му кул ту ре.

Ива но во: По во дом Да на бу -
гар ске пи сме но сти одр жа на је
при ред ба у ор га ни за ци ји Удру -
же ња ба нат ских Бу га ра „Ива -
но во – Ба нат”, у пе так, 11. ма ја,

у До му кул ту ре. По че ло је при -
ја вљи ва ње за дру ги Ме ђу на -
род ни фе сти вал хар мо ни ке
„Злат на дир ка”, а сви за ин те -
ре со ва ни мо гу до би ти по дроб -
ни је ин фор ма ци је на бро је ве
те ле фо на 064/180-42-08 (Мар -
ко Гу ран) и 060/632-46-90
(Жељ ко Гли го рић)

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је за -
по че ла ра до ве на кр пље њу ру -
па на ко ло во зи ма. Због обил -
них па да ви на рад ни ци ЈКП-а
„Вод-ком” би ли су у при прав -
но сти и очи сти ли уста ве на
Та ми шу, као и ки шне ка на ле
у се лу, па се овим пу тем апе -
лу је на гра ђа не да о њи ма
(ка на ли ма ис пред сво јих ку -
ћа) по ве ду ра чу на. Дан шко -
ле обе ле жен је при год ном
при ред бом у уто рак, 15. ма -
ја, у До му кул ту ре.

Ка ча ре во: Дом кул ту ре је од
На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње до био сред ства по
кон кур су за спро во ђе ње јав -
них ра до ва за ан га жо ва ње јед -
не осо бе са ин ва ли ди те том и
јед ног не за по сле ног ли ца, ко -
ји ће би ти ан га жо ва ни на
адап та ци ји но ве лет ње сце не
у дво ри шту До ма омла ди не.
Удру же ње же на „Ет но-ку так”
при пре ма „Ет но-да н”.

Омо љи ца: Ко му нал но пред у -
зе ће на ста вља ра до ве на уре -
ђе њу се ла, ко ше ње тра ве и
уре ђе ње гро бља. У то ку је ре -
кон струк ци ја те ре на за од бој -
ку на пе ску, а уско ро по чи ње
ас фал ти ра ње дру гих спорт -
ских те ре на.

Стар че во: Еки па од ре да из -
ви ђа ча „На дел” осво ји ла је пр -
во ме сто на Ме ђу на род ном
ноћ ном из ви ђач ком ви ше бо ју

ко ји је не дав но одр жан у Бе -
лој Па лан ци. У то ку су при -
пре ме за пр ви „Garage Sale”,
ко ји ће би ти одр жан 3. ју на
на пи јач ном пла тоу.

Петак, 18. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Због спр же не 
ин ста ла ци је 
по ро ди ца с дво је 
ма ле де це да ни ма у
мра ку

Апел над ле жни ма и
до брим љу ди ма за
по моћ

Ка да се ка же – уда рио гром из
ве дра не ба, то у пре не се ном
зна че њу сим бо лич ки озна ча ва
да је не ко до жи вео баш же сток
шок.

Упра во то до го ди ло се 5. ма -
ја у Ја бу ци. Та да, на сре ћу, ни -
је би ло тра гич ног ис хо да као
дан ра ни је у Пр ња во ру, али је
ипак ве ли ка не во ља за де си ла
по ро ди цу Ми ло ше вић, јер је
на кон те гр мља ви не де ва сти -
ра на њи хо ва ку ћа у Омла дин -
ској ули ци број 139.

Шок за шо ком
По ме ну та не по го да спр жи ла је
це ло куп ну елек тро ин ста ла ци -
ју у до му пе то чла не по ро ди це
и оста ви ла у мра ку брач ни пар
Ср ђа на (36) и Ма ри ну (29), њи -
хо во дво је де це – Стра хи њу (11)
и Ми о ну (5), као и Ср ђа но ву
мај ку Љи ља ну.

Ка ко ка же Ма ри на, ко ја је у
том мо мен ту би ла у дво ри шту,
бу квал но из ве дра не ба за чуо
се за глу шу ју ћи пра сак, а већ
сле де ћег тре нут ка пу кла је жи -
ца ко ја је ку ћу по ве зи ва ла с
бан де ром. Од мах за тим ис под
кро ва се од ва лио део зи да, а
ни шта бо ље ни је би ло ни у уну -
тра шњо сти при лич но тро шне
згра де, у ко јој су се за ти ли час
упа ли ле све ин ста ла ци је, уз
дим и пра ши ну, да би на кра ју
пре го ре ли два те ле ви зо ра и
ком пју тер.

– У том тре нут ку сам до жи -
ве ла шок ка кав је те шко опи -
са ти ре чи ма. Је ди но што ми је
би ло на па ме ти, је сте да уле -
тим у ку ћу и спа сем де цу. Ка -
да сам ви де ла да су до бро, лак -

СЕЛО

ПЕ ХО ВИ ЈА БУЧ КЕ ПО РО ДИ ЦЕ

ГРОМ OПУСТОШИО КУ ЋУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋА

Страну припремио
Јордан

Филиповић

ПО ЗНА ТИ АУ ТОР ИЗ ЛА ГАО У БРЕ СТОВ ЦУ

Од цр те жа ка фо то гра фи ји

ну ло ми је, али ште та је за
на ше мо гућ но сти огром на –
ка же Ма рина.

Ми ло ше ви ћи са да мо ра ју да
ис фи нан си ра ју ком плет но но -
ву ин ста ла ци ју с тро фа зном
стру јом, јер су до сад има ли са -
мо мо но фа зну. Ка ко су им ре -
кли љу ди из Елек тро ди стри бу -
ци је, мо ра ће да пла те и при -
кљу чак за елек трич ну мре жу,
јер га у про тив ном не ће до би -
ти. Све то тре ба ло би да их ко -
шта бли зу пет сто хи ља да ди -
на ра, што је за ову по ро ди цу
ба сно слов на сво та, ако се зна
да Ма ри на, због ра зних бо ле -
сти, одав но не ра ди, а њен муж,
ко ји је зва нич но не за по слен,
сна ла зи се ка ко зна и уме.

При ме ра ра ди, Ми ло ше ви ће
ни је ми мо и шло ни ве ли ко не -
вре ме пре две го ди не пра ће но
круп ним гра дом, ка да су мо ра -
ли да те мељ но са ни ра ју кров.

Ме ђу тим, ти пе хо ви са мо су
вр хо ви ле де ног бре га про бле -
ма ко ји по след њих пет го ди на
су сти жу ову скром ну по ро ди -
цу, пре све га Ма ри ну.

Коб ни мај
Ход по му ка ма ове мај ке дво је
де це по чео је 2013. го ди не, на -
кон успе шног по ро ђа ја с дру -
гим де те том, ка да је не ду го за -
тим до жи ве ла кли нич ку смрт.

– Про бу ди ли су ме не нор мал -
но ја ки бо ло ви у сто ма ку, због
че га сам хит но од ве де на у са лу
и при мље на без ре ви зи је и ане -
сте зи је, јер ми је тем пе ра ту ра
те ла па ла на 32 сте пе на. Пре ма
ре чи ма док то ра, не ко ли ко се -
кун ди сам се на ла зи ла у кли -
нич кој смр ти, али су не ка ко ус -
пе ли да ме иш чу па ју. Ни су про -
шла ни два ме се ца, ка да ме је
за бо лео ум њак, па сам узе ла лек
„фе бри цет”. Прем да ни кад ни -
сам би ла алер гич на ни на шта,
истог мо мен та по че ла сам да се
гу шим, што је био си гу ран знак
ана фи лак тич ког шо ка. И по но -
во сам на је дви те ја де пре жи ве -
ла, јер сам у ло кал ну ам бу лан ту
сти гла до слов це ми нут пре за -
тва ра ња. По ред ажур ног ме ди -
цин ског осо бља, спа сло ме је и
то што ни сам има ла крај ни ке –
на во ди Ма ри на.

Но пра ва не во ља тек је до -
ла зи ла. На кон го ди ну да на ова
мла да же на по че ла је кон ти -
ну и ра но да се осе ћа као да тр -
не и то не. При том, за све то
вре ме, го то во да ни је спа ва ла,
а раз ло зи, и упр кос свим мо гу -
ћим ана ли за ма, ни су би ли от -
кри ве ни.

– Ни сам има ла по тре бу за
сном, иа ко су се сви чу ди ли.
Ис по ста ви ло се да је за све то
ве ро ват но био „за слу жан” ту -
мор ко ји се на ла зио у мо тор -
ној зо ни цен трал ног де ла мо -
зга. И та ко, упра во 5. ма ја
2014, при мље на сам у Кли -
нич ки цен тар, а че ти ри да на
ка сни је по че ла је де ве то ча сов -
на опе ра ци ја ма лиг ног ту мо -
ра ве ли чи не гу шчи јег ја је та у
че твр том ста ди ју му. Реч је о
вр сти ко ја се ла ко вра ћа, па
сам мо ра ла, по ред оста лог, да
про ђем 60 хе ми о те ра пи ја. Иа -
ко сам се ре ла тив но бр зо опо -
ра ви ла, уско ро сам по че ла да
до би јам не што на лик на епи-
на па де, ко ји су се за вр ша ва ли
па да њем у не свест. Док то ри
још увек не мо гу да од ре де
шта се тач но до га ђа, али ћу
по све му су де ћи до кра ја жи -
во та мо ра ти да ко ри стим ле -
ко ве, ко ји ме чи не ве о ма успо -
ре ном. Све то је очи глед но
узро ко ва ло да по сло дав ци из -
бе га ва ју да ме при ме, иа ко се
до бро сна ла зим у са ло ни ма за
не гу ле по те – ја да се мај ка
дво је ма ле де це.

Да ствар бу де го ра, Ми ло ше -
ви ће је не дав но од био и Цен тар
за со ци јал ни рад у по гле ду пра -
ва за до да так за по моћ и не гу.

Због све га то га, ови љу ди мо -
ра ли су да под не су мол бе за по -
моћ Ме сној за јед ни ци и Гра ду
Пан че ву, а уко ли ко им ни они,
или не ки дру ги, не иза ђу у су -
срет, пе то чла на по ро ди ца ће и
на да ље жи ве ти у мр клом мра ку.

Сли чан сце на рио сва ког мо -
же да по го ди, па би тре ба ло да
ху ма ни љу ди ко ји има ју мо -
гућ но сти по мог ну овој скром -
ној и по ште ној по ро ди ци.

Пр ви фол клор ни ан самбл и
на род ни ор ке стар До ма кул ту -
ре про ве ли су про те клог ви -
кен да три да на у Тр сту, и то на
по зив Срп ског кул тур но-умет -
нич ког дру штва „Пон тес – Мо -
сто ви”, ко је је про сла вља ло де -
се то го ди шњи цу по сто ја ња.

Ју би леј је обе ле жен кон цер -
том у Сло ве нач ком по зо ри шту
у том ита ли јан ском гра ду, а на
ње му је, по ред по ме ну тих дру -
шта ва, уче ство ва ла и чу ве на
Би ља на Кр стић са са ста вом
„Би стрик”.

У пре пу ној са ли, пред око
шестсто љу ди, но во се љан ски пр -
ви фол клор ни ан самбл пред -
ста вио се игра ма из око ли не Бо -
ра и Цр не Тра ве, док је на род ни

ор ке стар из вео ви ше ну ме ра и
спле то ва, а сви рао је и као по -
др шка ан сам блу из Тр ста.

Вре ди ис та ћи да са рад ња љу -
ди из ових ме ста тра је од осни -

ва ња СКУД-а „Пон тес – Мо -
сто ви”, чи ја је пред сед ни ца
упра во не ка да шња жи тељ ка
пан че вач ког ме ста – Би ља на
Кле пић, не кад Бо го је вић.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра До -
ма кул ту ре из Но вог Се ла – Со -
ри на Бо љан ца, при ја тељ ске ве -
зе два ју дру шта ва огле да ју се у
ме ђу соб ном по се ћи ва њу сва ке
го ди не.

– По ред то га, и с на шим и с
њи хо вим ан сам блом ра ди ко -
ре о граф Ма ри ја Ву ко слав че -
вић, док ор ке стри ма ру ко во ди
и пи ше им аран жма не про фе -
сор Жа ни јел Шу бља – на во ди
Бо ља нац.

Уста но ва ко ју го ди на ма он
успе шно пред во ди, на по слет -
ку је од љу ба зних до ма ћи на
до би ла спе ци јал но при зна ње
за по моћ и са рад њу, а за го -
сте је ор га ни зо ван и оби ла зак
гра да.

НО ВО СЕ ЉАН СКИ ИГРА ЧИ И МУ ЗИ ЧА РИ ПО НО ВО У ТР СТУ

Не рас ки ди ви мо сто ви

ПРЕД СТА ВА КЛУ БА ЗА ОД РА СЛА И СТА РА ЛИ ЦА ПАН ЧЕ ВО

„Се стре Дан гу бић” го сту ју по се ли ма

Замуровић (други здесна)

Мајка и двоје деце у ишчекивању помоћи и даље без струје



У Народном музеју Панчево у
уторак, 8. маја, отворена је го-
стујућа изложба Градског му-
зеја из Сомбора, под називом
„Ритам спирале – реконструк-
ција костима и накита средњег
бронзаног доба” ауторке Анђел-
ке Путице, вишег кустоса архе-
олога. Изложба је инспирисана
модом, накитом и уопште на-
чином одевања тог давно про-

шлог времена, од кога нас дели
више од 3.500 година.

На изложби је представљена
култура гробних хумки, тако-
звана хигелгребер култура, ко-
ја је једна од карактеристич-
них култура средњег бронзаног
доба, а ради се о периоду из-
међу 15. и 14. века пре нове
ере. Према њеним речима, ов-
де је урађена реконструкција
изгледа мушкарца и жене на
основу свих доступних подата-
ка и на основу реконструкција
које су већ рађене на простору
средње и северне Европе. Ау-
торка истиче и да су на основу

фрагмената бронзаног лима до-
шли до закључка да се ради о
једном специфичном предме-
ту, такозваној наногвици, која
је красила женске чланке и за
коју се поуздано не зна да ли
су је жене тадашњег времена
носиле и у свакодневном жи-
воту или је она коришћена са-
мо приликом погребних риту-
ала. С обзиром на то да је про-
нађен мали број ових наногви-
ца, претпоставља се да је она,
ипак, коришћена приликом по-
греба. Један карактеристичан
примерак таквих наногвица на-
лази се у Сенти. Ауторка је ис-

такла да су за потребе ове из-
ложбе позајмили одређене
предмете из Музеја Војводине
који припадају култури сред-
њег бронзаног доба, те да је ово
једна мултидисциплинарна из-
ложба у чијој изради је уче-
ствовало више људи. Саставни
део изложбе представља и ре-
конструкција изгледа наногви-
це која је урађена на 3Д штам-
пачу.

Анђелка Путица је објасни-
ла да су овом изложбом поку-
шали да покажу и статус поје-
динца у средњем бронзаном
добу. Н. П.

Је ле на Ла лић, ли ков на

умет ни ца

ФИЛМ: Ових да на из но ва гле -
дам не ке ста ри је фил мо ве,
ко је са да по сма трам, на рав -
но, дру га чи је не го пре мно го
го ди на, али са истом до зом
ра до зна ло сти и ус хи ће ња. Је -
дан од њих је „Ка фа и ци га -
ре те” Џи ма Џар му ша, ом ни -
бус ко ји је са ста вљен од цр -
но-бе лог ко ла жа од је да на -
ест при ча, ди ја ло га и раз го -
во ра из ме ђу глу ма ца, му зи -
ча ра и јав них лич но сти. Спон -
та ни раз го вор дво је или ви -
ше љу ди спа ја ју тај ча ро бан
на пи так, ка фа, и не за о би ла -
зна ци га ре та. Џим Џар муш
нам при ка зу је од но се из ме -
ђу слу чај них по зна ни ка, ро -
ђа ка, при ја те ља, на из у зет но
ду хо вит на чин, та ко да сва ко
мо же се бе да про на ђе у јед -
ној од тих крат ких сце на.
Глум ци су вр хун ски, не ки су
ма ње по зна ти, а ту су и му -
зи ча ри ко ји глу ме са ми се бе.
Сви ма је за јед нич ко да ма е -
страл ном глу мом ства ра ју осе -
ћај бли ско сти без об зи ра на
то да ли се ра ди о слу чај ним
по зна ни ци ма или ду го го ди -
шњим при ја те љи ма. Пре по -
ру чу јем да по гле да те овај
филм за чи њен оми ље ним на -
пит ком ка фом и уве ри те се у
сјај ну ре жи ју Џи ма Џар му -
ша. Ви де ће те и ка ко је те као
раз го вор из ме ђу бри љант ног
глум ца Ро бер та Бе ни њи ја и
стен дап ко ми ча ра Сти ве на
Рај та, као и раз го вор из ме ђу
Иги ја По па и То ма Веј тса,
ди ја лог Кејт Блан шет и ње не
ро ђа ке, или сце ну у ко јој глу -
ми је дан од мо јих оми ље них
глу ма ца – Бил Ма реј.

КЊИ ГА: „Ми стич ни ка ба ре”
Але хан дра Хо до ров ског je
књи га ко ја ме је за ин те ре со -
ва ла од пр ве ре че ни це. То је
ду хов на по тра га јед ног од по -
след њих из вор них над ре а ли -
ста и мај сто ра аван гар де, а
са чи ње на је од мно штва крат -

ких при ча и ми то ва, ком пи -
ла ци ја ту ма че ња и ком плек -
сних по у ка. По знат је као
екс цен трик и вр ло све стра на
и да ро ви та лич ност, од над -
ре ал ног „Па нич ног те а тра”
ко ји је офор мио у мла до сти
с Фер нан дом Ара ба лом, пре -
ко по е зи је, књи жев но сти, до
фил ма, стри па... Хо до ров ски
у овој књи зи тра га за лич -
ном исти ном, ме стом где се
бри ше гра ни ца из ме ђу сим -
бо ла и ствар но сти, а тра го -
ви ма пре да ка, ми ту, та ро ту,
ма ги ји, пси хо ло ги ји и фи ло -
зо фи ји да је од ре ђе ну ху мо -
ри стич ну но ту, ства ра ју ћи
свој ми стич ни ка ба ре. За ње -
га је умет ност ме диј и ду -
хов на по тра га, ко јом пре но -
си сво ја зна ња, као и по тра га
за исти ном, без ма ски. Чи -
та ју ћи ову књи гу, мо же мо да
по сма тра мо свет очи ма јед -
ног па ци фи сте, еру ди те и
умет ни ка. 

ИЗ ЛО ЖБА: Пре по ру чи ла бих
још чи та о ци ма да ис ко ри сте
ово про ле ће и за шет њу, да
одво је сво је дра го це но вре -
ме и по гле да ју из ло жбе ко је
су тре нут но по ста вље не у на -
шем гра ду – у га ле ри ји Град -
ске би бли о те ке Пан че во, Га -
ле ри ји са вре ме не умет но сти
Пан че во, га ле ри ји Ми ло ра -
да Ба те Ми ха и ло ви ћа, или
ако их пут на не се у Бе о град
– у Му зе ју са вре ме не умет -
но сти, и на гра де умет ни ке
ба рем сво јом па жњом.

КУЛТУРА
Петак, 18. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: АН ДРЕЈ МИР ЧЕВ, СЕ ЛЕК ТОР БИ ЈЕ НА ЛА

УМЕТ НОСТ ПО СТА ВЉА НЕ У ГОД НА 
ПИ ТА ЊА

Осам на е сти Би је на ле умет но -
сти у Пан че ву, под на зи вом
„Про стор ни агенс”, би ће одр -
жан у но вом тер ми ну, од 26.
ма ја до 17. ју на. Кон цепт ово -
го ди шњег би је на ла, ко ји ор га -
ни зу је Кул тур ни цен тар Пан -
че ва, осми слио је Дра ган Је -
лен ко вић, ре дов ни про фе сор
Ар хи тек тон ског фа кул те та у
Бе о гра ду. У фо ку су ће би ти
умет нич ки пер фор манс, зна -
чај ко лек ци ја при ват них га ле -
ри ја и ко лек ци о на ра, као и те -
о риј ско-дис кур зив ни део, ко ји
ће се ба ви ти те мом док то ра та
у са вре ме ној умет но сти. Се лек -
тор про гра ма је Ан дреј Мир -
чев, је дан од чла но ва на уч не
мре же „Action Art Beyond the
Iron Curtain”, по све ће не сту -
ди ра њу пер фор ман са и ак ци о -
них умет но сти у бив шим со -
ци ја ли стич ким зе мља ма Ис -
точ не Евро пе. Мир чев се ак -
тив но ба ви те о риј ско-ис тра жи -
вач ким ра дом у обла сти пер -
фор ман са, но вих ме ди ја и ли -
те ра ту ре. Го ди не 2011. од ла зи
на док тор ске сту ди је у Бер лин,
где је об ра нио рад под на зи -
вом „Ин тер ме ди јал ни кон цеп -
ти про сто ра. Ин тер фе рен ци је
ли ков не умет но сти, по зо ри шта
и пле са од 1960” (мен тор проф.
др Ери ка Фи шер Лих те). Тре -
нут но је гост ис тра жи вач при
Ин сти ту ту за те а тро ло ги ју у
Бер ли ну. Од 2003. до да нас
пот пи сао је не ко ли ко дра ма -
тур ги ја за ко ре о граф ске и по -
зо ри шне про јек те. Го ди не 2018.
у Бер ли ну је био је дан од ку -
сто са из ло жбе „Left Performan-
ce Histories”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко ли ки је иза -
зов ра ди ти се лек ци ју за Би је -
на ле умет но сти?

АН ДРЕЈ МИР ЧЕВ: По сто је
две вр сте иза зо ва. С јед не стра -
не је то иза зов фи нан сиј ске
при ро де. Пре све га за то што
би ква ли тет на ма ни фе ста ци ја
ко ја би од го ва ра ла не ка квим
умет нич ко-те о риј ско-есте тич -
ким стан дар ди ма зах те ва ла пу -
но ви ше фи нан сиј ске по др шке.
Та ко ђе, под ра зу ме ва ла би да
се не од сту пи од до са да шњег
оп се га ма ни фе ста ци је. Ла ко је
на пра ви ти из ло жбу са два-три
умет ни ка, али чим пре ба ци те
пре ко де сет-пет на ест умет ни -
ка, то про дук циј ски ди же це ну
и ком пли ку је кон цеп ту ал не од -
лу ке. С дру ге стра не, аспект
ко ји ми се чи ни ва жним да се
на гла си, је су по ли тич ко-иде о -
ло шки иза зо ви. У сми слу ка ко
да се Би је на ле афир ми ше као
ме диј кри тич ког ми шље ње
спрам вла сти те сре ди не, спрам
од ре ђе них дру штве них и по -
ли тич ких тен ден ци ја ко је при -
ме ћу јем, а ко је, чи ни ми се,
во де дру штво ка не сло бо ди.

• Шта то под ра зу ме ва?
– Би је на ле мо ра би ти про -

ми шљен као ре ак ци ја на оту ђе -
ност и од су ство кри тич ког про -
пи ти ва ња дру штве не ствар но сти.

Ми стич ни ка ба ре

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Те мат ски про грам
Че твр так, 17. мај, 10 са ти, ПУ „Ке кец”: про мо ци ја књи ге за
де цу „Син ги Лум ба и др во ча роб них оло ва ка” Сла ви ми ра
Сто ја но ви ћа. 

Пе так и су бо та, 18. и 19. мај, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До -
ма омла ди не: про мо ци ја збор ни ка по е зи је и крат ке про зе
мла дих с про сто ра екс-Ју „Ру ко пи си 41”.

Су бо та, 19. мај, 10 са ти, На род ни му зеј Пан че во: из ло жба
„Сел фи – ау то пор трет XXI ве ка” у окви ру  „Европ ске но ћи
му зе ја”.

По не де љак, 21. мај, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: пре да ва ње др Ива не Спа со вић „Обе ле жа ва ње 55 го ди на
од смр ти др Ми хо ви ла То ман дла”. 

Че твр так, 24. мај, 19 са ти, га ле ри ја Град ске би бли о те ке: из -
ло жба аква ре ла Дра го сла ва Ху са ра. 

Пред ста ве
Че твр так, 17. мај, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: пре ми је ра
пред ста ве „Код шеј та на или јед на до бра же на” Са ње Са вић.

Су бо та, 19. мај, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: по зо ри -
шни ма ти не – БУ ДИ Ан дер се ни ја да, пред ста ва за де цу „Ма -
ла си ре на”.

По не де љак, 21. мај, 11 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Па зи, зе бру зга зи” Цен тра за кул ту ру Ти -
ват.

По не де љак, 21. мај, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: По зо ри -
шна пред ста ва „Ожа ло шће на по ро ди ца” Бра ни сла ва Ну ши ћа.

Уто рак, 22. мај, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пред ста ва „Да бар ни сам жен ско”.

Му зи ка
Уто рак, 22. мај, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
Ре бе ке Ри шин (кла ри нет) и Ми о не Бар бул (кла вир).

Из ло жбе 
Пе так, 18. мај, 12 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: БУ ДИ – из -
ло жба фо то гра фи ја „Арк тик” Ам ба са де Дан ске у Ср би ји. 

че ње умет нич ког де ла још увек
под ра зу ме ва за ста ре ле ре цеп -
циј ске мо де ле из 19. ве ка. Пер -
фор манс је вр ло „не зго дан”, пр -
вен стве но за то што тра жи асо -
ци ја тив ног гле да о ца и пу бли ку
ко ја ба ра та раз ли чи тим ре фе -
рен ци јал ним си сте ми ма. Али,
као и за сва ко умет нич ко де ло,
би тан је пр ви им пулс ко ји се
про из ве де. То је вр ло че сто и
ме сто где се ствар за вр ша ва. С
об зи ром на то да жи ви мо у ког -
ни тив но и афек тив но оси ро ма -
ше ном дру штву, где нам је па -
жња с јед не стра не на ра зи ни
му ши це, док смо, с дру ге стра -
не, из ло же ни ри ја ли ти ји ма и
не кој вр сти вул гар не ба нал но -
сти, ту не ма ме ста за озбиљ ни -
је про ми шља ње. Би ло ко ја вр -
ста про ши ре не ре че ни це ко ја
има не ка кво уте ме ље ње у те о -
риј ским, кул тур но-исто риј ским
фе но ме ни ма или дис кур су
пред ста вља про блем. У слу ча ју
пер фор ман са, ако има те гле -
да о ца ко ји је ску че них хо ри зо -
на та, ре ак ци ја ће би ти оног ти -
па: па ово мо гу и ја. Пер фор -
манс тра жи по зна ва ње кон тек -
ста и зах те ва пу бли ку ко ја је
на про сто сен зи бил на за де тек -
то ва ње тог кон тек ста и ка дра је
упу сти ти се у ин тер пре та тив ну
игру. Ипак, као и у сва кој умет -
но сти, пер фор ман са има и ло -
ших и до брих. Не ма уни вер зал -
ног кри те ри ју ма. Пер фор ман -
си ко ји ће би ти ре а ли зо ва ни у

окви ру Би је на ла, сво ју ва ло ри -
за ци ју су дожи ве ли у ин тер на -
ци о нал ном кон тек сту. С јед не
стра не, ти ра до ви су већ би ли
из ве де ни, да кле има ли су до бру
ме ђу на род ну ре цеп ци ју, а с дру -
ге, ода брао сам их јер од го ва ра -
ју мо јој ку сто ско-се лек тор ској
ви зи ји.

• Шта је до бар пер фор манс?
– Онај ко ји осе тиш на вла -

сти тој ко жи, ко ји сво јим по -
сто ја њем ме ња тво ју пер цеп -
ци ју те бе и дру штва у ком жи -
виш. Ко ји те под сти че на ре -
флек си ју и на ре де фи ни ци ју
од но са пре ма дру гом. Сва ки
пер фор манс у су шти ни је сте
ко му ни ка ци ја с дру ги ма. И на -
чин на ко ји се та ко му ни ка ци -
ја оства ру је или не оства ру је,
ко ли ко је он те ле сан па те до -
ди ру је или оста је са мо на не -
кој ап стракт ној ра зи ни. Мо жда
бих то ста вио као кри те ри јум:
ко му ни ка тив ност и ин тен зи -
тет. Ко ли ко ин тен зив но и ка ко
де лу је на ме не као пси хо фи -
зич ко би ће?

• Ко ли ко ће пер фор ман са би -
ти на Би је на лу?

– Има ће мо пет пер фор ман са
ко ји ће се од и гра ти на отва ра -
њу. Они ће би ти до ку мен то ва -
ни, па ће оста ли по се ти о ци мо -
ћи да их по гле да ју и на кнад но.

• Да ли је би ло ла ко ода бра -
ти умет ни ке?

– То је про цес ко ји тра је, а
ка ко је вре ме про ла зи ло, от -
кри вао сам но ве ин те ре сант не
умет ни ке, па у том сми слу про -
јект сма трам отво ре ним. То мо -
же би ти по ла зна тач ка за не ко
да ље ис тра жи ва ње и за да ље
ре ин тер пре та ци је. Ко зна, мо -
же ће би ти и по че так не ког да -
љег про јек та. Пер фор манс се
ве о ма осла ња на кон текст, а он
се ме ња сва ког да на. У том сми -
слу, по ли ти ка је ул ти ма тив ни
пер фор манс.

• Шта ће би ти нај ин те ре сант -
ни је на Би је на лу?

– Мо гла би би ти за ни мљи ва
се ри ја пер фор ман са на отва ра -
њу. Же ли мо да по ка же мо не -
ко ли ко из во ђе ња ко ја отва ра ју
за ни мљи ве те ме: сек су ал ност,
од нос др жа ве и по је дин ца, др -
жа ве и мо ћи, про блем ре пре -
зен та ци је, по ти ски ва ња, по ли -
тич ке ко рект но сти и сл. Тај од -
нос пре ма сек су ал но сти и те -
ле сно сти по стао је по при лич -
но про бле ма ти чан и на да све
суб вер зи ван. По не кад имам ути -
сак да смо се вра ти ли у сред њи
век ка да је реч о то ме ка ко гле -
да мо на те ло и те ле сно. Умет -
ност је до ста за хва лан ме диј да
по ста вља не у год на пи та ња.

• Да ли се умет ни ци ра до
ода зи ва ју ова квим ма ни фе ста -
ци ја ма?

– Да, јер је то при ли ка да
по ка жу свој рад, с об зи ром на
то да ве ли ку па жњу по ла же мо
на про дук ци ју ка та ло га. Он је
увек тај ко ји оста је као до ку -
мен то ван траг ка да се ма ни -
фе ста ци ја за вр ши.

од ре ђе ном сми слу пра ти тен -
ден ци је са вре ме ног умет нич -
ког из ра за. По ред пер фор ман -
са и ње го ве до ку мен та ци је кроз
раз ли чи те ме ди је, као што су
фо то гра фи ја, ви део и ин ста ла -
ци ја, у до го во ру с про ду цен -
том од лу че но је да на Би је на -
лу бу де за сту пље но и не што
што је мо жда кла сич ни ји ме -
диј ви зу ел не умет но сти: скулп -
ту ра, сли ка, цр теж, ко лаж. У
жан ров ском сми слу на тај на -
чин по ку ша ва мо ге не ри са ти
ви ше стру ку пер спек ти ву и по -
ка за ти хе те ро ге ност са вре ме -
ног умет нич ког де ло ва ња.

• У на ја ви про гра ма ак це нат
је на укљу чи ва њу пу бли ке као
ак тив ног уче сни ка?

– Да. По го то во у по ли тич ком
сми слу су бјек ти ва ци је. Оно што
од ре ђе ни об ли ци умет нич ког
де ло ва ња про из во де и им пли -
ци ра ју, је сте ан га жман пу бли -
ке. То је у осно ви пер фор ма -
тив ног раз у ме ва ња умет нич ке
прак се: да пу бли ка тре ба да пре -
у зме од го вор ност за из во ђе ње,
чи ме се на гла ша ва ње на ак тив -
на по зи ци ја. Не пу бли ка ис кљу -
чи во као кон зу мент, ко ји је па -
си ван – ма да пер цеп ци ја ни ка -
да ни је па сив на – већ пу бли ка
ко ја сво јим од лу ка ма и уче -
шћем оства ру је умет нич ко де -
ло. Дру гим ре чи ма, ов де се ра -
ди о ар ти ку ли са њу зах те ва за
пар ти ци па ци ју у окви ру ко је пу -
бли ка ре а гу је, осла ња ју ћи се на

Ту је он да пи та ње ка ко ће те се
од но си ти спрам чи ње ни це да у
не ком тре нут ку мо ра те жр тво -
ва ти од ре ђе не аспек те сво је иде -
је. Што је пре све га од нос из ме -
ђу ком про ми са и бес ком про -
ми сног де ло ва ња. Тру дио сам
се да ми ни ма ли зу јем оба, мо -
жда по це ну то га да у овом тре -
нут ку не мам ја сну сли ку.

• Ко ли ко ће умет ни ка би ти
за сту пље но и ко је умет но сти?

– Би ће три де се так умет ни ка
из ре ги о на и умет ни ци из Ли -
ба на, Мек си ка и дво је умет ни -
ка из Ве ли ке Бри та ни је. На -
пра ви ли смо про грам ко ји у

етич ко де ло ва ње. Ако то пре ба -
ци мо на дру штве но по ли тич ки
план, он да се уну тар пер фор -
ма тив не умет нич ке прак се мо -
жда мо гу уве жба ва ти мо де ли
ак тив ни јег уче шћа гра ђа на у
кре и ра њу дру штве ног и по ли -
тич ког ми љеа. То би зна чи ло
ре де фи ни ци ју то га шта је де -
мо кра ти ја и на ко ји на чин функ -
ци о ни ше су жи вот у са вре ме ној
за јед ни ци.

• Да ли пу бли ка раз у ме пер -
фор манс, ко ји углав ном ука -
зу је на ста ње у дру штву?

– На чин на ко ји ми учи мо
шта је умет ност од но сно зна -

ИЗЛОЖБА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ
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ГОЛФ 6, 1.6 ТД, 2010,
8.500 евра, од ли чан, ре -
ги стро ван до сре ди не
ма ја 2019. Мо гућ до го -
вор. Тел. 063/156-44-20.

ОПЕЛ кор са еnjoy,
2007, 133.000 км, пу но
опре ме, сре ђен, 3.100
евра. Мо гућ до го вор.
Пр ви вла сник, ку пљен
нов у Ср би ји, ре ги стро -
ван до 1. ју на 2019. Тел.
063/232-757.  

АСТРА Г, 1.6, бен зин,
1999. 331-586, 
063/805-74-60. (259448)

РЕ НО 4 ГТЛ (1989).
062/151-41-98. (259789)

ПУН ТО 2009, пр ви вла -
сник, гас, му зи ка, без
кли ме, 2.800 евра.
064/240-93-84. (259813)

ФОЛ КСВА ГЕН ПО ЛО,
про из вод ња 1996. го ди -
ште, одр жа ван, га ра жи -
ран, по вољ но, вла сник.
064/191-62-20. (259829)

ПРО ДА ЈЕМ су зу ки
свифт 1.0, 1998. го ди -
ште, у од лич ном ста њу.
063/870-64-70. .
(259866)

ОПЕЛ век тра 2001, 1.6
Б, фул опре ма, 900
евра. 061/665-49-48.
(259867)

ПРО ДА ЈЕМ ску тер 49
ку би ка, бе ле та бли це.
063/874-70-77. (259899)

ДА ЧИ ЈА ло ган 1.4, бен -
зин/плин, атест до 2021,
вла сник, 2.999 евра.
064/144-27-40. 
(259898)

КА МИ ОН тур бо зе та 84
кв, са ди за ли цом пал -
фин гер 7 м. 
061/195-19-10. (259429)

КЛИО 1.5 ДЦИ, пе то ра
вра та, на име куп ца,
кли ма, 2004, сер во, ц.
Бра ва. 064/158-15-90.
(259336)

ПИК-АП те рет ни, пе жо
1.9, ди зел, 2002, ре ги -
стро ван, мо же за ме на.
064/158-15-90. 
(259336)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ок та ви ју 1.9 ТДИ, 2008,
за јеф ти ни ји. 065/610-
45-67. (259855)

ПРО ДА ЈЕМ ју го 45,
1997. го ди ште, ре ги -
стро ван до кра ја 2018.
го ди не. 062/245-726.
(259863)

ЈУ ГО ко рал ин 1.1, 2007,
ме та лик плав, вла сник,
од ли чан. 064/142-55-93.
(260022)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти -
по ве во зи ла, сер ви си ра -
мо и пу ни мо га сом ди -
ги тал ном ма ши ном, пу -
ње ње 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”,
013/361-361, 064/122-
68-05. (260025)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор са,
1.4, 64.000, бен зин,
2010, пр ви вла сник, зе -
дер. 063/354-221.
(260026)

ВАРТ БУРГ, гол фов мо -
тор, ис те кла ре ги стра -
ци ја, атест за плин, ку ку
ко мле тан варт бург, дру -
ги за де ло ве и за ста ва
101, ком плет на за де ло -
ве. Пан че во. 061/240-
16-52. (260031)

ОПЕЛ астра ка ра ван,
1.7 ТДИ, 2003.го ди ште,
ре ги стро ван, 1.600 евра.
063/801-69-98. (260039)

ЈУ ГО 2006, 1.1, ин, плин
ате сти ран, не ре ги стро -
ван, 500 евра фик сно.
063/858-47-55. (260043)

ПРО ДА ЈЕМ ју го 2004.
го ди ште. 069/355-70-80,
355-709. (260064)

РЕ НО клио, 2009. 1.2,
бен зин. 065/336-76-84.
(260047)

ЗА СТА ВА 10, 2008, 1242
цм, у од лич ном ста њу,
плин, кли ма, ала рм.
065/320-85-51. (260126)

ФОЛ КСВА ГЕН ФОКС,
1.2, 2005, фул опре ма,
100.000 км, на име.
064/130-36-02. 
(260143)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2009,
пе то ра вра та, ате сти ран
плин, 120.000 км.
064/130-36-02. 
(260143)

ПУН ТО 1.3 мул ти џет,
ди зел, 2004, пе то ра вра -
та, фул опре ма, на име.
064/587-50-24. (260143)

ШКО ДА фа би ја 1.4
МПИ, 2002, 105.000 км,
фул опре ма, ка ра ван.
064/587-50-24. (260143)

КА МИ ОН иве ко, по вољ -
но, 40/10 Х, 2,2 то не.
062/465-777.  (260168)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 до
1.000 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(259930)

КУ ПУ ЈЕМ мо то цикл то -
мос елек тро ник и то мос
ју ни ор, цео или де ло ве.
064/305-80-73. (260081)

ПРО ДА ЈЕМ се тво спре -
мач 3.20  м, ду пле фре -
зе, мо гу ћа на до град ња
са стра не. 063/874-70-
77. (259899)

ПРО ДА ЈЕМ че тво ро ред -
ни шпар тач са ку ти ја ма
за ве штач ко ђу бри во,
мар ке олт, др ља чу че ти -
ри ме тра, са ро то ри ма
мар ке „ту па њац”.
063/321-707. (259906)

БЕ РАЧ змај 222, дво -
ред ни, бун ке раш, ле ва -
тор за ку ку руз, ду жи на
де вет ме та ра. 064/271-
40-87. (260163)

ПРО ДА ЈЕМ То мо Вин -
ко вић 821. 063/325-535.
(2601349

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
га ра жу на Ко те жу 2, на
углу код Пи ва ре.
063/354-221. (260026)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу зи -
да ну са ро ло.вра ти ма,
стру ја, укњи же на, Све -
тог Са ве 59, вла сник.
063/449-798. (259851)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу на
Ко те жу 2. Тел. 063/199-
59-49. (259985)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм,
16 мм и све вр сте ви део
ка се та ква ли тет но пре -
сни ма вам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(259801)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди -
ги тал них ри си ве ра, мо -
ни тра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28.
013/353-463. (260011)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер и по лов ни де ло ви
од веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10, 063/703-
76-07. (260050)

ПРО ДА ЈЕМ ду плу фри -
те зу, то стер, ка су и
оста ло. Тел. 063/741-64-
00. (259155)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру швап -
ску ци глу ве ли ки фор -
мат. 064/370-79-47.
(259157)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши -
ну, за мр зи вач вер ти кал -
ни, ши ва ћу ма ши ну,
хар мо ни ку. 013/346-
790, 064/129-73-60.
(260185)

ПРО ДА ЈЕМ ду плу фри -
те зу, то стер, ка су и
оста ло. Тел. 063/741-64-
00. (259155)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на -
ме шта ја: сто ли це од
2.000, сто ло ви од 4.500.
060/600-14-52. (258991)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви,
од 12.900, из бор ме бла
по же љи. 060/600-14-52.
(258991)

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи -
шта, та бар ке, лу ле, дна,
ме ша чи. 331-586,
063/805-74-60. (259448)

ПО ВОЉ НО  про да јем
би бер цреп. 013/629-
177, 064/160-10-65.
(259771)

КУ ТИ ЈА СТИ ма те ри јал,
по цин ко ва ни лим, по -
вољ но. 064/089-62-80.
(259759)

ДР ВЕ НИ тро сед на раз -
вла че ње. 063/386-323.
(259758)

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

ПРО ДА ЈЕМ пче ле, ро је -
ве, дру штва на ЛР ра мо -
ви ма. 063/866-78-24.
(259783)

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

АН ТИ ДЕ КУ БИТ ду шек,
то а лет на ко ли ца и дру -
го. Тел. 064/159-49-26.
(259821)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе (70 –
350 м2), нај е ко но мич ни -
ји гре ја ње, га ран ци ја.
062/118-26-81. 
(259839)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал из че -
ти ри де ла и ши ва ћу ма -
ши ну „ви шња”. 
063/823-44-75. 
(259844)

ПО ВОЉ НО уград ни
шпо рет, АЕГ, ТВ сам -
сунг, ме тал ни гар де роб -
ни ор ман. 069/504-55-
93. л(259845)

ПРО ДА ЈЕМ ком пју тер -
ски сто, ка ду, др ве на
вра та и ве зе не пе шки ре
за свад бе. Тел. 062/965-
95-07. (259508)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну гар -
ни ту ру. 013/352-833,
064/372-94-09. 
(260020)

КРЕ ВЕТ бол нич ки, ме -
тал ни, по де сив за ле жа -
ње и се де ње, 18.000.
063/894-84-23. (259870)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу жи -
ви ну: ко ко шке, гу ске,
пат ке му та ве, мор ке, ћу -
ра не. 063/894.-84-23.
(259870)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ
елинд, 2.5 кв. 065/260-
82-60. (259880)

ЧА МО ВА вра та са ара -
га сто ви ма, по вољ но.
Пре кру пар за ку ку руз.
065/654-88-10. (259873)

СВЕ ЖА ја ја на ве ли ко,
по вољ на це на и ба ли ра -
на де те ли на. Тел.
063/744-68-09. (259894)

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ шпо ре те,
те сте ре, ко си ли ца, лу -
стер ме син га ни, ТВ, те -
пих, тен ду, ко ли ца.
064/635-77-42.
((259903)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет ну
ли мар ску ра ди о ни цу
апи понг од 2 м, зит. Ма -
ши на, рунд ма ши на,
стуб на бу ши ли ца, то ци -
ло за оштре ње, мер де -
ви не 3 х 3 м, си тан алат.
063/760-24-01. (259909)

ПРА САД за кла ње и тов,
мо гућ ност кла ња и ре -
зер ви са ња. Тел.
063/311-277. (259981)

НА ПРО ДА ЈУ пре кру -
пар, кру њач по љо строј
оџа ци, кук ћа у Срем -
ској, 1/1, но ва Ми са и
12 ари зе мље, Кај мак ча -
лан ска пре ко пру ге.
063/831-47-76. (259940)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер, су до пе ра с рад -
ним ви се ћим, уга о на
гар ни ту ра, тро крил ни
ор ман, дво сед, кре вет,
сто чи ћи, брач ни ду шек,
ТВ сто. Тел. 063/861-82-
66. (259944)

АКВА РИ ЈУМ за ри би це,
ха у бу за ко су, два бра -
ни ка, ин стру мент та блу
за ју га 55, 1991. го ди -
ште. 065/417-50-35.
(259953)

ПРО ДА ЈЕМ два јед но -
крил на про зо ра са ша -
ло ни ма, ди мен зи је 1,35
х 1.35. Тел. 063/875-54-
09. (259985)
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НО ВА ку ћа, Ка ча ре во,
170 м2, усе љи ва без ула -
га ња. 013/601-472,
258846)

КУ ЋА, ста ра Ми са, 55 м2

+ по моћ ни обје кат, 7
ари пла ца. 064/212-53-
94. (258860)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа са пот -
кро вљем, 150 м2, усе љи -
ва. Тел. 064/276-09-58,
063/828-61-46. (258866)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар, ви -
кен ди ца-ку ћа, 200 м од
цен тра, ле га ли зо ва но.
061/206-30-46. (258791)

НА ПРО ДА ЈУ гра ђе вин -
ски пла це ви, укњи же ни,
Стре ли ште. Тел.
064/119-04-31. (259467)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо -
љи ца, 6 ари пла ца, но -
ви ја ку ћа. 064/168-84-
32, 013/618-652.
(259467)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу у Омо љи ци, за ма њи
дво со бан стан у Пан че -
ву. 064/970-01-75.
(259487)

КУ ЋА у Стар че ву, 10
ари пла ца. 064/167-75-
93. (259524)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку -
де љар цу, мо же и за ме -
на. 062/976-85-76.
(259454)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у цен -
тру Мра мор ка. 
069/255-87-86. 
(259428)

ЗЛА ТИ БОР, ме њам ку ћу
на Зла ти бо ру за ку ћу
или стан у Пан че ву. Тел.
069/158-63-76. 
(259345)

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

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут,
плац за би знис, 10 ари,
1/1, 25 х 40 м, твр ди
пут, по вољ но. 066/385-
289. (259551)

НО ВО СЕ ЉАСНКИ пут,
плац за би знис, на ас -
фал ту, 31 х 60 м, пре ко
од но ве пум пе, по вољ но.
066/385-289. (259551)

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

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
истом пла цу, Ја буч ки
пут, не по сред на бли зи на
над во жња ка, це на до го -
вор, по вољ но. 062/979-
63-62. (259418)

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

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

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива -
но ву. 062/415-359.
(255753)

КУ ЋА на про да ју, на Те -
сли. 063/849-94-07.
(259831)

ПЛАЦ, Ми са, Зла ти бор -
ска ули ца, 5 ари, 22 х
24. Стру ја, во да, гас,
вла сник. 063/449-798.
(259851)

ДВО СПРАТ НА ку ћа, 150
м2, га ра жа, по моћ ни
објек ти, сре ђе на, ве ли ко
дво ри ште. 065/361-60-
11, 064/396-18-07.
(295956)

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 102 м2,
на 7,6 ари пла ца, фронт
15 м, Уро ша Пре ди ћа,
Пан че во. 060/555-69-35. 

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу за стан. 061/745-56-
90. (259452)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу за стан, Ку де љар ски
на сип, ле га ли зо ва но.
Тел. 061/640-91-74.
(259795)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу
47 м2, на По ња ви ци,
стру ја, хи дро фор, 15,80
ари, укњи же но 171,
9.000 евра, до го вор.
060/066-13-05. (259805)

МАР ГИ ТА, 5 ари пла ца,
ко му нал но опре мљен са
ста ри јом ку ћом, до го -
вор. 065/357-81-38.
(259817)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац, 120 ари, на Ба ва -
ни штан ском пу ту, ши ри -
на до асвал та 34 м.
063/389-974. (259824)

СТА РА МИ СА, ку ћа  43
м2, ле га ли зо ва но, 15.000
евра. 060/067-73-33.
(259830)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до
пу та, но ви ја дво соб на,
13,5 ари, 22.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(260023)

БА НАТ СКИ БРЕ СТО -
ВАЦ, хит но, но ви ја тро -
соб на, 7,45 ари, 16.500.
(49), „Му станг”,
062/226-901.  (260023)

КУ ЋА на Стре ли шту и
плац на Ба ва ни штан -
ском пу ту. Тел. 066/363-
454. (260027)

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца у
Ла пу. 065/966-23-22.
(260035)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца,
но ви ја, 130 м2, 2,3 ара,
60.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(2560036)

БЛИ ЗУ цен тра пре ле па
но ви ја ку ћа 190 м2,
125.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (260038)

ПЛАЦ 11 ари, де во јач ки
бу нар, 2.900 евра, вла -
сник. 063/865-66-21.
(260043)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо на,
ас фалт, стру ја, са мо
15.000. 063/894-84-23.
(259870)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа, све
ло ка ци је. „Го ца” не крет -
ни не. 063/899-77-00.
(2598759

ПРО ДА ЈЕМ плац 18 ари,
064/951-75-67, Ку де -
љар ски на сип. (259896)

УЖИ цен тар, ку ћа 130
м2, 5 ари, пре ле па, без
ула га ња, 65.000. (679),
„Трем 01”,063/836-23-
83. (259897)

УЖИ ЦЕН ТАР, 320 м2, 5
ари, 136.000, као у фил -
му. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(259897)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
но ва ку ћа, ПВЦ, 5 ари,
укњи же на, усе љи ва,
27.000. 063/836-23-83.
(259897)

КУ ЋА, 230 м2, на 5 ари,
250 евра/ква драт, плус
плац 4 ара. 069/213-97-
37. (259910)

КО ТЕЖ 1, по ло ви на
спрат не ку ће по вер ти -
ка ли, 120 м2, без по -
сред ни ка. 064/584-75-
39. (259911)

ДУ БО КА БА РА, пут Бе о -
град, 30 ари, по ред пу -
та, 49.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (259916)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
60 ари, 49.000, 118 ари,
74.000, 58 ари, 30.000,
по ред пу та. 063/899-77-
00. (259916)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33, 120
м2, 33.000, по год на за
из да ва ње. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (259924)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2, плац
1.84, 38.000, до го вор.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(259924)

БА ШТА 13 ари, 49 м2, са
зи да ном ви кен ди цом са
по дру мом. 060/080-37-
57. (259943)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу, 128 м2, 5 ари, Фи ли -
па Ви шњи ћа, 65.000.
069/352-15-43. (259952)

ФАР МА за тов не пи ли -
ће, ви кен ди ца са воћ ња -
ком и тро фа зном сру -
јом, ле га ли зо ва но, ви -
кенд на се ље До ло во.
063/760.-49-67.
(2599649

МЕ ЊАМ ку ћу у се лу
Пло чи ца, од лич но ста -
ње, за стан у Пан че ву.
0674/203-00-12.
(259559)

ДВЕ КУ ЋЕ, Ска дар ска,
укњи же но, 7,5 ари, во -
ће, усе љи во од мах. „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (259492)

ПРО ДА ЈЕМ у цен тру
плац 2,25 ари,с а из гра -
ђе ним по дру мом, до го -
вор. 060/332-74-04,
065/849-09-38.
()259976)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа, усе -
љи ва, от це пљен плац,
има гас. Тел. 062/967.-
66-45. (259977)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60
м2, 6 ари, про да јем/ме -
њам, 064/955-51-85.
(259991)

ИН ВЕ СТИ ТО РИ, ста ра
ку ћа 90 м2, за ру ше ње,
плац 3 ара, за зи да ње
згра де. Мар ги та.
0647248-90-16.
(259984)

КУ ЋА у Вој ло ви ци на 8,5
ари пла ца, па пи ри уред -
ни. 063/256-207.
(259996)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, 6.5
ари, по моћ ни објек ти.
064/961-00-70. (259997)

КУ ЋА, Гор њи град, две
стам бе не је ди ни це, 3
ара пла ца. Тел. 065/513-
87-30. (259999)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11,6
ари, за по чет обје кат,
стру ја, во да, вла сник.
064/260-05-34. (260001)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку -
ћу, ста ра Ми са. Тел.
069/223-24-25. 
(260010)

ЈА БУЧ КИ пут, но ва ку ћа
86 м2, укњи же на, вла -
сник. 065/258-87-77.
(260013)

ДЕО ку ће 120 м2, плац 5
ари, ЦГ, гас, Д. Ту цо ви -
ћа, ди рект на про да ја.
063/217-087. 
(260077)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку -
ћу, Мак си ма Гор ког, плц
3.8 ара. 063/301-360.
(260053)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у
цен тру гра да, по вољ но.
064/548-29-29. (260056)

КУ ЋА, Ко теж 1, ПО + П
+ спрат, гре ја но 155 м2

(др ва, пе лет, лож уље),
то пла во да-со лар но. Де -
љи во на два ста на. 
Две га ра же, те ра се, 
ло ђа 135 м2. Тел.
062/137-81-16.
(2600619

ВОЋ ЊАК 15 ари, са ви -
кен ди цом на Ба ва ни -
штан ском пу ту, дру ги
ред, не мач ко по ље.
064/368-04-77. 
(260062)
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КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, плин ске бо це, ста -
ро гво жђе и оста ло по -
кућ ство. 066/900-79-04.
(259781)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста а рин -
ски на ме штај, сли ке, са -
то ве, ста ри но вац, ста ре
играч ке, би жу те ри ју, ста -
ро по кућ ство. 063/705-
18-18, 335-930, 335-974.
(259908)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
ме та ле и све оста ло.
061/627-07-31. (259913)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ли -
мо ве, алу ми ни јум, оло во,
веш-ма ши не, за мр зи ва че
и све оста ло. 061/322-
04-94. (260098)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, оло -
во, ба кар, ме синг, алу ми -
ни јум, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. (260098)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та -
ле, алу ми ни јум, аку му ла -
то ре, веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, те ле ви зо ре.,
061/206-26-24. (260098)

АМ БА ЛА ЖУ ви на, пи ва,
coca-cole, фла ше ра киј -
ске, те гле ку пу јем.
061/142-23-69. (260124)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће,
стро ги и ши ри цен тар,
по вољ но. 066/937-00-13.
(СМС)

У СКО РЕ НОВ ЦУ ку ћа са
пла цем на про да ју.
064/366-92-92 
(СМС)

КУ ЋА, 99 м2,  на пла цу
4,60 ари, Вла син ска . По -
вољ но, вла сник, 1/1, хит -
но, 23.000 евра. 
061/558-69-71. (СМС)

КУ ЋА, Б. Ра ди че ви ћа 54-
а, 6.9 ари, стру ја, во да,
ка на ли за ци ја, плин, 1/1,
укњи же но, мо гућ ност
стам бе не из град ње.
063/852-43-19. (259122)

КУ ЋА, Те сла, сре ђе на,
две је ди ни це, ЦГ, укњи -
же на, 3.8 ари. 063/743-
03-71. (259128)

ПЛАЦ 33 ара, Скро ба ра,
пут за Цре па ју, 12 м ши -
ри на, 6.500 евра.
065/852-71-99. (259158)

КУ ЋА, Стар че во, Пе тра
Драп ши на, 17 ари пла ца,
од мах усе љи ва, вла сник,
1/1. 064/370-79-47. (259)

ПРО ДА ЈЕМ плац, ста ра
Ми са, 6 ари, ду жи на 33
ме тра. 064/418-45-66.
(258715)

ХИТ НО про да јем днев ну
гар ни ту ру, фри жи де ре,
ор ман, ко мо ду. 065/819-
71-48. (259986)

ТЕ ПИ ХЕ, пе ца ро шке сто -
ли це, шер пе ком плет
рост фрај, фо те ље те ра -
сне, чи ни је за су пу, те -
гле, фи ми зол екс прес.
064/955-51-85. (259991)

ПРО ДА ЈЕМ два ПВЦ све -
тлар ни ка 147 х 153, пећ
ту ча на на чвр сто го ри во,
до 100 м2. 063/214-387.
(260012)

БУ КВА, храст, цер, ба -
гре мо ве се че ни це.
063/364-310, „То пли на” .
(260074)

ФО ТЕ ЉЕ и ле жа је ви на
из вла че ње. Екс тра по -
вољ но. 065/512-13-91.
(260076)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер
го ре ње, но ви ји, очу ван.
063/617-421. (260088)

КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ ПАЧ,
те ле ви зор, ста ри пи са ћи
сто ло ви, сто ли ца, бу ши -
ли ца, бру си ли ца и још
мно го то га. 064/139-448.
(260051)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен -
те, су до пе ра, 3.000 ди на -
ра, но ва. 371-568,
063/773-45-97. (260060)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
про да ју ко ки ца. При стој -
на днев ни ца. 065/577-
17-25. (260090)

ПРО ДА ЈЕМ деч ји ау то
на аку му ла тор. Тел. 355-
039. (260093)

ЦРЕП на про да ју, по лов -
на ки кин да. 064/923-13-
58. (260094)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед
2.500, деч ји кре ве тац
3.000, те пих 3 х 3,5  -
2.000. 060/440-30-05.
(260101)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
про из вод ња па пир них
џа ко ва. 064/424-95-10.
(260151)

ПРО ДА ЈЕМ лед  ТВ ви -
вакс ДВБ, Т 2, 32 ин ча,
100 евра. 066/952-42-19.
(260161)

ТА ПЕЋ 7.000, то ки во ки
пар, не тре ба до зво ла,
5.000. 063/809-34-18.
(260166)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре,
веш-ма ши не, ста ро гво -
жђе, за мр зи ва че и оста -
ли от пад. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (259734)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, гар ни ту ре, ку хи ње,
сто ло ве, сто ли це, ТА пе -
ћи и оста ло по кућ ство.
062/148-49-94. (259802)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА
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НА ПРО ДА ЈУ ку ћа 104
м2 + 366 ари, окрет ни -
ца, глав ни пут Стар че во.
061/187-24-22. (260118)

ПРО ДА ЈЕМ плац са ку -
ћом, 40 ари, на Ка ра у -
ли, во да, стру ја, га ра жа.
064/205-53-32, 069/316-
04-55. (260120)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ива -
но ву, спрат ну, са гре ја -
њем, на 15 ари пла ца.
064/140-52-83. (260139)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац на
про да ју. Ми са. 064/169-
02-56. (2601449

ПРО ДА ЈЕМ два пла ца
6,2 ара и 9.5 ари, Гра ча -
нич ка 19. 066/312-882.
(260155)

ПРО ДА ЈЕМ плац 20 ари
у Де во јач ком бу на ру.
Тел. 064/129-15-35.
(260156)

КУ ЋА, Осло бо ђе ња 44,
ста ри ја, про да јем, вла -
сник. 062/465-777.
(260167)

ПРО ДА ЈЕМ плац 17,5
ари на Ја буч ком пу ту.
063/719-42-71.
(2601729)

ПРО ДА ЈА пла це ва, Пе -
ли стер ска и Кај мак ча -
лан ска. Тел. 065/894-88-
11. (260177)

КУ ЋА у цен тру Пан че ва,
но ва. Лук су зно са сре ђе -
ним дво ри штем, до го -
вор. 063/156-44-20.
(260179)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на, на 4,85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 35.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

ПРО ДА ЈЕМ два дво соб -
на ста на, Стре ли ште и
цен тар, по вољ но.
066/937-00-13. (СМС)

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

ПРО ДА ЈЕМ два ста на на
Ко те жу два и ку ћу у ши -
рем цен тру, спрат ну. Ве -
сна, 066/937-00-13
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре но ви ран стан у цен тру
гра да, 54 м2. 
063/354-429, 
065/933-33-24 
(СМС)

ЦЕН ТАР, про да ја ста но -
ва, 40 – 120 м2, 650 –
850 евра/ква драт, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)

ТРО СО БАН са лон ски,
пр ви спрат, 98 м2, усе -
љив, пот пу но сре ђен, га -
ра жа, ве ли ки по друм.
061/662-91-48, 062/191-
75-35 (258558)

70 КВМ, 24.000; 34 м2,
14.800, Ми са. 063/377-
835. (258330)

НО ВА МИ СА, стан 85
м2, про да јем. 063/272-
594, 063/225-928.
(259511)

ТЕ СЛА, тро со бан, ЦГ,
те ра се, IV, 86 м2, сре -
ђен, усе љив, вла сник.
013/331-079. 
(259135)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
61,8 м2, III спрат, Ко теж
2. Тел. 064/886-51-81.
(259764)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ста -
ром Та ми шу, 38 м2, це -
на по до го во ру. Тел.
062/815-76-31. 

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан 54 м2, при зе мље.
Тел. 066/903-28-75. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
53 м2, ета жно, пе лет, без
по сред ни ка, 24.000
евра. 064/344-74-36. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 43 м2, ВП,
26.000. Аген ци ја (926),
„Ку по ла”, 065/328-66-
94. (259814)

МИ СА, нов, III спрат, 40
м2, 21.000. Аген ци ја
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (259814)

ГАР СО ЊЕ РА, Са мач ки,
III спрат, 14.500.  Аген -
ци ја (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (259814)

ЦЕН ТАР, ста но ви у из -
град њи, по це ни од 700
до 740 евра. 063/389-
974. (259824)

ПРО ДА ЈЕМ, згра да у те -
ме љи ма, П + 3 + ПК,
бру то по вр ши не 1.250
м2, са пла ће ним ко му на -
ли ја ма, цен тар гра да.
063/389-974. (259824)

ПРО ДЈЕМ јед но со бан
стан на Ка ра бур ми, 34
м2, 26.000 евра.
060/077-78-20. (260021)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Со -
да ри, укњи жен, 67 м2,
36.000 евра. 060/077-
78-20. (260021)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, ду плекс
53 м2, два ку па ти ла, усе -
љив. Вла сник. 063/395-
359. (260019)

ЦЕН ТАР, Д. Ту цо ви ћа,
дво ри шни, 20 м2, усе -
љив, 11.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(260023)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(260023)

ДО ЊИ ГРАД, јед но и по -
со бан, ВП, 48 м2, ТА, ре -
но ви ран, 25.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(260023)

ТЕ СЛА, тро со бан, 69 м2,
те ра са, ТА, IV, 30.000.
(49), „Му станг”,
062/129-94-67 (260023)

Д. ТУ ЦО ВИ ЋА, но ви ји
јед но и по со бан, II, плин,
42 м2, 36.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(260023)

ПР ВО МАЈ СКА, јед но и -
по со бан, 48 м2, ТА, ВП,
ре но ви ран, 25.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (260023)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан,
62 м2, II, ЦГ, из вор но,
36.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.  

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
VII, ни је по след њи, ЦГ,
65 м2, 30.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.  

МИ СА, јед но со бан, 37
м2, 20 м2, те ра са, III,
(IV), 1/1, 20.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. 

КО ТЕЖ 2, пре леп тро со -
бан, II, 79 м2, сун чан,
сре ђен, 55.000, има до -
го во ра. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (260036)

РОБ НА ку ћа, дво и по со -
бан, 63 м2, V, 42.500.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (260036)

КО ТЕЖ 2, при зе мље, 49
м2 + Т, 31.000; дво со -
бан, 69 м2, IV, по че так
Вој во ђан ског бу ле ва ра,
40.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (260031)

КО ТЕЖ 2, при зе мље, 59
м2 + Т, 31.000, код Вод -
не за јед ни це, дво со бан,
ТА, III, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (260031)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, тро со бан,
до го вор, Зе лен го ра, II,
јед но и по со бан, ТА,
23.500. „Лајф”, 
061/662-91-48. 
(260031)

СО ДА РА, леп тро со бан,
до го вор; јед но со бан
25.000, јед но и по со бан,
45 м2, V, без лиф та,
23.500. „Лајф”, 
061/662-91-48. 
(260031)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан, 80 м2, сед ми
спрат, 38.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(259834)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
39.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259834)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан
62 м2, тре ћи спрат, сре -
ђен, усе љив, 41.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(259834)

ЦЕН ТАР: дво со бан, 45
м2, ТА, IV од V, усе љив,
27.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259834)

ТИП СТАН КО, дво со -
бан, 48 м2, ТА, дру ги
спрат, ре но ви ран,
25.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259834)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58
м2, сед ми, ЦГ, те ра са,
26.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(259834)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
дру ги ср пат, ТА гре ја ње,
30.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (259834)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа,
укњи жен, вла сник,
16.500. 061/147-82-23. 

ЦЕН ТАР, 47 м2, II спрат,
лифт, но ва град ња, гас,
укњи жен, вла сник, усе -
љив од мах. 063/449-
798. (259851)

ТЕ СЛА, тро со бан, 71 м2,
IX спрат, ко си кров, до -
го вор. 064/822-17-72. 

ЦЕН ТАР, 64 м2, дво и по -
со бан, леп, сре ђен,
48.000. „Го ца”,063/899-
77-00. (259875)

СО ДА РА, 56 м2, дво со -
бан, 32.000; 61 м2, дво -
со бан, 39.000, дво и по -
со бан, 68 м2, 41.000.
„Го ца”,063/899-77-00.
(259875)

ТЕ СЛА, 40 м2, дво со бан,
сре ђен, 26.000; 71 м2,
тро со бан, 41.000. „Го -
ца”,063/899-77-00.
(259875)

КО ТЕЖ 2, 71 м2, хит но,
42.000; 83 м2, 48.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(259875)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, дво со -
бан, но ва сто ла ри ја,
стру ја, 31.000. „Го -
ца”,063/899-77-00.
(259875)

ЦЕН ТАР, 174 м2, ду -
плекс, нов, 105.000. „Го -
ца”,063/899-77-00. 

ПРО ДА ЈЕМ огра ђен
дво ри шни стан, Ули ца
Све тог Са ве (бли зу „бу -
вља ка), без по сред ни ка,
13.000 евра, 54 м2.
063/192-63-93. (259882)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII,
лифт, ПВЦ, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95. (259897)

ГАР СО ЊЕ РА, ЦГ, III,
10.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(259897)

КО ТЕЖ 1, 63 м2, ЦГ, IV,
лифт, Ра до ва згра да,
38.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(259897)

СО ДА РА, 74 м2, ЦГ, I,
ПВЦ, 43.000.(679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (259897)

УЖИ ЦЕН ТАР, нов,70
м2, I, са но вим на ме шта -
јем, 70.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(259897)

СО ДА РА, ме ња мо дво и -
по со бан, 63 м2, за јдно -
со бан, уз до пла ту. Тел.
344-254. (259914)

КО ТЕЖ 2, 50 м2, дво со -
бан ма њи, 30.000.  „Го -
ца”,063/899-77-00.
(259875)

ЦЕН ТАР, 50 м2, дво ри -
шни, 22.000, 40 м2,
21.000.  „Го ца”,063/899-
77-00. (259875)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан у цен тру Пан че ва.
060/505-54-25. (259918)

ЦЕН ТАР, нов укњи жен,
усе љив, 37 м2, вла сник.
063/208-352. (259919)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
56 м2, II, ЦГ, те ра са,
28.500. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-
15. (259924)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II,
33 м2, те ра са, 23.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(259924)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36
м2, V, 24.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.(259924)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, тро со -
бан, нов, 77 м2, II,
62.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-
15. (259924)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 64 м2, Ко теж 2,
дру ги спрат, лифт, то пла
во да, тен да, кли ма, бој -
лер, ло ђа, нај леп ша ло -
ка ци ја. Стан очу ван.
Вре ди по гле да ти. Мо же
до го вор. 065/311-40-27.
(259929)

ТЕ СЛА, Но ви Свет, че -
тво ро со бан, 100 м2, I,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259939)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со -
бан, 44 м2, V, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259939)

ТЕ СЛА, дво со бан, ком -
плет но ре но ви ран, усе -
љив. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259939)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље,
дво со бан, 61 м2, II, га -
ра жа, по друм, ЦГ, гас.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (259939)

ПРО ДА ЈЕ се стан, до го -
вор, хит но. 064/159-99-
45, 064/386-92-86.
(259941)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2, јед -
но со бан, 23.000; цен тар
14.000, ши ри цен тар,
20.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(259962)

МИ СА, 40 м2, јед но и по -
со бан, нов, 25.000; Те -
сла, 49 м2, 25.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (259962)

ТЕ СЛА, 55 м2, дво со бан,
32.000; Ко теж, 28.000;
То по ла 14.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (259962)

ТЕ СЛА, нај леп ши део,
мир но ме сто, стам бе на
згра да 75 м2, га ра жа 25
м2, ма ло дво ри ште. Јо -
гва на Ра ји ћа 13. Про да -
јем, 42.000 евра.
064/303-05-24. 
(259963)

ХИТ НО про да јем стан у
стро гом цен тру Пан че -
ва. Ду плекс, 136 м2, но -
во град ња, две те ра се,
ЦГ, ше сти спрат, укњи -
жен. 063/858-47-53.
(259969)

ГАР СО ЊЕ РА, ЦГ, Ко -
теж, 28 м2, усе љи ва од -
мах. „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (259975)

ДВО СО БАН, Ко теж,
30.000; ЦГ, 58 м2, ве ли -
ка те ра са. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(259975)

ДВО СО БАН, 60 м2, пре -
ра ђен, на ме штај, усе -
љив, ТА. „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(259975)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88. (259978)

ХИТ НО про да јем стан,
но ва Ми са, 38 м2, пот -
кро вље, укњи жен, вла -
сник, 1/1. 065/272-29-
87. (260003)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА,
31.000, улич но, 33,
16.000; Осло бо ђе ња, 33,
12.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (260082)

УЛИЧ НО, 2.0, I, 27.000;
Стре ли ште, 2.0, 61, до -
го вор. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (260082)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63
м2, II, ЦГ, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(260084)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 20
м2, III, ТА, 15.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(260084)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња,
јед но и по со бан, 40 м2, II,
ЦГ, 24.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(260084)

МИ СА, гар со ње ра, 21
м2, ВП, ТА, усе љи ва,
12.500, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. 
(260084)

МИ СА, тро и по со бан, 78
м2, II, TA, 42.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(260084)

ЛА ВА ТОЛ СТО ЈА, но во -
град ња, 75 м2, тро со бан,
I, ЦГ, дво стран, усе љив,
880 евра/ква драт. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (260084)

ДВО СО БАН, но ва Ми са,
55 м2, 33.000, до го вор,
вла сник. 063/304-222.
(260079)

ЦЕН ТАР, 67,5 м2, тро со -
бан, гар де ро бер, I
спрат, ета жно гре ја ње,
стру ја, гас, но во град ња,
45.000 евра. 063/690-
603. (260057)

ПО ВОЉ НО про да јем
стан, ду плекс, 100 м2,
пре ко пу та „Авив пар -
ка”, но во град ња.
063/183-73-65, 063/177-
84-30. (260069)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
62 м2, III, ЦГ, 31.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(260114)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 34 м2, III, ЦГ. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (260114)

СТАН на Те сли, 64 м2.
064/866-24-48. (260109)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан
стан, 60 м2, те рас, ло ђа,
V, 38.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (260133)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
ВПР, ре но ви ран, ЦГ,
36.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (260065)

НО ВА МИ СА, јед но и по -
со бан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (260065)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, усе љив, 34 м2, III,
ЦГ, 21.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (260065)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра,
при зе мље, 22 м2, ТА,
16.500. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (260065)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III,
57 м2, ЦГ, 32.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (260065)

КО ТЕЖ 1, Осло бо ђе ња,
тро со бан, ре но ви ран,
III, 72 м2, ЦГ, 54.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, бли зи на
„Ави ва”, 2.0, 39, ПР, ТА,
пра зан, укњи жен, хит но,
12.000. (578), 060/535-
94-49. (260152)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, бли зи на
Ави ва, 3.0, 88, ПР, ТА,
пра зан, укњи жен.  (578),
060/535-94-49. (260152)

63 КВМ, Ко теж 1, по че -
так, без по сред ни ка.
Тел. 064/475-78-16.
(260153)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
цен тру. 060/312-90-00.
(260162)

ПРО ДА ЈЕМ згра де, 460
и 1.650 м2. 060/312-90-
00. (260162)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, на Те сли, 45 м2.
063/340-073. (260163)

СТАН, ку ћа 80 м2, 7. ју -
ли, сре ђе на, ета жно.
064/236-68-44.
(2601674)

ПРО ДА ЈЕМ нов усе љив
тро со бан стан, 57 м2,
пре ко пу та „Ави ва”.
065/800-90-04. (260175)

ДВО РИ ШНИ стан на
про да ју, Ца ра Ду ша на
39. Тел. 069/351-35-25.
(260182)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25
м2, 15.000; дво со бан, 49
м2, 24.500; тро со бан 71
м2, 43.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(260180)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 39 м2, 21.000;  тро -
со бан, 88 м2, 22.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.(260180)

ШИ РИ цен тар, дво ри -
шни, јед но со бан, 22 м2,
13.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.(260180)

ЦЕН ТАР, дво ри шни, 30
м2, јед но со бан, 16.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260180)

МИ СА, тро со бан,  98 м2,
46.000, јед но и по со бан,
38 м2, 18.000.   (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (260180)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50
м2, ре но ви ран, 32.000
евра.(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(260180)

СО ДА РА, дво со бан, 52
м2, ре но ви ран, 27.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(260180)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, 49 м2, над град ња,
без лиф та и ЦГ.
063/779-72-94. 
(260186)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, Те сла, без ула га ња.
063/827-95-69. 
(260132)

ТЕ СЛА, дво и по со ан, те -
ра са, гас, пот кро вље,
без лиф та, усе љив, нов.
069/822-48-24. 
(260184)

АГЕН ЦИ ЈИ (926), „Ку по -
ла”по треб не не крет ни -
не. 065/328-66-94.
(259814)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. 
(259834)

КУ ПУ ЈЕМ стан од 45 м2,
Те сла, Ко теж или ши ри
цен тар. 063/884-04-46.
(259854)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб ни ста -
но ви. 064/668-89-15,
бр за ре а ли за ци ја.
(259924)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан,
бли зу Сто ма то ло шког
фа кул те та, ре жи ја –
1.000 ди на ра, 120 евра
+ де по зит. 060/443-32-
03. (и)

ПО ТРЕБ НА ку ћа, Стре -
ли ште, Те сла, цен тар,
ТА  гре ја ње, при зем на.
062/103-71.84, Ја на.
(259736)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, 45 м2, три со бе,
Со да ра, од 18. ма ја.
063/307-816. (259344)

ИЗ ДА ЈЕМ стан и по слов -
ну про сто ри ју (11 х 9 м)
за ши ве ње и дру ге на ме -
не – на Но во се љан ском
пу ту, вре ди по гле да ти.
064/137-48-67. (258726)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан на ме штен стан.
069/543-17-51. (259356)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан на
Те сли. 063/849-94-07.
(259831)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан на Стре ли -
шту, цен тар, IV спрат.
063/836-70-61. (259980)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на но вој Ми си.
063/839-56-81, 013/370-
398. (259763)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан
у ку ћи, пра зан. 064/359-
54-42. (259770)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво со -
бан на ме штен стан на
Ко те жу 2. Тел. 011/397-
23-86, 064/382-61-63.
(259825)

ЈЕД НО И ПО СОБ НИ лук -
су зни, дво ри шни на ме -
ште ни стан, из да јем, по -
че так Мар ги те. 064/313-
89-72. (260034)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан дво -
ри шни стан. 013/355-
023. (259865)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан стан на Стре ли -
шту, цен трал но гре ја ње.
Тел. 064/421-98-15.
(259877)

ИЗ ДА ЈЕМ стан јед но со -
бан, 39 м2, I спрат, пра -
зан, Ко теж 1. Тел.
063/368-413. (259892)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи јед но со -
бан стан на Те сли.
062/873-62-98. (259895)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме ште -
ну гар со ње ру, по се бан
сат, улаз, Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16. (259921)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, I спрат,
ТА, кли ма. 060/051-02-
44. (259923)

ГАР СО ЊЕ РУ Са мач ки,
стан код шко ле „Све ти
Са ва”, Ми са, из да јем.
061/811-63-59. (259945)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ 
КИСЕЛИНЕ

Цена: 90 динара по анализи

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена:  200 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења из дигестивног тракта)

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

ПАКЕТ 7
• ТЕСТ НА ПЕТ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ИЗ УРИНА
(амфетамин, кокаин, канабиноиди, морфин/хероин/кодеин,

MDMA)

Цена: 1.700 динара

Петак, 18. мај 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан на Стре ли -
шту на ду жи пе ри од.
064/153-32-78. (259967)

ИЗ ДА ЈЕМ нов пра зан
стан, 40 м2, Ђер дап ска
23. Тел. 065/829-41-91,
013/371-551. (259980)

КО ТЕЖ 2, дво со бан стан
на са мом по чет ку Вој во -
ђан ског бу ле ва ра.
063/156-76-57. (259989)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан у
ку ћи на Стре ли шту.
063/101-28-16. (259998)

РЕ НО ВИ РАН дво ри шни
јед но соб ни стан за из да -
ва ње, сам ци ма и па ро -
ви ма. 062/801-55-43.
(260008)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан са гре ја њем, но ва
Ми са., 063/532-389. 

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан, Те сла,
згра да, ТА пећ, на ду же.
062/149-16-36. (260010)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан ком -
фо ран на ме штен стан,
ТА пећ. Тел. 066/352-
710. (260078)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 30 м2,
на ме штен, цен тар.
063/712-34-11. (260054)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
ку ћу у Стар че ву. Тел.
061/322-90-19, 063/191-
73-60. (2600559

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но вој
Ми си, гре ја ње, ка блов -
ска, ин тер нет. 062/371-
619. (260059)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, цен тар, wi/fi,
пар кинг, од мах усе љи ва,
по вољ но. 065/691-88-
23. (260063)

ПО ВОЉ НО из да јем ма -
њи – гар со ње ру стан
(на ме штен), ужи цен тар.
063/810-92-39. (260067)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у стро гом
цен тру, I спрат, ЦГ, кли -
ма, те ле фон, ин тер фон,
де по зит. 061/288-45-51.
(260092)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру код „Ави ва”
на Те сли. 064/595-98-
01. (260096)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме ште -
ну гар со ње ру, сло бод на
од 1. ју на  2018. Тел.
061/150-07-00. 
(260105)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу са до ста
стам бе ног про сто ра,
ста ра Ми са. 
060/011-96-66. 
260107)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 65 м2, на
но вој Ми си, це на 100
евра. 063/700-70-63.
(260119)

ПО ТРЕ БАН на ме штен
јед но и по со бан или дво -
со бан стан, по мо гућ -
ству са цен трал ним гре -
ја њем и те ра сом. Стре -
ли ште, Те сла, Ко теж.
Зва ти по сле 18 са ти.
064/305-72-83, 013/231-
65-73. (260140)

КОМ ПЛЕТ НО на ме штен
стан, Стре ли ште, бли зу
„Ави ва”, 45 м2, ЦГ,
лифт, кли ма. 063/854-
83-40. (260147)

ДВО СО БАН стан, Ко теж
1, на ме штен, IV спрат,
на ду же, по вољ но.
069/731-168. 
(260158)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕ НА гар -
со ње ра, дво ри шни стан
у цен тру за сам це.
063/733-02-53. 
(260159)

ИЗ ДА ЈЕМ гар соњ ње ру у
цен тру, на ме ште на.
063/768-28-95. Ми ћа.
(260177)

ПО ТРЕ БАН јед но и по со -
бан стан за из најм љи ва -
ње у цен тру или ши рем
цен тру на ду жи пе ри од.
По зва ти на 069/236-68-
10. (4764)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 39 и 81 м2,
цен тар Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74. (259794)

ПРО ДА ЈЕМ леп ло кал,
укњи жен, или ме њам за
стан. 
Тел. 063/741-64-00.
(259155)

ЛО КАЛ за из да ва ње, 17
м2, Стре ли ште. 
063/478-480. 
(259346)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал за ау -
то-ме ха ни ча ра, елек три -
ча ра или пе ри о ни цу у
Пан че ву. 064/226-81-91.
(259369)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ
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ЈНА, стам бе ни про стор,
ком плет но ре но ви ран,
по го дан за кан це ла ри ју,
аген ци ју. 064/474-99-11.
(259887)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал, ве -
ли ки из лог, бли зи на пи -
ја це и ви ше шко ла. Ко -
чи на 4, 063/617-421.
(260089)

ИЗ ДА ЈЕМ ха лу 200 м2,
Пан че во, Ри бар ска бр.
22, опре мље на је са кан -
це ла ри јом, мо крим чво -
ром, то а ле ти, ку па ти ло,
хи дрант ска мре жа, кли -
зна ка пи ја ви си не 4 м.
Тел. 063/321-707.
(259906)

ЦЕН ТАР, про да јем ло -
кал са ста ном, ЦГ и ре -
но ви ра но,  вла сник. те.
063/716-14-21, од 17 до
19 са ти. (259912)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, код
ула за у Зе ле ну пи ја цу.
060/351-03-56. (259928)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2,
Зе ле на пи ја ца, глав на
ули ца, нај бо ља ло ка ци -
ја. 064/140-88-36.
(259961)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет ну пе -
ка ру са ма ши на ма у
Пан че ву. 063/892-38-33.
(259970)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Жар ка
Зре ња ни на 32, 25 м2 + 8
м2. 345-534, 064/246-05-
71. (2599759

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110 м2

и кан це ла риј ски про -
стор. „Зве зда”, Сте ва на
Шу пљик ца 88. 063/278-
250. (260028)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 15 и
25 м2, у про ла зу , Вој во -
де Пут ни ка 29. 063/278-
250. (260028)

ПО ТРЕ БАН ло кал, цен -
тар Бе о гра да, код До ма
омла ди не, 12 м2, под -
зем ни про лаз. 063/217-
087. (260077)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ  у
цен тру Зе ле не пи ја це.
063/858-86-97, 013/341-
697. (260048)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у
цен тру. 063/882-23-77.
(260052)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2,
код Ау то бу ске ста ни це.
352-105. 
(1260058)

МА ГА ЦИН СКИ про стор
200 м2, са ве ли ким дво -
ри штем. 061/139-28-10.
(260099)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла у
Ње го ше вој, Пан про јек -
то ва згр да. 063/314-907.
(260141)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Ба нат -
ско Но во Се ло, на глав -
ном пу ту, опре мљен за
ме са ру. 062/616-869.
(260163)

ПО ТРЕБ НА пе дант на
же на за спре ма ње ста -
на, са ис ку ством.
062/676-467 (СМС)

ПРО ДА ВАЦ у ки о ску ко -
ки ца по треб на. СМС по -
ру ке са лич ним по да ци -
ма сла ти на кон такт тел.
062/772-787. 

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне же -
не за рад на ин ду стриј -
ским ши ва ћим ма ши на -
ма. 064/191-64-95.
(256771)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник у ку хи њи. Про -
сла ве и ке те ринг.
069/822-48-23.
(2601849

ПО ТРЕ БАН ро штиљ мај -
стор на днев ни цу у са ли
за про сла ве. 
069/822-48-23.
(2601849

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по -
тре бан пи ца-мај стор и
рад ни це за па ла чин ке.
063/820-87-61. 
(259067)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад у ме са ри, са ис ку -
ством. Кон такт,
063/470-009. 
(259493)

ПО ТРЕБ НИ во за чи са Б
ка те го ри јом у ди стри бу -
ци ји пи ћа  Weifert.
062/446-285. (259684)

КРО ЈАЧ КОЈ рад њи по -
треб на ши ва ра са ин ду -
стриј ским ши ва ћим ма -
ши на ма, да ши је услу -
жно ши ве ње – ма ји це,
шорт се ве, на ве ли ко.
064/147-57-01. (259676)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри и
ку ва ри. „Magnolija lux”,
064/393-56-90. (ф)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у
слот клу бу „Kentucky”.
064/474-74-47. (259792)

ПО ТРЕ БАН 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. (259800)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и де -
вој ке за рад на шал те ру
и ро шти љу, Ће ваб џи ни -
ци „Ха ло Ле ско вац”.
063/897-55-04. (259811)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рд у
ку хи њи Ће ваб џи ни ци
„Ха ло Ле ско вац”.
063/897-55-04. (259811)

ПО САО за пен зи о нер ке
и же не ин ва ли де, ин тер -
нет, стра ни је зик.
063/878-40-52. (259416)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи -
ца за пе ка ру и пицериjу.
063/130-75-40. (259816)

ПО ТРЕ БАН ку вар са же -
љом да ра ди у ре сто ра -
ну. 063/316-857.
(259883)

ПО ТРЕБ НА по моћ на
рад ни ца за рад у ку хи -
њи и ре сто ра ну.
063/316-857. (259883)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по треб -
ни си то-штам па ри. CV
по сла ти на office@artvi-
sion.rs 060/364-36-50.
(259876)

ПО СЛА СТИ ЧАР НИ ЦИ
спе ци јал по треб ни рад -
ни ци: по сла сти ча ри, де -
ко ра те ри, ко но ба ри.
065/232-16-70. (259937)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по треб -
на рад ни ца (опе ра тер)
за си то-штам пу на тек -
сти лу., Услов да има из -
ме ђу 20 и 35 го ди на.
Рад но ис ку ство ни је по -
треб но. При ја ве на те ле -
фон, 064/874-07-70.
(259950)

ПО ТРЕБ НА же на за чу -
ва ње де те та од два на ест
го ди на. Зва ти од 17 до
18 са ти. 064/198-50-13.
(259973)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це,
рад ни ци за бер бу ма ли -
на у Ари љу. Стан и хра -
на обез бе ђе ни. 061/200-
15-32, Љу бе. (259982)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни
ку ва ри, шан ке ри, ко но -
ба ри, до ста вља чи за рад
у ре сто ра ну у Бе о гра ду.
Мла ден, +38160/052-
78-99. (259994)

GOLDEN BEAUTY
SHOP-u по тре бан фри -
зер. При ја ве сла ти на
email: sena.vukadinovic
@gbs.rs (f)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи -
ца у пе ка ри. 062/404-
144. (260032)

ПО ТРЕБ НА осо ба за те -
ле фон ску про да ју услу -
га. CV сла ти на mail:
pontedirekcija@
gmail.com (260006)

ПО ТРЕ БАН рад ник у пе -
ка ри. CV сла ти на mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
(260006)

МЕ ЊАЧ НИ ЦА по тре бан
рад ник/рад ни ца. За
рад ни ка по жељ на Б ка -
те го ри ја. 064/637-11-96.
(260009)

РЕ СТО РА НУ Poco-Loco
по треб ни рад ни ци упро -
да ји, по моћ но осо бље,
шан ке ри, ку ва ри.
064/874-03-01. (260017)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
ау то-пе ри о ни цу.
063/135-28-32. (260024)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у ло ка лу бр зе хра не,
са или без ис ку ства.
065/900-50-08. (260029)

ВЕ ЛЕ ПРО ДА ЈИ во ћа и
по вр ћа по треб ни рад ни -
ци. Оба ве зна Б ка те го -
ри ја. 060/465-55-00.
(260030)

ПО ТРЕ БАН пе кар и рад -
ни ца. 062/404-144.
(260032)

ПО ТРЕБ НО је де сет
рад ни ка за рад у фа бри -
ци: пет же на и пет му -
шка ра ца. Зва ти на те ле -
фон 062/365-414, рад -
ним да ном од 11 до 16
са ти. (260040)

МИ СА, но ва пе ка ра, пе -
кар хлеб, про да ва чи ца,
две сме не. 064/120-09-
42. (260183)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”, по -
тре бан во зач. 063/820-
87-61. (260070)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца на
Зе ле ној пи ја ци на те зги.
064/122-69-78.
(2600719

КА ФА НИ „Ђе рам” по -
треб на ку ва ри ца са ис -
ку ством. 062/478-394,
013/631-872. 
(260067)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Би бац” по тре бан ис ку -
сан рад ник. 060/001-
050. (4764)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
гра ђе вин ску ли ма ри ју,
ви син ски ра до ви. Ли ма -
ри ја Бо бан, 063/663-
464. (260102)

ПЕ КА РИ по треб на про -
да ва чи ца. Тел. 063/193-
75-30. (260103)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ пре -
дуз ћеу „Still-Net” по -
треб ни мај сто ри са ис -
ку ством (зи да ри, те са ри,
ар ми ра чи, мо ле ри. Тел.
013/333-311. 

ПО ТРБ НЕ де вој ке за рад
у Мар ке ту „Иде ал”.
063/106-02-81, 062/826-
65-02 или до ћи лич но.
Вељ ка Пе тро ви ћа 12-а,
Стре ли ште. (260112)

CAFFE „Flamingo” тра жи
де вој ку за рад, са ис ку -
ством. 069/364-10-04.
(260122)

ПО ТРЕБ НА же на за чу -
ва ње де це у Пан че ву, по
до го во ру. 065/670-04-
36. (260128)

КРЧ МИ „Ша ре ни ца”,
Ба ва ни штан ски пут 309,
по треб не ко но ба ри це за
„Да не ра до ва ња”.
064/349-93-43. (260160)

ШИШ ЋЕ ВА ПУ у Жар ка
Зре ња ни на, по треб не
рад ни це са ис ку ством.
064/960-44-21. (260150)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри за
ка фе клуб. 060/043-52-
98. (260162)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
тра фи ци за сло бод не
да не и го ди шње од мо ре.
062/146-27-93. 
(260175)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад у тра фи ци у цен тру
гра да. 064/149-99-73.
(260176)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци у
Ви на ри ји „Ђу рић”.
063/329-340. (260178)

ПО ТРЕ БАН сер ви сер бе -
ле те ни ке, Сер вис „Го ре -
ње. 063/329-340.
(260178)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја -
нац од воз шу та ма лим
ки пе ром, до два ку би ка.
064/664-85-31, 
013/342-338 
(СМС)

БА ШТЕ орем и кул ти ви -
рам. 063/855-92-70.
(258340)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље, це -
на до го вор. 
013/366-843, 
063/193-22-29. 
(258828)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и
дез ин фек ци о но пра ње
те пи ха. Бес пла тан пре -
воз. 066/001-050. 

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да -
ње, ре но ви ра ње свих вр -
ста, кро во ви, сти ро пор,
ба ва лит, фа са де.
063/865-80-49. 
(259114)

КО СИМ тра ву, ко ров,
воћ ња ке и ба ште, вр ло
по вољ но, три ме ром. Зо -
ран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (258069)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, ин ди -
ка то ра, раз вод них та -
бли, ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. 
(259370)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не -
ци ја не ри, угра ђу јем, по -
пра вљам, за ме на гурт ни.
064/181-25-00. 
(258060)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА:
Пан че во, ма шин ски се -
че мо, вла жне зи до ве, га -
ран ци ја. 060/691-01-13.
(257640)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве -
се, ра дим, угра ђу јем,
по пра вљам. 
063/882-25-09. (259538)

ДУ БИН СКО ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о но
пра ње на ме шта ја у Ва -
шем ста ну. 066/001-050.

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин -
ско пра ње на ме шта ја,
ду ше ка. На та ша, 361-
474, 060/361-47-41,
066/361-474. 
(259557)

ЛОКАЛИ
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ПО ПРАВ КЕ бе ле тех ни -
ке, мон та жа, сер вис кли -
ма уре ђа ја.Овла шће ни
сер вис „Фри го Пе ђа”,
064/771-24-16, 013/301-
300. (259869)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње су до пе ре ку па -
ти ла, адап та ци је, по -
прав ке, за ме не од мах.
013/331-657, 064/495-
77-59. (260042)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за -
ме на цре па, ле тви, ста -
рог цре па и по став ке но -
вог кро ва, цре па, ро го -
ви, па то ше ње, изо ла ци је,
нај јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 
061/348-20-00, 
062/845-96-26.
(259956) 

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.
(259942)

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.
(259942)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри је,
са ни та ри је, при кључ ка
во де и ка на ли за ци је. Од
0 - 24 са та, пен зи о не ри -
ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-
20-00, 062/845-96-26.
(259956) 

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро -
бе, мон та жа и де мон та -
жа на ме шта ја, па ко ва ње
и за шти та ства ри, од но -
ше ње не по треб них ства -
ри са рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та.
064/047-55-55. 
(259580)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром по -
вољ но: пе сак,, шљу нак,
се ја нац, од во зим шут.
064/354-69-94. 
(259959)

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.  (259993)

РО ЛО-НА Ј вам ну ди по -
прав ку,уград њу ро лет на,
ве не ци ја неа, тра ка стих
за ве са, хар мо-вра та,
туш-ка би на, ро ло-ко -
мар ни ка, ро ло-че лич на
за штит на вра та, тен да.
Ми смо нај ква ли тет ни ји,
нај јеф ти ни ји са нај ве -
ћом га ран ци јом. Про ве -
ри те. 013/344-594,
063/894-21-80. (260002)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА рав -
них кро во ва, те ра са, по -
дру ма, оста лих обје ка та,
га ран ци ја. 013/344-594,
063/894-21-80. (260002)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ЦО
2 ап ша ра та, ау то-елек -
три ка, ко рек ци ја ки ло -
ме тра же, ра зних елек -
тро у ре ђа ја. 063/800-01-
96. (260007)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, кли ме,
шпо ре те, бој ле ре, по -
пра вља мо с га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 013/361-
361, 064/122-68-05.
(260025)

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. (260041)

ПВЦ сто ла ри ја, из ра да,
уград ња, по прав ка, ро -
лет не, ко мар ни ци, за ве -
се, хар мо-вра та, по вољ -
но, ква ли тет но. 065/886-
85-95, 013/352-967.
(260136)

ПАР КИНГ на ме сеч ном
ни воу у пар кинг га ра жи.
069/676-467 (СМС)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћим све до чан ство 5. раз -
ре да ОШ „Јо ван Јо ва но -
вић Змај” на име Ања
Ста мен ко вић. 
(259760)

БЕ ТО НИ РА ЊА дво ри -
шта, ру ше ња ку ћа, чи -
шће ње, од но ше ње, ко -
ше ње тра ве, итд.
064/122-69-78. (260071)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста рих, уград ња
но вих це ви, од гу ше ња,
мон та жа са ни та ри је.
063/812-48-62. (260073)

МЕ ДИ ЦИН СКИ пе ди кир,
ура сли нок ти, кур је очи,
те ра пе ут ска, ре лакс ма -
са жа. 061/308-95-86.
(260049)

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. (260068)

РУ ШЕ ЊЕ, раз би ја ње зи -
до ва, по до ва и свих вр -
ста обје ка та. Чи шће ње
по дру ма и та ва на, уто -
вар шу та и од воз. Из -
град ња но вих и адап та -
ци ја ста рих обје ка та.
062/179-67-25. (260097)

ЧИ СТИ МО та ва не, шу -
пе, шут, по дру ме.
061/321-77-93. (260098)

МА ШИН СКО од гу ше ње
су до е пра, ве-це шо ља,
ка да, ла ва боа, слив ни ка,
глав них вер ти кал них и
хо ри зон тал них це ви, бр -
зо, по вољ но, 0-24 са та.
064/552-41-46, Кне же -
вић. (260104)

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. (260113)

КА МИ ОН, ма ли ки пер,
пре воз шљун ка, се јан ца,
пе ска, ри зле, уто вар шу -
та. 060/474-74-57.
(260130)

КЛИ МА сер вис, до пу на,
уград ња, по вољ но.
064/520-48-80. (260116)

ПО МА ЖЕМ ста рим љу -
ди ма (спре ма ње, ку ва -
ње, на бав ка). 062/150-
60-99. (260154)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го -
ди шњим ис ку ством ква -
ли тет но, пе дант но, по -
вољ но. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (260171)

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

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 
(259917)

ПО СТА ВЉА ЊЕ но вог
пар ке та, брод ског по да,
хо бло ва ње, фу го ва ње,
ла ки ра ње ста рог, по -
став ка ла ми на та.
060/476-81-55. (259837)

ХЛАД НА де пи ла ци ја ру -
ку, но гу и ли ца и чу па ње
об ра ва то плим во ском,
ин ти ма за ка зи ва ње на
број 061/663-92-66.
(259846)

БЕ ТО НИ РА ЊЕ, кре че ње
фа са да, и остлаи гра ђе -
вин ски ра до ви. 064/866-
25-76, 013/361-601.
(259848)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла -
чи на ме штај, са ис ку -
ством, тра жи по сао.
064/120-77-64.

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро ва,
дво ри шта, ви кен ди це,
воћ ња ци, ши ша ње огра -
де, све де сти на ци је.
063/844-61-13. (260045)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла,
ку хи ња, ка на ли за ци о них
це ви ма шин ским пу тем.
062/640-741. (260046)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА ха -
ла, бин де ра, ко ва них ка -
пи ја, огра де, тен де, гра -
ђе вин ска ли ма ри ја.
064/068-10-85.
(2159888)

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. (259886)

ОД ГО ВОР НА же на во -
ди ла би до ма ћин се тво
ста рој осо би и не го ва ла
24 са та. 061/189-97-38.
(259902)

НЕ ГА ста рих бо ле сних и
ин ва лид них ли ца.
063/868-04-51. (259905)

ЧИ СТИМ шут, та ва не,
по дру ме, дво ри шта, се -
лид бе и све оста ло.
061/627-07-31. (259913)

СТО ЛАР СКЕ услу ге, ку -
хи ње, пла ка ри по ме ри,
по прав ке, пре пра ке.
371-274, 064/176-88-52.
(259915)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, ре -
но ви ра ње ку па ти ла, сла -
ви не, од гу ше ње ка на ли -
за ци је од мах. 061/193-
46-42. (259920)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, по прав -
ка, сер вис, одр жа ва ње,
уград, уград ња но вих
ком по нен ти, бр зо, по -
вољ но. 060/351-03-56.
(259928)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан дар.
351-073, 064/157-20-03.
(259931)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз бе ле
тех ни ке, на ме шта ја, от -
куп се кун дар них си ро -
ви на. Јо ван. 061/616-27-
89. (259931)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз, по -
вољ но из но сим ста ри
на ме штај. По вољ но,
Злат ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (259948)

ЧИ СТИМ шут, по дру ме,
та ва не, чи стим дво ри -
ште, ру шим ста ре објек -
те, по вољ но. Злат ко.
061/144-82-80, 063/196-
54-56. (259948)

ВР ШИМ от куп ста рог
гво жђа и бе лу тех ни ку.
Злат ко, 063/196-54-56,
061/144-82-80. (259948)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
об ра да око про зо ра,
вра та. 061/288-20-19.
(255955)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра -
сти ма, до ла зим, јеф ти -
но, 23 го ди не ис ку ства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48.

ЗИ ДАР СКЕ ра до ве оба -
вљам, по прав ка кро ва.
064/337-18-97. (260014)

АУ ТО-СЕ ДИ ШТА, по -
прав ка и пре свла че ње
се ди шта, свих во зи ла.
062/102-02-53. (260015)

УРЕ ЂИ ВА ЊЕ зе ле них
по вр ши на три ме ром,
ква ли тет но, бр зо, јеф ти -
но. 061/299-54-66.
(260017)

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. 

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли -
ким ки пе ром: шљу нак,
пе сак, се ја нац, ри зла,
шут. 063/246-368.
(258375)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном,
рад ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 064/176-
91-85. (259234)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли -
ким ки пе ром: шљу нак,
пе сак, се ја нац, ри зла,
шут. 063/246-368.
(258375)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и
дез ин фек ци о но пра ње
те пи ха. Бес пла тан пре -
воз. 066/001-050. 

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.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-
02, 011/288-30-18. (и)

КА МИ ОН СКИ пре воз-
ки пер, шљу нак, пе сак,
се ја нац, шут, 1.300 ди -
на ра. 062/355-154.
(258029)

ДУ БИН СКО ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о но
пра ње на ме шта ја у Ва -
шем ста ну. 066/001-050.

ДЕ ПИ ЛА ЦИ ЈА мо дер ном
тех ни ком и мо дер ним
пре па ра ти ма. за ка зи ва -
ње од 9 до 12. 061/209-
94-83. (256718)

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.
(259515)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по
Ср би ји с ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад ни -
ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24,
сва ког да на и не де љом.
Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com ,
www.selidbe-bombon-
cic.com (259942)

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.(259942)

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.
(259942)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та -
жа, де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се ли -
те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com (259942)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка; ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри, све
за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98, 013/351-
498. (260157)

МА ШИН СКИ це пам и
уно сим др ва + угаљ, пе -
лет, бри кет, јеф ти но, бр -
зо. 066/930-31-25, Мар -
ко Ма ре. (259432)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка -
ље вих пе ћи. 063/155-85-
95. (259350)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, ин ди -
ка то ра, раз вод них та бли,
ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (259370)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из -
да ва ње, 10 евра дан, по -
зо ви те. 064/235-08-15.
(258704)

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.
(259281)

СПРЕ МАМ ста но ве, ако
вам тре ба по зо ви те.
064/278-71-20. (259796)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
пик-апом, ком би јем, ка -
ми о ном.  Са уто ва ром и
ис то ва ром или без. Де -
јан, 061/626-14-50.
(259799)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја –
уто вар, ис то вар, се лид бе,
ко па ње, чи шће ње, ру ше -
ње, ко ше ње тра ве, оба -
ра ње ста ба ла и сви слич -
ни по сло ви. Де јан,
061/626-14-50. (259799)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка, ча со -
ви: Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (259810)

БЕ ТО НИ РА ЊА ста за,
дво ри шта, раз би ја ње бе -
то на, ру ше ња ку ћа, од -
но ше ње ства ри, итд.
060/035-47-40.  (259822)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку ћа,
шу па, бе то на, ко ше ње,
оба ра ње ста ба ла, од но -
ше ње. 064/122-69-78.
(259822)

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,
062/856-64-94. (259827)

УСЛУ ЖНО ко па ње ка на -
ла 80 х 15, про да јем ре -
но 4. 064/568-95-76.
(259774)
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ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом пен зи о нер ску кар ту
на име Ми лан Мар се нић.
(259776)

ПЕН ЗИ О НЕР без ика квих
оба ве за. Не пи је, не пу -
ши, ми ран, тих, скро ман
у све му тра жи же ну за
брак. Пен зи ја у еври ма,
до вољ на за дво је.
062/212-082. (260121)

ОЗБИЉ НА же на, ве ли ко
ис куств, чу ва ла би де цу.
По по тре би чу вам на са -
те. 064/475-73-93.
(260170)

УПО ЗНА ЛА бих ро ди те -
ље чи ја су де ца та ко ђе у
ино стран ству, ра ди дру -
же ња. „До бро раз у ме ва -
ње”. (260181)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћим ин декс бр. Д-
09/2016. Ви со ке шко ле
стру ков них сту ди ја за
вас пи та че „Ми хај ло Па -
лов” у Вр шцу, на име Би -
ља на Ока. (260080)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман, мо -
ре Ко тор До бро та, че тво -
ро кре вет ни, ТВ, кли ма,
ин тер нет. Тел. 069/172-
75-43, 063/150-80-99.
(259473)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра. По -
вољ но. 063/709-44-97.
(259838)

СО КО БА ЊА, но ви
апарт ма ни код пар ка Бо -
ри ћи. Ре зер ви ши те на
вре ме. 064/507-20-84.
(259966)

ХЕР ЦЕГ НО ВИ, из да јем
апарт ма не и сту ди је.
063/827-23-63. (260137)

ИЗ ДА ЈЕ се сме штај у
цен тру Со ко ба ње. Кон -
такт, 062/804-84-43.
(260145)
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Наш во ље ни

ВЛА ДЕ ТА ТРИ ВУ НАЦ
1939–2018.

Пре ми нуо је 9. ма ја 2018. го ди не. Са хра њен је на ка -
то лич ком гро бљу у  Пан че ву, 11. ма ја 2018. го ди не.

Увек ће га мно го во ле ти ћер ка КА ТА РИ НА, 
су пру га ЈО ЗЕ ФИ НА, НЕ ВЕН КА, ВИ ШЊА, 

ЕМИ ЛИ ЈА, ЛИ ДИ ЈА, РО БЕРТ и СУ ЗА НА 
са сво јим по ро ди ца ма и та шта ЉУ БИ ЦА

(62/259901)

14. ма ја 2018. пре ста ло је да ку ца пле ме ни то ср це

МИР ЈА НЕ ИЛИЋ
рођ. Ја но шев

учи те љи це у пен зи ји

Успо ме ну на њу чу ва ће веч но ње ни нај ми ли ји.

ДРА ГА НА, ЖИ ЖА и МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом
(76/1259946)

Во ље ној

МА МИ

Хва ла за сву љу бав и не за бо рав не тре нут ке.

Тво ја ДА ЦА
(77/259946)

По след њи по здрав мо јој 

МИ РИ

Хва ла за искре но при ја -

тељ ство.

РУ ЖИ ЦА 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ 

с по ро ди цом
(113/260131)

Учи те љи ци

МИР ЈА НИ
ИЛИЋ

Хва ла за све.

Ваш уче ник СА ВА 
РА ДО ГО СТИЋ

(82/269960)

АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског
саобраћаја и машински техничар,
пожељна возачка дозвола Б, Ц и Е

категорија –  више извршиоца.
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:
autocentarzoki@mts.rs 

DOO „PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs

m.jovicevic@pavle.rs
o b j a v l j u j e

O G L A S

za prijem u radni odnos 

1.   Elektrotehničar – SSS – 2 izvršioca
2.   Mašinski tehničar – SSS – 2 izvršioca
3.   Administrativni radnik – SSS – 1 izvršilac
4.   Diplomirani mašinski inženjer – VII stepen struč-
ne spreme – 1 izvršilac

Bez obzira na radno iskustvo

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-I na e-
mail adrese m.jovicevic@pavle.rs ili poštom na adresu:
DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku
od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

BER MIL TON P. M. d. o. o. тражи раднике 
за одржавање чистоће у „Авив парку” Панчево.

РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА 
ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

(више извршилаца, оба пола)

Контакт тел. 060/033-56-69

Na osno vu od red bi Pra vil ni ka o bli žem ure đi va nju po -
stup ka na bav ki na ko je se Za kon o jav nim na bav ka ma ne
pri me nju je, broj 884 od 05. 06. 2014. go di ne i Od lu ke di -
rek to ra In sti tu ta broj 340-0-XIX od 26.03.2018. go di ne,
ras pi su je se

KON KURS ZA DO STA VLJA NJE PO NU DA ZA 
USLU GU IZ NAJM LJI VA NJE MA GA CIN SKOG 

PRO STO RA (300-700m²) U PAN ČE VU ZA PO TRE BE
SEK TO RA PRO IZ VOD NJE IN STI TU TA ZA 

PRO U ČA VA NJE LE KO VI TOG BI LJA „dr JO SIF PAN ČIĆ”
      Na bav ka uslu ge iz najm lji va nje ma ga cin skog pro sto -
ra za skla diš te nje bilj nih si ro vi na u su vom sta nju upa ko -
va ne u sla ma ri ce ili na tron vre će,ko je se sla žu na pa le ta -
ma po vi si ni za po tre be Sek to ra pro iz vod nje  In sti tu ta za
pro u ča va nje le ko vi tog bi lja „dr Jo sif Pan čić”
spro vo di se pre ma ele men ti ma ko ji su na ve de ni na saj tu
In sti tu ta: www.mocbilja.rs
      · U po gle du iz grad nje i osta lih zah te va, pro sto ri -
je ma ga ci na mo ra ju is pu nja va ti uslo ve Pre ma Pra vil ni ku
o sa ni tar no-hi gi jen skim uslo vi ma za objek te u ko ji ma se
oba vlja pro iz vod nja i pro met ži vot nih na mir ni ca i pred -
me ta opšte upo tre be („Sl. gla snik  RS”  06/97, 52/97)
      Rok za do sta vlja nje po nu da je 23. 05. 2018. go di ne
do 14 sa ti. Otva ra nje po nu da je 24. 05. 2018. go di ne u 9
sa ti, Ul. Ze le ni Ve nac 2/III, Be o grad.
      Po nu de se do sta vlja ju lič no ili poš tom sa na zna kom:
Po nu da za Uslu gu iz najm lji va nje ma ga cin skog pro -
sto ra u Pan če vu za po tre be Sek to ra pro iz vod nje  In -
sti tu ta za pro u ča va nje le ko vi tog bi lja „dr Jo sif Pan -
čić”, na adre si: In sti tut za pro u ča va nje le ko vi tog bi -
lja „dr Jo sif Pan čić”, Ul. Ze le ni ve nac 2/III, 11000 Be -
o grad

Ukoliko IMAŠ:
·      diplomu IV stepena stručne spreme
·      želju za radom na terenu i 
·      vozačku dozvolu B kategorije

i SPREMAN SI DA:
·      obilaziš domaćinstva/preduzetnike i
·      promovišeš naše proizvode i usluge namenjene
klijentima sa otežanim pristupom finansijskim
sredstvima

PRIJAVI SE za poziciju Saradnika prodaje na terenu na
teritoriji Pančeva i POSTANI DEO USPEŠNOG OBS
TIMA!

Nudimo:
·      Fiksnu zaradu+varijabilni deo u zavisnosti od
rezultata
·      Mogućnosti napredovanja i usavršavanja

Biografiju pošalji
Mejlom na  zaposlenje@obs.rs
Dobrodošli u naš tim!

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града
Панчева („Службени лист града Панчева” број 25/15-
пречишћен текст и 12/16), Одлуке о буџету Града
Панчева за 2018. годину („Службени лист града Пан-
чева” број 32/17 и 6/18), Уредбе о критеријумима, ме-
рилима и начину избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, Аутономне Покрајине односно јединица ло-
калне самоуправе („Службени гласник Републике Ср-
бије” 105/16 и 112/17),  Одлуке о начину, критерију-
мима и мерилима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Града Панче-
ва („Службени лист Града Панчева” број 2/17), градо-
начелник Града Панчева

расписује

Ј А В Н И К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА АМАТЕРСКОГ

СТВАРАЛАШТВА  У  КУЛТУРИ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Конкурс је намењен за пројекте који се тичу аматер-
ског стваралаштва у областима књижевности, музике,
ликовне уметности, филмске и позоришне уметности,
уметничке игре као и осталих извођења културних
програма и културних садржаја.
      Право учешћа на  Јавном конкурсу за су/финан-
сирање пројеката аматерског стваралаштва у култури
за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају уста-
нове, уметничка и друга удружења регистрована за
обављање делатности културе, као и други субјекти у
култури, осим установа културе чији је оснивач Репу-
блика Србија, Аутономна Покрајина или Град Панче-
во, с тим да се пројекат реализује на територији града
Панчева. 
      Пројекти који су већ подржани на некима од кон-
курса које расписује Град Панчево, неће бити разма-
трани.
Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, под-
носи се на посебно попуњеном и овереном  обрасцу.
Пријава се може  добити у Секретаријату за јавне слу-
жбе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда
Градске управе Града Панчева, Трг Краља Петра I  2 -
4, или преузети са званичне интернет презентације
града Панчева www.pancevo.rs
      Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговре-
мено достављене пријаве, неће бити разматране.
Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се у 2
електронски  попуњена штампана примерка лично у
Услужном центру Градске управе Града Панчева  или по-
штом на адресу Трг Краља Петра I 2 - 4, Панчево, са на-
знаком „Јавни конкурс за су/финансирање пројеката ама-
терског стваралаштва у култури за 2018. годину”  и елек-
тронском поштом на емаил nevenka.kljajic@pancevo.rs.
Рок за подношење пријава је 07. 06. 2018. године.
      Додатне информације се могу добити на телефоне
308-906.

HIPRA d.o.o. 26000 Pančevo - Cara Dušana 17, Srbija*
PIB 103641986 *  Tel / Fax: 013 / 32 06 76
E-mail: office@hipra.rs * Banca Intesa P.J. Pančevo, broj
tekućeg računa: 160-141271-56 *  Broj Reg. Ul. PS Pan-
čevo 1-7725 * Matični broj 08829853 * Šifra delatnosti
74203

„HIPRA” doo., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem: 
radno mesto – građevinski inženjer – statičar
sa ili bez iskustva. 
Poželjno znanje nekog od softvera za statičke proračune.
Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs

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.
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ВА СА ВУ ЈИ ЧИЋ

1950–2018.
Дра ги наш во ље ни оче, де да, оти шао си са

овог све та, на пу стио си нас и оти шао ти хо

и не чуј но а оста вио ту гу и не из мер ну бол.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: су пру га ЉУ БИ ЦА, си но ви ГО РАН 

и ДУ ШАН, сна је БИ ЉА НА и ТИ ЈА НА 

и уну ци МА РИ ЈА и СТЕ ВАН

(39/259856)

ВА СА ВУ ЈИ ЧИЋ

Бра те мој во ље ни, уја че

дра ги, на пу стио си нас, а

ту гу и бол оста вио за со -

бом.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Во ле те тво ја се стра

МИ ЛИ ЦА и се стри чи на

ИВА НА из Не го ти на

(40/259856)

По след њи по здрав од

сва сти ке МА РЕ 

и ХЕН КА из Хо лан ди је

(41/259857)

По след њи по здрав од

сва сти ке ЂЕ КЕ 

и ДРА ГА НА 

с по ро ди цом из Бер ли на

(42/259817)

ВЕ РА 

ВЛАЈ КО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

ЗЛА ТА, СА ЊА 

и МИ ЛАН

(93/259994)

14. ма ја пре ста ло је да ку ца ср це на шег

МИ ЛА НА ВИ ТА СА

1939–2018.

Во ље ни ни кад не уми ру, увек ћеш би ти у на ма и са на ма.

Тво ји: син ДРА ГАН, кће ри МИЛ КА и ДРА ГА НА, сна ја НА ТА ША,

зе то ви МИР КО и ДРА ГАН, уну чад БИ ЉА НА, МИ ЛАН, МИ О ДРАГ,

СР ЂАН, ЈО ВА НА, ЕМИ ЛИ ЈА и НА ЂА и пра у ну чад ИТА НА, 

АТА НА СИ ЈЕ, АНА СТА СИ ЈА и МИ ХАЈ ЛО

(106/260103)

Бра те, не ка те ан ђе ли чу ва ју

МИ ЛАН ВИ ТАС

Су ви ше је те шко на ћи пра ве ре чи... Сву љу бав ка

те би ко ју но си мо у се би нам ни ко не мо же од у -

зе ти. 

Брат НИ КО ЛА, сна ја МИ РА, си но ви ца

СЛА ВИ ЦА и си но вац МИ ЛАН с по ро ди цом
(107/260108)

На ша ср ца и на ше успо ме не су ме ста у ко ји ма ћеш за у век жи ве ти

СВЕ ТЛА НА ЋИР КО ВИЋ

1963–2018.

Са хра на ће се оба ви ти 17. ма ја 2018. го ди не, у 13 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг МИ О ДРАГ, си но ви МИ ЛОШ, ИВАН 

и ЉУ БО МИР, сна је и уну ци

(109/260125)

По след њи по здрав за

СВЕ ТЛА НУ

ЋИР КО ВИЋ

од по ро ди це БУН ЧИЋ

(114/260135)

СВЕ ТЛА НА ЋИР КО ВИЋ

Пре ра но си нас на пу сти ла, али жи виш и

жи ве ћеш веч но у на ма. Ни смо те мо гли

са чу ва ти од смр ти, аи ће мо те са чу ва ти од

за бо ра ва.

За у век тво ји: мај ка БУ ДИ МИР КА и брат

ПРЕ ДРАГ с по ро ди цом

(118/260149)

11. ма ја 2018. на пу стио нас је наш дра ги

СТАН КО ОБ РА ДО ВИЋ

1934–2018.

Веч но ће те во ле ти и пам ти ти по ро ди це 

ОБ РА ДО ВИЋ и ВЛА ДИ СА ВЉЕВ
(7/259791)

По след њи по здрав 

ДЕ КИ

од уну ка МАР КА 

и МИ ШЕ с по ро ди ца ма

(8/259791)

11. ма ја на пу стио нас је

наш

ДЕ ДА

Уну ци ИГОР и НИ КО ЛА

(9/259791)

По след њи по здрав

СТАН КУ 

ОБ РА ДО ВИ ЋУ

од при је ПРО ДА НЕ, 

ЛА ЛЕ ТА, ВЕ СНЕ, 

ВЛА ДЕ и ЂО ЛЕ ТА

(92/259990)

9. ма ја 2018. го ди не, на пу сти ла нас је на ша

СЛО БО ДАН КА ГЛИ ШИЋ
1940–2018.

рођ. Пе ро вић, из Стар че ва

Успо ме ну на њу чу ва ће од за бо ра ва: 

брат НИ КО ЛА ПЕ РО ВИЋ, по ро ди це ПЕ РО ВИЋ,

АН ЂЕЛ КО ВИЋ, ЈО ВО ВИЋ, МАР КО ВИЋ, 

МИ ТРО ВИЋ и ША ЈИЋ
(14/259804)

По след њи по здрав ко ле ги

ГО РА НУ 

ПАН ТИ ЋУ

од ЗО РА НА 

с по ро ди цом

(21/259818)

По след њи по здрав за на шег ко ле гу

ПА ВЛА ОР ЛО ВА

Цр ве ни крст Пан че во
(108/ф)

По след њи по здрав дра -

гом

СА ШИ 

Веч но ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: ку ми ца СА ЊА,

СЛА ЂА и ПЕ ЦА

(3/259784

По след њи по здрав дра -

гом

СА ШИ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Брат МАР КО, стриц 

ДУ ШАН 

и стри на РЕ НА ТА

(4/259785)

4. ма ја 2018. умро је

ЛА ЗАР 

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

пен зи о нер

и са хра њен на Ста ром

пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: брат 

МИ РО СЛАВ

с по ро ди цом

(1/259756)

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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8. ма ја из не на да је пре ста ло да ку ца ср це на шег

СВЕ ТИ СЛА ВА В. ЖИВ КО ВИЋ
из При сја на

23. II 1954 – 2018.
Ожа ло шће ни: су пру га РА ДОЈ КА и ћер ка МА РИ ЈА 

с по ро ди цом
(24/259822)

ЗО РИ ЦА АПО СТО ЛОВ СКИ

1955–2018.

Ни смо те мо гли са чу ва ти од смр ти, али ће мо те са чу ва ти

од за бо ра ва, јер смрт је ја ча од жи во та, али не и од љу ба -

ви пре ма те би. 

По след њи по здрав су пру зи, мај ци и ба ки од су пру га

ЖИ ВИ ЦЕ, си но ва ГО РА НА и АЛЕК САН ДРА, 

сна је МА РИ НЕ и ИВА НЕ, уну ке КА ТА РИ НЕ, МА РИ ЈЕ 

и СО ФИ ЈЕ и све кра ТРАЈ КА
(26/259832)

ЗО РИ ЦА АПО СТО ЛОВ СКИ

Пре ра но и нео че ки ва но  си нас на пу сти -

ла, би ла си нам све, до бре и пле ме ни те

ду ше. Без те бе ви ше ни шта ни је исто.

Оста ли смо у ду бо ком бо лу са се ћа њем на

срећ не го ди не ко је смо про ве ли за јед но. 

По след њи по здрав: син ГО РАН, сна ја

МА РИ НА и уну ка КА ТА РИ НА

(27/259832) ЗО РИ ЦА АПО СТО ЛОВ СКИ

Сва ки дан без те бе је све ту жни ји, све те -

жи...

Сва ко се ћа ње на те бе бу ди то пли ну у на -

шим ср ци ма и бес крај ну љу бав пре ма те -

би ко ја ни ка да не ће не ста ти.

По след њи по здрав од си на

АЛЕК САН ДРА, сна је ИВА НЕ, уну ке 

МА РИ ЈЕ и СО ФИ ЈЕ

(28/259832)

12. ма ја 2018. го ди не пре -

ми ну ла је на ша во ље на

ћер ка и мај ка

МИ РА ТУ ЛИЋ

1956–2018.

Успо ме на и се ћа ње на

њен дра ги лик жи ве ће у

ср ци ма ње них нај ми ли -

јих.

Мај ка БО СИЉ КА и син

БО ЈАН

(33/259849)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

МИ РИ ТУ ЛИЋ

1956–2018.

Жи вот про ла зи, успо ме -

не и се ћа ња оста ју...

Ком ши је: НЕ ДИЋ, 

БА БИЋ и БАР БИР

(34/259842)

ДРА ГИ ЦА 

СТО ЈА НО ВИЋ

1935–2018.

На па ће на ду ша на ше во -

ље не на шла је свој мир и

спо кој. До сто јан тве но је

жи ве ла, во ле ла и ве ли ко -

ду шно пра шта ла. 

Мно ге жи вот не бит ке је

во ди ла, до би ја ла и гу би ла.

Из гу би ла је рат са опа -

ком бо ле шћу, ко ја нам је

оте ла 9. ма ја 2018.

Не у те шна по ро ди ца

(46/2598649

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

ЗО РИ ЦИ 

АПО СТО ЛОВ СКИ

од ком ши ја 

у В. Вла хо ви ћа 15

(57/259890)

ДА НИ ЦА 

НИ КО ЛИЋ

По след њи по здрав 

од ком ши ја 

у Ки кинд ској 21

(70/259927)

РАД МИ ЛА 

ТА ДИЋ

1961–2018.

По след њи по здрав  

мај ци од ћер ке 

ДРА ГА НЕ с по ро ди цом

(80/259956)

По след њи по здрав

ЗОРИ

од ДА НЕ и СО ЛА 

с де цом

(96/4764)

Пре ра но си за у век за -

спа ла дра га Зо ко

ЗО РИ ЦА

АПО СТО ЛОВ СКИ

1955–2018.

Би ла си дру га чи ја, би ла

си хра бра, упор на, сме ла,

ве се ла. Би ла си је дин -

стве на.

Хва ла ти за љу бав и до бр -

о ту ко је се не за бо ра -

вља ју.

Тво ји ДИМ КО ВИ ЋИ 

и МА ТЕ ЈА

(99/260037)

Че тво ро го ди шњи по мен

МИ ЛО ШУ 

ША ПИ ЋУ
По ро ди ца

(54/259880)

Ми ла на ша

СНЕ ЖО

Два на ест го ди на ти хо

пла че мо и ту гу је мо за то -

бом.

Тво ји: ВЕ ЦА, уј ка и уј на

(97/260018)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

МИР ЈА НА ПЕ ШИЋ

1949–2018.
Ожа ло шће ни: МА ЈА, ЉИ ЉА НА, БИ СЕР КА и ВА СА

(25/259828)

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци

МИР ЈА НИ КО СТИЋ

1963–2018.
Оста ће за у век у на шем се ћа њу.

„ХИП-ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈА” а. д. ПАН ЧЕ ВО

(120/Ф)

10. ма ја 2018. го ди не на пу стио нас је наш су пруг, отац и син

СТЕ ВАН ЖА ЛАЦ

1960–2018.
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на ње га.

Ње го ва по ро ди ца и род би на

(104/160090)

По след њи по здрав бра ту

ВА СИ БО ГИ ЋУ

За у век  у се ћа њу се стре

МИ ЛИ ЦЕ ЂО КИЋ  

с по ро ди цом

(51/259874)

ВА СА БО ГИЋ

По след њи по здрав ко ле ги

и дру гу. По чи вај у ми ру.

ЈЕФ ТА с по ро ди цом

(79/259952)

По след њи по здрав бра ту

ВА СИ БО ГИ ЋУ

1950–2018.
МИ ЛАН ПА ВЛОВ с по ро ди цом

(36/259849)

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.
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У су бо ту, 19. ма ја 2018, у 11 са ти, , на Но вом гро бљу,

да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном си ну

ЗО РА НУ ТО ДО РО ВИ ЋУ
9. IV 1967 – 24. XI 2017.

Да ни про ла зе, а ни је дан без су за и се ћа ње на те -
бе. По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га
ко ју вре ме не ле чи..

Тво ји: ма ма РАТ КА, та та ЗА РЕ, су пру га 
МИ ЛЕ НА, син ЛУ КА, ћер ка МИ ЛИ ЦА, брат 

ДЕ ЈАН, сна ја ИСИ ДО РА и бра та ни ца МА ША
(56/259886)

19. ма ја 2018, у 11 са ти, на гро бљу у Омо љи ци,

мо ли тве но ће мо обе ле жи ти че тво ро го ди шњи

по мен на шем нај дра жем

НИ КО ЛИ ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋУ
Не ма ре чи ко јом се ова пра зни на и бол мо гу

опи са ти.

Тво ја до бро та ко јом си нас оба си пао да ју нам

сна гу да се бо ри мо са ствар но шћу.

Мај ка СТО ЈА и брат ЗДРАВ КО с по ро ди цом
(60/259893)

19. ма ја 2018. да је мо ше -

сто ме сеч ни по мен

ИЛИ ЈИ 

КО РА ЋУ

С љу ба вљу по ро ди ца

(63/259904)

Че тр де сет ту жних да на

без на ше дра ге

ДУ ШАН КЕ 

ЈО ВИЋ
С ту гом и по но сом чу ва -

мо те за у век у на шим ср -

ци ма.

Се стра ЉУ БИ ЦА, бра ћа

ДА НЕ и ДУ ШКО

с по ро ди ца ма

(95/260005)

У не де љу, 20. ма ја, у 12 са ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву, обе ле жи ће мо дру гу го ди ну ка ко ни је с

на ма на ша дра га ма ма Бор ка.

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МАЈ СТО РО ВИЋ

СВЕ ТА БОР КА
Увек ће вас не из мер но во ле ти: ЦЕ ЦА, БИ ЉА,

РА ЦА, МА РИО, ЛУ КА, ДУ ШАН, ЛЕН КА 
и ЛУ КИ АН

(100/260072)

ДРА ГАН 

МИ ЛЕВ СКИ

Ево, већ по ла го ди не от -

ка да ни си с на ма, али си

у на им ср ци ма.

Тво ји: МАР КО, МИ РА,

ма ма и брат

(111/260123)

18. ма ја на вр ша ва се пет

го ди на од смр ти на шег

дра гог

ВЛА ДЕ 

БИ ЈЕ ЉИ ЋА

Ње го ви: ДРА ГИ ЦА,

ЖИВ КО, ЈЕ ЛА 

и БО ЖА НА 

с по ро ди цом

(112/260127)

19. ма ја 2018. го ди не одр -

жа ће се јед но год шњи по -

мен

БРАН КУ 

ВУ ЈА СИ НО ВИ ЋУ

У ср ци ма и ми сли ма 

су пру ге БЕ БЕ и си на

ПРЕ ДРА ГА 

с по ро ди цом

(115/260138)

Се ћање за дра ге ро ди те ље и се стру

ЧА СЛАВ      МА РИ ЦА    ЖИВ КА

ПА НИЋ        ЛА ЗИЋ      ПА НИЋ

1916–1958.          БУ ЦА         1921–2012.

1946–2016.

из Омо љи це

Не из мер но вас во ле и чу ва ју од за бо ра ва.

Ћер ка и се стра ЗЛА ТА с по ро ди цом
(116/260142)

БО ШКО 

ЖУ ГИЋ

23. V 2003 – 23. V 2018.

Чу ва ју те од за бо ра ва:

су пру га ДА РА, син 

ЗО РАН и ћер ка РУ ЖА 

с по ро ди ца ма

(119/260169)

Про шло је шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма

ДО БРИ ВО ЈЕ

ЛА ЗИН БО БА

Твој отац АН ЂЕЛ КО 

и брат МИ ЛЕ 

с по ро ди цом

(102/260082)

Дра гом су пру гу, та ти и де ди

СТЕ ВИ ЦИ МИ ЛИ ЋЕ ВУ

1946–2018.

Те шко је жи ве ти са ра ном у ду ши, ви де ти

те сву да, а ниг де те не на ћи. С љу ба вљу ко -

ју смрт не пре ки да жи вет ћеш веч но у ср -

ци ма на шим.

Тво ји нај ми ли ји

(16/259806)

Дра гом бра ту

СТЕ ВИ ЦИ МИ ЛИ ЋЕ ВУ

Бра те, смрт не по сто ји. Љу ди уми ру тек ка да их

сви за бо ра ве. И за то бу ди зве зда и си јај, не бо

нек ти бу де дру ги дом и да нам ни кад ви ше не

осе тиш бол.

Брат ЂИ ЂА и сна ја ДРА ГА
(17/269807)

По след њи по здрав дра гом

СТЕ ВИ ЦИ МИ ЛИ ЋЕ ВУ

Оти шао си нам из не на да во ље ни бра те!

Брат ска љу бав ни кад не пре ста је, тра је веч но.

Твој брат ЖИ КА, сна ја АН ЂА, бра та нац ДЕ ЈАН

и бра та ни ца ДРА ГА НА с по ро ди ца ма
(5/259776)

СТЕ ВИ ЦА 

МИ ЛИ ЋЕВ

По след њи по здрав Сте -

ви ци од дру га ра.

МИ КИ, ПЕ РА, ПИ ШТА,

СЛАВ КО, ЂО ЛЕ, РЕ ГА 

и БА ТА ДЕ КИ

(87/259971)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

СТЕ ВИ ЦИ 

МИ ЛИ ЋЕ ВУ

од се стре ЗЛА ТЕ

(73/259933)

По след њи по здрав Мо њи

СТЕ ВИ ЦА 

МИ ЛИ ЋЕВ

од НЕ МА ЊЕ и ЕМИ НЕ

(74/259933)

По след њи по здрав 

Де бе лом

СТЕ ВИ ЦА 

МИ ЛИ ЋЕВ

од МИ КЕ с по ро ди цом

(72/259933)

По след њи по здрав ком ши ји

СТЕ ВИ ЦИ МИ ЛИ ЋЕ ВУ

од ком ши ја из згра де

(18/259808)

По след њи по здрав зе ту

СТЕ ВИ ЦИ

СВЕ ТО МИР и МА РИ ЈА 

с по ро ди цом

(20/259815)

По след њи по здрав дра -

гом

СТЕ ВИ ЦИ 

МИ ЛИ ЋЕ ВУ

БА ЋИ

од се стре ЖИ ЖЕ, зе та

АДА МА и се стри ћа 

ГО РА НА и ЗО РА НА

(61/259900)

Нај див ни јем ку му

СТЕ ВИ ЦИ МИ ЛИ ЋЕ ВУ

За у век ћеш би ти у мом ср цу.

Во ли те МА ЈА
(67/259922)

Дра гом ку му

СТЕ ВИ ЦИ МИ ЛИ ЋЕ ВУ
По след ње збо гом од ку ме СЛО БО ДАН КЕ с де цом 

МА ЈОМ и ЗО РА НОМ и њи хо вим по ро ди ца ма

(68/259922)

14. ма ја 2018. го ди не, по сле ду же бо ле сти,

пре ми ну ла  је на ша дра га

ДА НИ ЦА НИ КО ЛИЋ

1933–2018.
Са хра на је оба вље на 16. ма ја 2018, у Пан че ву.

За хвал ни за сву љу бав ко ју нам је не се -

бич но пру жа ла.

Ћер ка СНЕ ЖА НА 

и зет ЉУ БИ ША РА ДО ВА НО ВИЋ 

(50/259871)
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18. ма ја на вр ша ва се шест ме се ци ка ко ни је с на ма

ПРЕ ДРАГ БЕ ЛАН ЧИЋ
1951–2017.

Увек си у на шим ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји

(44/259860)

СЕ ЋА ЊЕ

ПРЕ ДРАГ 
БЕ ЛАН ЧИЋ

1951–2017.
По ро ди ца ВУ КО ВИЋ

(45/259861)

Шест го ди на ни је с на ма наш во ље ни

ЂОР ЂЕ УН ЧЕ ВИЋ

По но сни смо што смо те има ли.

Го ди шњи по мен да ва ће мо 21. ма ја 2018, у 11 са -

ти, на гро бљу Ко теж.

Нај дра жи
(52/259878)

25. VI 1994 – 18. V 2016 – 2018.

ПРЕ ДРАГ ПЕ ЂА 

ФОР ГО

Ка да нам оде не ко драг, не бо ли са мо

смрт, већ бо ли све оно што иде по сле.

Бо ли пра зни на ко ја ни ка да не ће би ти

по пу ње на. Бо ли не мо гућ ност да још не -

што ура ди мо за ње га. Бо ле ре чи ко је ни -

смо ре кли, а мо гли смо.  Бо ле су зе. Бо -

ле успо ме не. Бо ле ћу та ња... Бо ли то што

зна мо да ни ка да ви ше не ће мо би ти за -

јед но, што не ће мо да га ви ди мо и што

не ће да нам се ја ви. Бо ли то што ће сву -

да да нам фа ли и што ће увек би ти тај

не ко ко ји не до ста је...

Ка да нам оде не ко драг, не бо ли са мо

ње го ва смрт већ и жи вот ко ји је мо гао

још да тра је а уга сио се. Бо ле по бе де

под јед на ко као и по ра зи, ус пе си под јед -

на ко као и не у спе си и све се по рав на,

по ста је бе сми сле но, пра зно...

Ка да нам оде не ко драг, од ла зи и му зи -

ка ко ју је слу шао, љу ди ко је је по зна вао,

сно ви ко је је са њао, од ла зе ње го ве ди -

ле ме, ње го ве тај не, ње го ви стра хо ви. И

све бо ли... Бо ли ка да по ста ви мо пи та -

ње да ли је све би ло уза луд? Да ли смо

по гре ши ли? Или, да ли је мо гло дру га -

чи је? А до бро зна мо да ни је... Бо ли ка -

да се се ти мо да га не ма. Бо ли сва ко се -

ћа ње на ње га. Бо ле фо то гра фи је. Бо ле

ме ста ко ји ма смо про ла зи ли. Бо ле ре -

чи кој смо ре кли. Бо ле ре чи ко је ни смо

ре кли, а мо ра ли смо. Бо ле ње го ви при -

ја те љи. Бо ле ње го ве љу ба ви. Бо ле сва -

чи је љу ба ви ка да раз ми шља мо о ње му.

Бо ли све што под се ћа на ње га, сва ки де -

лић овог све та...

Ка да нам оде не ко драг, не бо ли са мо

бол, бо ли све дру го. Бо ли што за у век не -

ста је и што га ви ше ниг де не ће би ти. Бо -

ли са зна ње да ни ка да ви ше не ће мо ћи

да се ра ду је, да се сме је, ма шта, тр чи,

пла че, во ли. Бо ли све оно што је мо гао

да ура ди, а ни је. Бо ли све оно што је тек

тре бао да про ђе, а ни је. Бо ли про ле ће,

бо ли сун це, бо ли мо ре, бо ли не бо, бо -

ли ки ша. Бо ли све оно што жи ви без ње -

га, бо ли чи тав свет...

Кад нам оде не ко драг, од ла зи мо и ми

за јед но са њим. Од ла зи све што  смо

има ли, нај леп ши део жи во та ко ји смо

про жи ве ли и ко ји се упра во ње го вим од -

ла ском за вр шио и пре тво рио у се ћа ње. 

И на кра ју, ка да нам оде не ко драг, не

бо ли смрт, већ бо ли све оно што иде по -

сле. А по сле, на жа лост, не иде ни шта. И

упра во то ни шта нај ви ше бо ли...

ДО БРО ТО НА ША

Ма ма, та та и се стра
(55/259881)

По мен мо јој дра гој мај ци

Је да на ест го ди на од смр ти

ИВАН КЕ 

ПУР КО ВИЋ

рођ. Дра гић

Ње на СЛА ВИ ЦА

с по ро ди цом

(64/259906)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је осам го ди на

от ка ко ни је с на ма наш

нај ми ли ји

СР ЂАН 

СТАМ БО ЛИЋ

Твој ћа ле МИ ЛЕ и тво ји

нај ми ли ји

(65/259907)

Шест го ди на без на шег во ље ног

ОГ ЊА НА МА ТИ ЈЕ ВИ ЋА

Успо ме не, ди вље ње и за хвал ност  што смо те

има ли.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји
(66/259912)

Про шло је че тр де сет да на од пре ра ног и не на да ног од ла ска во ље -

ног и је ди ног си на, оца, су пру га, та ста, све кра и де де

ЖИ КЕ КА Л ЕЈ СКОГ

С то бом смо има ли и мо гли све. Сад тре ба има ти сна ге и на ста ви ти

да ље.

Тво ја во ље на по ро ди ца

(81/259957)

19. ма ја на вр ша ва се је да на ест го ди на

БО ЖИ ДАР СТОЈ КОВ
дипл. инж. тех но ло ги је

1943–2007. 

Увек си у на шим ср ци ма. Не до ста јеш нам.

Тво ја по ро ди ца
(83/259964)

До ђе го ди на, тог 11. ју на...

ЗА РИ ЈА 

БО ГА ТИ НО ВИЋ

За те бе ћу је ди ни мој

бра те пла ка ти док су зе не

пре су ше, за у век део мо -

је ду ше.

Да да ОЉА, зет МИ ЛЕ 

и МА ЈА

(84/259967)

Мој ујак

ЗА РИ ЈА 

БО ГА ТИ НО ВИЋ

Го ди на про ђе, а ја још не

мо гу да схва тим да те не -

ма. Чу ва ћу успо ме ну на

те бе.

Твој се стрић ЖА РЕ 

и ЈО ВА НА

(85/259967)

ЗА РИ ЈА 

БО ГА ТИ НО ВИЋ

Не по сто ји вре ме ко је ће

да убла жи мој бол и ре чи

уте хе за то бом.

Твој се стрић БОР КО 

и РУ ЖИ ЦА

(86/259967)

ПЕ ЂА

За нас ни си оти шао, са мо си ти хо, ти хо за -

спао у на шим ср ци ма.

Са на ма си и кад пла че мо и кад ћу ти мо.

Тво ја ба ка ЕЛ ЗА и де да БО ЖА

(88/259974)

Про шло је пет го ди на от кад ни је ви ше с на ма на -

ша дра га

ЗО РИ ЦА ДО ДИЋ

По мен ће мо да ва ти 24. ма ја 2018, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу.

Тво ја по ро ди ца
(94/260000)

Ту жно и бол но се ћа ње

МИ ЛАН БУ КУР
22. V 2016.

Дра ги бра те, не ма те, а ту га и бол још сте жу ово мо је ср це.
ДРА ГИ ЦА с де цом

(101/260075)

ЗА РИ ЈЕ 

БО ГА ТИ НО ВИЋ

Про шла је го ди на, а бол

и ту га за то бом је сва ким

да ном све ве ћа и ве ћа.

Не до ста јеш Ми цо мо ја.

Су пру га ГОР ДА НА 

с де цом

(103/260087)

21. ма ја 2018. на вр ши ће

се шест ме се ци от ка ко

ни је с на ма

БИ ЉА НА 

МИ ЈА ТО ВИЋ

Дра га ма ма, за у век ћеш

оста ти у на шим ср ци ма.

МА РИ ЈА и АЊА

(105/260095)
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У пе так, 18. ма ја на вр ша ва се че тр де сет да на от -

ка ко ни је с на ма на ша дра га

СЛО БО ДАН КА ЛА ЗА РЕ ВИЋ

По мен ће се одр жа ти на Но вом гро бљу, у 11 са ти.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји
(15/259805)

IN MEMORIAM

Сва ко има не ког ко га не ма

СНЕ ЖА НА МА ЈИЋ

ГОР ДА НА ЈО КИЋ

БРА НИ СЛАВ РА ДИ ВО ЈЕВ

ЗО РАН ПАН ЧИЋ

ИВАН ПЕ ТРО ВИЋ

ДРА ГАН ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

ДУ ШАН ВУ ЈИ ЧИН

БИ ЉА НА ЂУ КИЋ

ДРА ГАН ГА ВРИ ЛО ВИЋ

СТО ЈАН БО ЉА НАЦ

ЈО НЕЛ МЛА ДЕН

СИ НИ ША ВИ ТО МИ РОВ

ЗО РА НА АЛЕК СИЋ

СНЕ ЖА НА ЗА РИЋ

БО ШКО ТЕР ЗИН

ЗО РАН ЧА ЛИЋ

ТО МИ СЛАВ БУ КВИЋ

МИ ЛАН ПА ВЛО ВИЋ

ЗО РАН ЂОР ЂИ ЈЕВ СКИ

ЉИ ЉА НА ЗР НИЋ

ЈА НОШ ПА МЕЛ

ТА МАШ БА РА БАШ

ЕВА ЂУ РИ ЧЕК

СИ НИ ША СР ДА НОВ 

НИ КО ЛА ТРАЈ КО ВИЋ
Ни вре ме, ни ту га, не мо гу ума њи ти ле по -

ту што смо ску па по сто ја ли.

Ге не ра ци ја 107 (1974–78) 

Гим на зи је „Урош Пре дић” 
( 47 /ф)

ПО МЕН

Ду шо мо ја, го ди ну да на без тво је љу ба ви и до -

бро те

ДУ ШАН КА ЂОР ЂЕ ВИЋ ДУ ЦА
Ту го на ша во ли мо те.

Тво ји: НИ КО ЛА, АЦА, ЈЕ ЛЕ НА, МА РА, МИ ЋА,

СА ЛЕ, ДЕ ЈА НА, ЂОР ЂЕ, НЕ ДА и во ље ни пи ли ћи

ТА ТЈА НА, СТА ША и АЉО ША
(29/259833)

Ср це на ше, Ду цо

Љу бав је би ла су шти на на шег од но са, а са да те чу ва мо,

во ли мо, опла ку је мо...

Тво ји: СТА ША, АЉО ША, НЕ ЦА и ЂО ЛЕ

(30/259832)

Хва ла на не из мер ној љу ба ви и до бро ти, ми ла мо ја те то

ДУ ШАН КА ЂОР ЂЕ ВИЋ ДУ ЦА

Во ли те твој пр ве нац СА ЛЕ са ДЕ ЈА НОМ

(31/259833)

Шест ту жних ме се ци од смр ти на ше мај ке и два де сет

осам го ди на од смр ти оца

ПРЕ ДИЋ

ЉУ БИ НА                 ДРА ГО МИР

1925–2017. 1923–1990.

Си но ви ЗО РАН и ЖАР КО с по ро ди ца ма

(32/259834)

СЕ ЋА ЊЕ

на дра ге ро ди те ље

ВУЈ КО

АН ЂЕЛ КА            ЈО ВАН

2003–2018. 1998–2018.

Мно го је раз ло га да вас веч но пам ти мо и
чу ва мо успо ме не на вас.

Си но ви: МИ ЛЕН КО, НЕ ДЕЉ КО 
и СЛАВ КО и ћер ке РУ ЖА, ОЛ ГА и ЗОР КА

са сво јим по ро ди ца ма

(38/259853)

У че твр так, 17. ма ја на вр ша ва се пет го ди на от ка ко нас је на пу стио

наш див ни отац, брат, су пруг и зет

прим. др ДРА ГО МИР СТЕ ФА НО ВИЋ
мр. сц. мед. ОРЛ

17. V 2013 – 17. V 2018.

За у век си нам у ми сли ма и при ча ма и увек при су тан.

С не из мер ном љу ба вљу и по што ва њем.

Тво ја по ро ди ца

(43/259854)

У су бо ту 19. ма ја, у 10 са ти, на Ста ром гро бљу, да ва -

ће мо го ди шњи по мен на шој во ље ној мај ци и ба ки

МА РИ ЈИ ВУК ЧЕ ВИЋ
1945–2017.

Ако јед ном ви диш Ма ри ју

ти јој ре ци да је во ли мо.

Ако јед ном ви диш Ма ри ју

ти јој ре ци за наш бол...

Тво ја по ро ди ца
(48/259867)

На вр ша ва се го ди ну да на од упо ко је ња на ше дра ге ку ме

МА РИ ЈЕ ВУК ЧЕ ВИЋ
Нај леп ше људ ске вр ли не су те кра си ле.
Увек ће мо те се ра до се ћа ти.

МИ ЛА и МА ЈА

(11/259798)

20. ма ја на вр ша ва се де сет го ди на от ка да нас је

на пу стио наш дра ги

ЖИВ КО КО ВА ЧЕ ВИЋ

2008–2018.

Сва ки мај у на ма бу ди емо ци је и ту гу.

Тво ја по ро ди ца
(89/259978)

18. ма ја 2018. да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем

во ље ном

ЉУ БО МИ РУ ГА ВИ НУ
Ожа ло шће на по ро ди ца ГА ВИН

(90/259987)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН ЦВИ ЈА НО ВИЋ

2003–2018.

У ср ци ма и ми сли ма на шим, сва ко днев но чу ва -

мо те од за бо ра ва.

Тво ја су пру га ГОР ДА НА и твој син с по ро ди цом
(91/259987)

20. ма ја 2018. на вр ша ва се се дам на ест го ди на от ка ко нас је из не -

на да и нео че ки ва но на пу стио син је ди нац и отац

др МИ ЛО СЛАВ СТО КИЋ
спе ци ја ли ста ор то пед ске хи рур ги је и тра у ма то ло ги је

27. I 1955 – 20. V 2001 – 2018.

У на шим ср ци ма стал но жи виш и жи ве ћеш све док ми тра је мо

Отац БОГ ДАН и си но ви ДУ ШАН и АЛЕК САН ДАР

(71/259932)

РАД МИ ЛА 
ВЕ ЛИ КИ НАЦ

МИ ЛА
рођ. Лац ков

18. V 2005 – 18. V 2018.
Про шло је три на ест ту -
жних го ди на без те бе,
али ту га и бол оста ју у на -
шим ср ци ма.

Се стра ЗА ГА и зет 
ТО МА ЂУ ЛИ НАЦ

(98/260033)

МИ ЛА ПА ЊИК

24. VIII 1930 – 10. V 2016.

На пу сти ла си нас пре две

го ди не, а од та да ни је

про шао ни је дан дан а да

ни си с на ма и да ље у ми -

сли ма.

Тво ја ћер ка МА РИ НА

АН ТО НИЋ с по ро ди цом

и си но ви  МИ ЋА 

и БО РА с по ро ди ца ма

(117/260146)
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17. ма ја је шест го ди на

от ка ко ни је с на ма наш

дра ги

ЂУ РА 

СТО ЈА НО ВИЋ

1949–2012.
С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну на

Те бе.

Тво ји: су пру га 

ВИ ДО СА ВА, си но ви

СТЕ ВАН и НИ КО ЛА,

сна је БРАН КА и АНА,

уну ци АЛЕК САН ДАР,

НИ КО ЛИ НА, МИ ЛОШ

и МИ ЛА

(2/259775)

Про ла зи го ди на от ка ко нас је на пу сти ла на ша

дра га мај ка, ба ка и све кр ва

МИ ЛЕ ВА ЦА КО ВИЋ

У су бо ту, 19. ма ја, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву, одр жа ће се го ди шњи по мен.

Ње ни нај ми ли ји
(6/259787)

СЕ ЋА ЊЕ

ТА ТЈА НА МАР КО ВИЋ 

2005–2018.

Се ћа ње на те бе је део на шег жи во та, а љу бав и бол су веч ни.

Тво ји: ма ма, та та и брат

(10/259793)

Већ пет го ди на ста ну јеш ме ђу зве зда ма и пи шеш

сти хо ве за њи хо ву му зи ку

СА ША

Сва ког да на нам не до ста јеш ви ше не го прет ход -

ног.

Тво ји нај ми ли ји
(12/259798)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да 22. ма ја да је -

мо че тр де се то днев ни по мен на шем во ље ном си ну, оцу,

су пру гу и бра ту

СА ШИ ПЕТ КО ВИ ЋУ

1969–2018.
За што је суд би на та ко окрут на би ла, за што нас је ра -

ста ви ла?

Зо вем те ти хо, од го во ра не ма... Тво ја уста, за у век су

не ма. 

Про ла зи вре ме, ал ту гу не бри ше. Се ћа ње на те бе бо -

ли још ви ше.

Ожа ло шће ни: отац АЛЕК САН ДАР, мај ка НА ДА, 

син ЈО ВАН, су пру га ДРА ГА НА и се стре ТА ЊА 

и СА ЊА с по ро ди цом

(13/259803)

На вр ши ло  се пет на ест го ди на от ка да је оти шао у веч ност

ДРА ГУ ТИН РА ЦИЋ РА ЛЕ
уни вер. ди плом. еко но ми ста

Био си оли че ње свих вр ли на.

Во ле ћу те и по што ва ти док сам жи ва, мно го во љен и по што ван.

За у век у жа ло сти тво ја су пру га НЕ НА

(19/259809)

Дра га се ћа ња на на ше нај ми ли је

ПАР ДА ЊАЦ

МИ О ДРАГ СВЕ ТИ СЛАВ  ЈЕ ЛЕ НА

50 го ди на 30 го ди на шест го ди на

Ћер ка ЉИ ЉА НА и зет ИВИ ЦА с по ро ди цом
(22/259818)

СЕ ЋА ЊЕ

МИР ЈА НА 

ПО ПО ВИЋ

Про шло је ту жних шест

го ди на без те бе, али ту га

и бол оста ју у на шим ср -

ци ма.

Су пруг ЖИ КА, СЛА ЂА,

ДЕ ЈАН и СА ШКА

(23/259819)

16. ма ја на вр ша ва се два де сет пет го ди на от ка ко ни је с
на ма наш во ље ни

др АН ДРЕЈ УС ПЕН СКИ
спец. ра ди о лог

Су пру га ЉИ ЉА НА и си но ви НИ КО ЛА и ВЛА ДИ МИР 
с по ро ди ца ма

(35/259843)

Сво јим дра гим ро ди те љи ма

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

ЕРИ КА  и   ВЛА ДА
По но сна и за хвал на за љу бав и по жр тво ва ње.

Ва ша ћер ка СЕ КА с по ро ди цом
(37/259852)

Пет ту жних го ди на от ка ко ни је с на ма нај бо љи

деч ји пе сник

СА ША БО ЖО ВИЋ
1968–2013.

Не ка пе сма ле ти
све том но ћи ове
не ка сва ко де те
има ле пе сно ве
и од ра ста уз пе сме тво је.

Тво ји ку мо ви – по ро ди ца ВУК ЧЕ ВИЋ
(49/259867)

СЕ ЋА ЊЕ

на дра гу су пру гу, мај ку и ба ку

ЈО ВАН КУ СТОЈ КО ВИЋ СЕ КУ
16. V 2015 – 16. V 2018.

Су пруг БО РА, де ца СА ША, ИВА НА, ТА ЊА 

и ДРА ЖЕН и уну ци ТА МА РА, ЈА НА, ТА РА 

и МАР КО
(53/259878)

СЕ ЋА ЊЕ

ИЛИ ЈА ДУ ДУ КА ОЛИ ВЕ РА КР СТИЋ
рођ. Ду ду ка

Са мо го ди не про ла зе. Бол је ве чан.
Ва ши нај ми ли ји

(69/259925)

ПО МЕН

ЂОР ЂЕ 

АТА НАЦ КО ВИЋ

26. II 1931 – 22. V 2004.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(75/259938)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДИ ВОЈ 

ГРУ ЈИЋ

2016–2018.
Се ћа ње на те бе тра је, а то

нам да је сна ге да на ста -

вља мо жи вот да ље.

Су пру га МА РИ ЈА 

с де цом

(78/259949)

У су бо ту, 19. ма ја 2018, у

11 са ти, на вој ло вач ком

гро бљу, да ће мо ше сто -

ме сеч ни по мен на шој

дра гој ба ки, мај ци и су -

пру зи

ЂУР ЂИ НИ 

БА СТА

Тво ји нај ми ли ји

(58/259890)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУР ЂИ НА 

БА СТА

Веч но ће мо чу ва ти се ћа -

ње на те бе.

Тво ји: СА ВА и БО ЈА НА

ЛЕУ

(59/259891)

СЕ ЋА ЊЕ

D’AMATO

DRAGOJLA      THEODORE
1955–2013.                    1949–2013.

Про шло је пет го ди на без ва ших осме ха,

ва ше љу ба ви. 

Вре ме не мо же да по пу ни пра зни ну у на -

шем ср цу.

Ва ши нај ми ли ји: АЛЕК САН ДАР, 

ВИК ТО РИ ЈА, АН ЂЕ ЛА и ПЕ ТАР

(110/260117)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Би ће те мно го ан га жо ва ни на
по слу. При хва ти те по ну ду за дру -
го рад но ме сто, па чак и ако мо -
ра те да пу ту је те. У љу ба ви сте по -
ма ло не де фи ни са ни. Мо гу ћа је
пре хла да.

Ка да ре ши те да сре ди те свој
љу бав ни жи вот, не ка ко вам се
на мет не пре ви ше оба ве за на по -
слу. Има ће те мно го по слов них
пу то ва ња, са ста на ка и пре ко вре -
ме ног ра да. Бо ло ви у ко ле ни ма.

По ла ко „укла ња те” све ко ји вам
сто је на пу ту и хра бро ко ра ча те
ка успе ху. Мо гућ је пут у ино -
стран ство, а пред сто ји вам и ве -
ћи ма те ри јал ни до би так. Чу вај те
гр ло.

Не за по сле ни Би ко ви има ју ве -
ли ке шан се да до ђу до ка квог-та -
квог по сла, мо жда чак и у ино -
стран ству. Ако сте у бра ку, по ла -
ко пре ва зи ла зи те кри зу. Сто мак
вам је осе тљив.

Ове сед ми це ће те че сто има ти
гла во бо љу. Уно си те ви ше теч но -
сти, јер је мо гу ћа де хи дра та ци ја.
Не ми сли те мно го на по сао и не
нер ви рај те се, јер вам зве зде ни -
су баш на кло ње не.

Има те пре ве ли ка оче ки ва ња,
али мо ра те би ти му дри да би сте
ис ко ри сти ли пра ви тре ну так и
се би обез бе ди ли бо љи по сао. Ре -
ши те све ад ми ни стра тив не про -
бле ме ко је има те.

Пре ви ше сте нер во зни, па про -
сто тру је те око ли ну сво јом не га -
тив но шћу. Но вац вам до ла зи с
ра зних стра на, али ви ни ка ко ни -
сте за до вољ ни. Ди је та би вам до -
бро до шла да очи сти те ор га не.

Пе ри од је по во љан да по кре не -
те не ки но ви по сао. Мно га вра та
ће вам се отво ри ти, па ће те и са -
ми би ти из не на ђе ни. Ре ша ва те
је дан ве о ма ва жан про блем у ве -
зи с по ро ди цом.

Ако ра ди те не ки по сао ко ји је
од го во ран или има ве зе са за ко -
ном, бу ди те опре зни. Из бе га вај -
те на сва ки на чин удва ра ња ко -
ле га или љу ди с ко ји ма по слов но
са ра ђу је те. Про бле ми са же лу -
цем.

Код вас је све мо гу ће, па и чу -
да. Зве зде су вам на кло ње не и
упо зна ће те за ни мљи ву осо бу.
Мно ги ће се од лу чи ти за брак
или про ши ре ње по ро ди це. Могу-
ће су по вре де.

Већ ду го че ка те на ре ша ва ње
не ких па пи ра. Ове не де ље до би -
ја те по вољ не ве сти. Мо гу ће је и
пре се ље ње у дру гу зе мљу или
град. Парт нер вас у све му по др -
жа ва и пру жа вам си гур ност.

Си ту а ци ја на по љу фи нан си ја
по ла ко се сре ђу је, та ко да пред
ви кенд мо же те оче ки ва ти и је дан
ве ли ки до би так. Ма њи про бле ми
са си ну си ма. Сва ка ко по се ти те
ле ка ра.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
6. апри ла: Уну – Ма ри ја Цвет ко вић и Мар кос Сар хад; 12. апри ла: Те о до ру – Ми ли ца и Јо ван Ко -
вач; 24. апри ла: Хе ле ну – Еми лиа и Алек сан дар То мић; 26. апри ла: Ја ну – Ма ри на Ста но је вић
и Игор Ђе лић; 29. апри ла: Со фи ју – На та ша Франц и Го ран Ко стев ски, Ни ко ли ну – Бо ја на и
Алек сан дар Ве лич ко вић; 30. апри ла: Ду њу – Ми о на и Вељ ко Ву ло вић, Алек сан дру – Зо ра на Ни -
ко лић и Бра ни слав Стан ко вић; 1. ма ја: Ни ку – Ме ли та и Не над Ћир ко вић, Иво ну – Ма ри ја и Ср -
ђан Бо јо вић, Ан ђе лу – Је ле на и Си ма Жи ва но вић; 3. ма ја: Ену – Сан дра и Бо јан Сто ја но вић; 4.
ма ја: Ирис – Љи ља на и Де јан Ја ко вље вић; 5. ма ја: Ену – Миа и Ја но Ха лу па; 6. ма ја: Кри сти -
ну – Ди ја на и Алек сан дар Ко ја ди но вић.

До би ли си на
11. апри ла: Ла за ра – Са не ла и Алек сан дар Ле кић; 12. апри ла: Ери ка – Ма риа и Па ул Та у берт; 20.
апри ла: Да ни ла – Ти ја на Јан ков и Ми лош Јо ва но вић; 23. апри ла: Да ви да – Љи ља на Стој ков и Ва -
лен ти но Ва сић; 25. апри ла: Ма те ју – Ма ри на и Ди ми три је Кер чов, Ду ша на – На та ша Ша рић и Ра -
до ван Алек сић; 27. апри ла: Вик то ра – Ми ле на и Са ша Ми си ра ча; 29. апри ла: Ђор ђа – Сун чи ца Ми -
шље но вић Џам бас и Пе тар Џам бас, Ни ко лу – Зо ри ца Па ун и Ми лан Пав ко вић; 30. апри ла: Не ма њу
– Је ле на и Ни ко ла Ар де љан, Ду ша на – Мил ка и Мар ко Рат ко вић, Фи ли па – Ка та ри на Пе ре ги Или ја -
шев и Да ни јел Или ја шев; 1. ма ја: Ми ја та – Да ни је ла Ми лен ко вић и Ми о драг Ми шко вић; 2. ма ја:
Сте фа на – Ма ри ја на Бац ко вић и Жељ ко То па ло вић; 3. ма ја: Ни ко лу – Алек сан дра и Алек сан дар Ра -
дић; 6. ма ја: Адри ја на Ђор ђа – Со фи ја и Јо ван Ка дар; 7. ма ја: Да ви да – Бо ја на и Да вор Ива њак, Та -
ди ју – На та ша Со ро и Вла ди мир Ни ко лић.  

ВЕН ЧА НИ

5. ма ја: Не ве на Ра ду но вић и Не ма ња Ра ди са вље вић, Ми ли ца Ра ко че вић и Бо јан Ан ђе лов ски,
Јо ва на Змеј ков ска и Ср ђан Зе ман; 10. ма ја: Са ња Жи вој но вић и Алек сан дар Јо ви чин, Ли на Но -
ва ков и Сло бо дан Пе тро вић; 12. ма ја: Ма ри ја До брић и Ра де Ко ва чић, Ми ли ца Ву ко вић и Ни ко -
ла Мар че тић, Ра шни Рај шри Ба ђан и Иван Јо ва нов, Ми ли ца Ми лу ти но вић и Да мир Ста мен ков -
ски, Кри сти на Сто кић и Љу бо мир Цин цо вић, Љи ља на Глу ва ков и Де јан Ва сић, Јо ва на Ми ја че -
вић и Де јан Ни ше вић; 13. ма ја: Гор да на Ћа лић и Алек сан дар Ма ња.  

УМРЛИ

2. ма ја: Ве сна Се ве ри ни (1977); 3. ма ја: Бу ди мир Пе ја ко вић (1949), Сте ван Кер кез (1930), Ри сто
Пеј чић (1935), Све ти слав Оку ка (1953), Љу бо мир Пр ња во рац (1934), Ве ра Фи ли по вић (1931); 4.
ма ја: Ва си ли је Шку лић (1952), Ла зар Не дељ ко вић (1934); 5. ма ја: Ан ђел ка Ра дак (1930), Сил ви -
ја Со че ри ју Мар ти но вић (1951), Сав ка Пе шић (1959), Ер же бет Се ке реш (1931); 6. ма ја: Стан ко Пе -
тро вић (1937), Ми ло рад Јо ва но вић (1935), Јо ван ка Илић (1942), Алек сан дар Ву ко во јац (1963); 7.
ма ја: Ан ки ца Ни ко ла (1964); 8. ма ја: Све ти слав Жив ко вић (1954); 9. ма ја: Мар гит Мар ти нек
(1945), Сло бо дан ка Гли шић (1940), Дра ги ца Сто ја нов ски (1935), Да рин ка Ста ни шко вић (1934),
Иван Па влов (1934), Вла де та Три ву нац (1939); 10. ма ја: Зо ри ца Апо сто лов ски (1955), Ни ко ла Ба -
раћ (1934), Ва са Бо гић (1950), Сте ви ца Ми ли ћев (1946).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Сти хов ни ква драт: га рант, ама тер, Ра та је, ата -

ман, не ја че, тре нер. Ана гра ми: (1) по лар на зи ма, (2) Ма ри ја

Бер гам, (3) гар де ро ба.Скан ди нав ка: скуп, Орск, опе ра ти ва,

тј, ип, син, о, Аден, ки, ма ло ле тан, Пре драг Ада мов, ра сло ја -

ва ти, ал, уста но ви ти, Ања, ста на ри, Иво шев.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

1 2 3 4 5 6
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СТИХОВНИ КВАДРАТ 

Ка да ду жник

дуг не вра ћа,

ме сто ње га

јeмац пла ћа.

Из љу ба ви,

не због па ра,

ди ле тант нам

де ла ства ра.

Oвo вам је

ме сто ма ње,

оп шти на је

ње му Вра ње.

Хра бри во ђа

стро га ли ца

кoзачки je

по гла ви ца.

Нер ви ра се

ста ри ба бо,

уну че му

де те сла бо.

Чим учи тељ

спорт ски фа ли,

у спор ту је

успех ма ли.

В О Д О Р А В Н О  И  У С П Р А В Н О :

1 2 3

4 5 6

МРАЗ ЛИ 

НА ПАО?

АНАГРАМИ

(2) НА ША ГЛУ МИ ЦА

(3) OПСЕСИЈА ЖЕ НА

(1) БАШ ХЛАД НО

MA, БAРEM

ИГРAJ!

На „кр пи це” ле пе

све су же не сла бе,

па их из бу ти ка

увек РАДO ГРAБE.

У претходном броју је ненамерно направљена грешка у рубрици „венчани”. Овом при-

ликом се извињавамо и објављујемо тачне податке.
28. апри ла: Ми ли ца Не на дов и Урош Јо ко вић.



Основ на шко ла „Ол га Пе тров”
у Бре стов цу обе ле жи ла је свој
дан у сре ду, 9. ма ја, све ча ном
при ред бом на ко јој су уче ство -
ва ли број ни уче ни ци.

Том при ли ком, у пре пу ним
про сто ри ја ма по ме ну те уста -
но ве, пред мно штвом ро ди те -
ља, при ја те ља шко ле и дру гих
за ин те ре со ва них ме шта на, сво -
је уме ће су по ка за ли мла ди ре -
ци та то ри, пред школ ци, та лен -
то ва ни му зи ча ри, фол кло ра -
ши, за тим чла но ви хо ра, као и
мла ди глум ци из драм ске сек -
ци је.

Та ко су се, ре ци мо, „за ба ви -
штан ци” пред ста ви ли „Про лећ -
ном пе смом” и „Ма лом фар -
мом”, а не што ста ри ји пр ва ци
из ве ли су „Бу квар ле пог по на -
ша ња” и драм ски текст „Две

ру ке”. Сви рао је и мла ди хар -
мо ни каш Ке мал Ге гић, док су
уче ни ци че твр тог раз ре да му -
зи ци ра ли на фру ли ци и ме та -
ло фо ну. Ђа ци тре ћа ци су дра -
ма ти зо ва ли шти во под на зи -
вом „За што он ве жба”, а ре ци -
то ва ли су Еле на Ко ко шков, Ана -
ста си ја Ко стић, Дра га на Ђу -
рин, На та ли ја Об ра до вић, Еми -
на Па шић...

Тра ди ци о нал но, на кра ју про -
гра ма, као и ра ни јих го ди на,

ди рек тор ка шко ле Да ли бор ка
Бој ко вић Бре ти све ча но је уру -
чи ла књи ге уче ни ци ма ко ји су
то за слу жи ли успе хом по стиг -
ну тим на ра зним так ми че њи -
ма, чи ме су на нај леп ши на -
чин ре пре зен то ва ли бре сто вач -
ку уста но ву.

По во дом да на шко ле де ца су
це ле не де ље укра ша ва ла хол и
учи о ни це, а по ста вље на је и
из ло жба ра до ва ко је су уче ни -
ци пе тих раз ре да из ра ђи ва ли
на ча со ви ма тех ни ке и тех но -
ло ги је.

ња у не ко ли ко ка те го ри ја, али

мо жда и нај ве ћи сми сао ова -

квих ску по ва је сте то да уче -

сни ци из ме ђу се бе ус по ста ве

са рад њу и раз ме не ис ку ства.

кул тур но-про свет ном дру штву
„Ђе тван”, ка же да оне, где год
се на ђу, па и са да, про мо ви -
шу вез ша ре ним кон цем на
бе лом плат ну и тех ни ком „ду -
пли бод”, пре по зна тљи вом за
Вој лов ча не.

Дру штво за по моћ мен тал но
не до вољ но раз ви је ним осо ба -
ма пред ста ви ло се ве зом ко ји
су са ми чла но ви из ра ди ли на
ре дов ним ра ди о ни ца ма, на ко -
ји ма они ши ју, осли ка ва ју пред -
ме те у тех ни ци де ку паж, а од -
не дав но пра ве и кре ве ти ће за
кућ не љу бим це. Не да ле ко ода -
тле, Бра ни слав ка Ра до са вљев
на ве ла је да је Удру же ње град -
ских пен зи о не ра, чи ји је члан,
при ка за ло ра до ве из сли кар -
ске ра ди о ни це и оне од пу сто -
ва не ву не.

Ве о ма ин те ре сан тан био је
су срет жи тељ ки два ју Стар че -
ва, па та ко ста нов ни ца пан че -
вач ког ме ста под тим име ном
– Сне жа на То ма шић, са штан -
да Удру же ња же на „Нео лит”,
на ко јем су до ми ни ра ли ве зо -
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Црниша
Овај „де ча чић” се с вре ме на на
вре ме на ла зи на Ко те жу, али би -
ло би нај бо ље ка да би не ко по же -
лео да му пру жи дом, бу ду ћи да
се баш не сна ла зи нај бо ље на ули -
ци.

Цр ни ша је млад, има тек око
че ти ри ме се ца; ве о ма је раз и гран,
во ли да жва ће пр сте и све што му
се ба ци за игру.

Иа ко не ко мо жда ви ше во ли псе „у ко ло ру”, овом мом ку
еле ган ци ја се ни ка ко не мо же оспо ри ти, а све дру ге ин фор -
ма ци је о ње му мо гу се до зна ти на те ле фон 062/204-573.

Флафи
Ма ли шан, ко ји је ве ро ват но
пре не ко ли ко не де ља из ба чен
у на се љу Со да ра, то ли ко је ме -
кан, ме ден, уми љат и не жан да
се то те шко мо же ре чи ма опи -
са ти.

Фла фи је пра ва ма ла бе ба,
јер има све га че ти ри-пе т ме се -
ци и тек му ра сту зу би ћи.

Овај ле по тан де лу је као ме ша нац ко ји у се би има ге не
шкот ског ов ча ра и би ће сред њег ра ста. Вак ци на и ка стра ци -
ја су му обез бе ђе не, а за све дру го за ин те ре со ва ни мо гу по -
зва ти број те ле фо на 065/529-38-08.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Ве ро ват но нај ве ће оку пља ње
удру же ња на јед ном ме сту у
на шем гра ду до го ди ло се про -
те кле не де ље на ба за ру под на -
зи вом „Про лећ ни да ни”.

Том при ли ком се у дво ри -
шту шко ле „Ми ро слав Ан тић
Ми ка” на шло пре ко три де сет
ра зних ор га ни за ци ја, од ко јих
пет на е стак из Пан че ва, док су
пре о ста ле до шле из ра зних кра -
је ва Ср би је, па чак и с Ко со ва.

Сви они мо гли су да из ло же
сво је ре пре зен та тив не ру ко тво -
ри не, као и да се так ми че у ви -
ше ка те го ри ја.

Ипак, на по слет ку, по но во су
по бе ди ли дру же ње и скла па ње
но вих по знан ста ва, па су се,
што је за ни мљив ку ри о зи тет,
пр ви пут (и ни ка ко по след њи)
су сре ле жи тељ ке два ју Стар че -
ва – пан че вач ког и оног из Пе -
тров ца на Мла ви.

Удру же ње „Ве ште ру ке” оку -
пи ло је на ма ни фе ста ци ји „Про -
лећ ни да ни” у не де љу, 13. ма -
ја, у дво ри шту Основ не шко ле
„Ми ро слав Ан тић Ми ка”, број -
не чла но ве ра зних ор га ни за ци -
ја из Пан че ва, око ли не и це ле

ДРУ ГИ ПУТ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА „ВЕ ШТЕ РУ КЕ”

„ПРО ЛЕЋ НИ ДА НИ” ПРИ ВУ КЛИ БРОЈ НЕ КРЕ А ТИВ НЕ ЉУ ДЕ
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ко јем су уче ство ва ли фол кло -
ра ши КУД-а „Абра ше вић” и пе -
вач ка гру па из По жа рев ца.

Су срет два ју Стар че ва
По ред мно гих при до шли ца са
стра не, Пан чев ци су, што је и
оче ки ва но, би ли за сту пље ни с
нај ви ше удру же ња же на из гра -
да и на се ље них ме ста.

Јед но од пре по зна тљи вих је
удру же ње „До лов ке”, чи ја но ва
пред сед ни ца Дра га на Ма рић
ис ти че да се оне на слич ним
ма ни фе ста ци ја ма го то во увек
пред ста вља ју штру дла ма (овог
пу та од ма ка, ро га ча и ви ша -
ња), чи ме про мо ви шу сво ју ма -
ни фе ста ци ју „Штру дли ја ду”, ко -
ја ће по оби ча ју би ти одр жа на
пр ве су бо те у сеп тем бру.

Оли ве ра Ђе ли но вић из ка ча -
ре вач ког „Ет но-кут ка” за до вољ -
на је ор га ни за ци јом и до да је
да је њи хов ак тив по се ти о ци ма
по ну дио сит не ко ла че, као што
су сал чи ћи, ва ни ли це и чу пав -
ци, а ту су и сли ке ко је је из ра -
ди ла чла ни ца Еми на Ра дев ски.

Мил ка Ла зи чић из „Омољ -
чан ки” је, за јед но са сво јим су -

гра ђан ка ма, из не ла руч не ра -
до ве на ста ле хе кла њем, тка -
њем, ве же њем...

ПРО СЛА ВА У ОШ „ОЛ ГА ПЕ ТРОВ”

Са др жај ни дан бре сто вач ке шко ле

нај пре по зна тљи ви је су па шен -
ке, не ка вр ста ки се лог те ста са
си ром. Ина че, то Стар че во је
не у по ре ди во ма ње од ов да шњег;
има 170 ку ћа, а мал те не сва ко
дру го до ма ћин ство је на ра ду у
ино стран ству, па и они ко ји су
оста ли у се лу, углав ном жи ве
од нов ча не по мо ћи ро ђа ка из
бо га тих др жа ва.

Ве зе ни ја сту чи ћи и ро ла ти од
ја го да
На кон ви ше ча сов ног дру же ња
об ја вље ни су ре зул та ти так ми -
че ња у не ко ли ко ка те го ри ја.

Нај а трак тив ни је је би ло оно
за нај леп ше ве зе но ја сту че, за
ко је је, пре ма ре чи ма глав не
ор га ни за тор ке Јел ке Ђор ђе -
вић, сти гло чак сто два де сет
узо ра ка.

Сто га жи ри ни је имао лак за -
да так, али је за нај бо љу ипак
ода брао Мар ту Ма јор из Ма лог
Иђо ша, док је јед но од дру гих
ме ста за у зе ла Пан чев ка Ма ри -
ја Ереш. По ред то га, упри ли че -
но је иден тич но над ме та ње и
за осо бе са ин те лек ту ал ним по -
те шко ћа ма у раз во ју, а по бе дио
је наш су гра ђа нин Ми лош Шпи -
ца, док је Пан чев ка Је ле на Бу -
ба ло би ла тре ћа.

С дру ге стра не, де ца уз ра ста
од пр вог до че твр тог раз ре да
огле да ла су се у из ра ди руч но
ве зе не ма ра ми це, а пр во ме сто
је осво ји ла Ма ша Стој ко вић из
Ни ша; код уче ни ка од пе тог до
осмог раз ре да нај ви ше се ис та -
кла Ања Пан тић из По жа рев ца,
а ме ђу сред њо школ ци ма – Ања
Сто ја но вић из ме ста Па си По -
ља на.

Ка да је реч о нај леп ше де ко -
ри са ним штан до ви ма, пр ва три
ме ста за у зе ла су удру же ња „Мо -
рав ски би сер” из ко сов ског ме -
ста Пар теш, „Стар че вљан ке” и
„Ђе тван”, док су у кон ку рен ци -
ји за ро лат од ја го да нај бо љи
би ли „Мо рав ске ша ре ни це” из
Ла по ва, Ет но-удру же ње „Кор -
ман” и „Опов ке”.

Ол га Жол наи Јо ка но вић у
име „Па нон ки” на по ми ње да
је то удру же ње ли цен ци ра но
за тех ни ке под на зи вом пу сто -
ва ње ву не и тка ње. У ве зи с
тим, на ли цу ме ста на пра вље -
не су пре зен та ци ја и еду ка ци -
ја, па су за ин те ре со ва ни мо -
гли да се опро ба ју у тим ста -
рим за на ти ма.

Ана Па њик, ко ја во ди сек -
ци ју ве зи ља при Сло вач ком

ви, на ру кви це и хе кла не ру ка -
ви це, ка же да ће но во сте че но
при ја тељ ство са свим си гур но
у бу дућ но сти би ти про ду бље -
но.

С тим се сла же и пред став -
ни ца „Стар че вљан ки” из се ла у
оп шти ни Пе тро вац на Мла ви.
Оне су „име ња ки ња ма” има ле
да по ну де раз не „шпе ци је”, а

Ср би је, ко је су из ло жи ле ру ко -
тво ри не и на тај на чин по се ти -
о ци ма при бли жи ле кул ту ру и
тра ди ци ју свог кра ја. По ред то -
га, упри ли че на су и так ми че -

Го сти су од ра ног ју тра по -
че ли да, с мно го љу ба ви и уку -
са, укра ша ва ју сво је штан до ве,
на кон че га је стар то вао кул -
тур но-умет нич ки про грам, у
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У Но вом Са ду је од 12. до 13.
ма ја одр жан фи нал ни тур нир
Пр вен ства Вој во ди не у ко шар -
ци, за мом ке до осам на ест го -
ди на. Уче ство ва ли су Бу дућ -
ност из Но вог Са да, Џо кер из
Сом бо ра, пан че вач ки Крис-крос
и Ака де мик из Ср бо бра на.

На ши су гра ђа ни, мом ци из
Крис-кро са, ко је је пред во дио
тре нер Ми лош Сте па нов, су пер -
и ор но су осво ји ли пр во ме сто по -
што су у по лу фи на лу са вла да ли
до ма ћи на Бу дућ ност са 66:58, а
по том су три јум фо ва ли и над
Џо ке ром, с ре зул та том 90:77.

По ред по бед нич ког пе ха ра,
КК-у Крис-крос при па ле су и
по је ди нач не на гра де. Алек са
Ме дић је про гла шен за нај бо -
љег игра ча на шам пи о на ту, док
је ти ту лу нај у спе шни јег тре не -
ра за слу жио Ми лош Сте па нов.

Ве ли ки успех су оства ри -
ли: Иван Па ро вић, Алек са
Ме дић, Ма те ја Стри нић,
Алек са Бр кић, Ог њен Бен -
дић, Сер геј Ту лић, Де јан
Фран цуз, Алек са Ми тев ски,
Урош Мар ко вић, Урош Мр -
шић, Сло бо дан По по вић и
Вук Кне же вић.

У исто вре ме у Бе о гра ду је
одр жан за вр шни тур нир Пр -
вен ства Ср би је за пи о ни ре до
пет на ест го ди на. Уче ство ва ло
је осам еки па ко је су се кроз
ква ли фи ка ци је из бо ри ле за ово
ве ли ко так ми че ње, а част пан -
че вач ке и вој во ђан ске ко шар -
ке бра нио је КК Крис-крос.

По ра зом у че тврт фи на лу од
зе мун ске Мла до сти, од 72:45,
Крис-крос је так ми че ње за вр -
шио пла сма ном од пе тог до
осмог ме ста.

– Све че стит ке мом ци ма и
тре не ру Би ља ни Стан ко вић. Би -
ти на ова ко ве ли ком так ми че -
њу је ве ли ка част. Још јед ном
смо по ка за ли да се у Пан че ву
до бро ра ди и да се игра до бра
ко шар ка – ис та као је пр ви чо -
век пан че вач ког клу ба Вла ди -
мир Илић.

Пр вак Ср би је по ста ла је Цр -
ве на зве зда, ко ја је у фи на лу
са вла да ла Мла дост са 86:71.

Атле ти чар ка Ди на ма Зо ра на
Бар јак та ро вић уче ство ва ла је
про шлог ви кен да на пре сти -
жном атлет ском ми тин гу у
Франк фур ту, где је у ве о ма ја -
кој кон ку рен ци ји три јум фо ва -
ла у тр ка ма на 100 (12,17 се -
кун ди) и 200 (24,65) ме та ра.

Зо ра на се два да на пре на -
сту па на том ми тин гу вра ти ла
с тро не дељ них при пре ма на
Те не ри фа ма, где је ра ди ла са
сво јим тре не ром Љуп че том
Цвет ко ским. При пре ме су би -
ле ве о ма обим не и на пор не и
зах те ва ле су ње но пот пу но ан -
га жо ва ње, ка ко на ста зи, та ко
и у те ре та ни.

– Са да је по тре бан пе ри од
адап та ци је и ми слим да ће Зо -
ра на ове го ди не ис пу ни ти сва
на ша за јед нич ка оче ки ва ња –
ре као је тре нер Цвет ко ски.

Пред Зо ра ном је мно го ве ли -
ких так ми че ња – Куп шам пи о -
на, Ме ди те ран ске игре, као и
Пр вен ство Евро пе за се ни о ре.

У исто вре ме као и так ми че -
ње у Не мач кој, у на шем глав -
ном гра ду је одр жан „Тро феј Бе -
о гра да”, нај ја чи ми тинг у ре ги -
о ну у кон ку рен ци ји мла ђих ју -
ни о ра. Ди на мо је имао два пред -
став ни ка на том так ми че њу.

Још јед ном је бри љи рао Сте -
фан Ми хај лов, ко ји је по бе дом
у тр ци на 100 ме та ра још јед -
ном по ка зао да је тре нут но нај -
бр жи у Ср би ји у сво јој ка те го -
ри ји. Три јум фо вао је с вре ме -
ном од 11,21 се кун де, што је
ујед но и ње гов но ви лич ни ре -
корд. Са мо два да на пре то га
он је оства рио и бо љи ре зул тат
у Но вом Са ду, тр чао је 11,11,
али уз ма лу по моћ ве тра, та ко
да се тај ре зул тат не во ди у
зва нич ној ста ти сти ци. Пи та ње
је са мо вре ме на ка да ће Сте -
фан би ти пр ви атле ти чар из
Пан че ва с ре зул та том ис под 11
се кун ди. Алек са Жи ва нов је
осво јио дру го ме сто у ба ца њу
ко пља, од мах иза пред став ни -
ка Цр не Го ре, што зна чи да је
био нај бо љи срп ски ба цач.
Иван Бо жа нић је про те кле не -
де ље та ко ђе оства рио две по -
бе де на 400 ме та ра, с но вим лич -
ним ре кор дом од 50,67. По ла ко
али си гур но се оства ру ју прог -
но зе да је он нај пер спек тив ни ји
у Ср би ји у мла ђим ка те го ри ја ма
на овој дис тан ци. Нај мла ђа и
нај пер спек тив ни ја атле ти чар ка
из Пан че ва, Ма ри ја Мр ке ла,

има ла је фан та сти чан на ступ
у Но вом Са ду, где је по бе ди ла
у тр ци на 600 ме та ра. Атлет -
ски струч ња ци је већ са да по -
ре де с Ма ри ном Мун ћан, Бог -
да ном Ми мић и Кри сти ном
Ђа ко вић.

Нај зна чај ни је атлет ско над -
ме та ње одр жа но је про шлог
ви кен да на Па ли ћу, где су се
оку пи ли нај бо љи ул тра ма ра -
тон ци на др жав ном пр вен ству.

Ди на мо је пред ста вљао Ми -
хал Шу ља у ди сци пли ни 24 са та

тр ча ња, у ко јој је осво јио убе -
дљи во пр во ме сто са ис тр ча на
222,2 ки ло ме тра, па је та ко од -
бра нио ти ту лу пр ва ка Ср би је
од про шле се зо не.

Ве ли ка ин тер на ци о нал на ре -
га та „Тро феј Бе о гра да 2018”
одр жа на је про шлог ви кен да на
Ади Ци ган ли ји. Уче ство ва ло је
пре ко 600 ве сла ча из зе мље и
ино стран ства, а то так ми че ње
је би ло ге не рал на про ба пре пр -
вог Свет ског ку па, ко ји ће би ти
одр жан у Бе о гра ду, на Сав ском
је зе ру, од 1. до 3. ју на.

Да би се што бо ље при пре -
мио за на ступ у ски фу за ла -
ке ве сла че, ве слач Та ми ша

Ми лош Ста но је вић уче ство -
вао је на про шло не дељ ном
над ме та њу у ски фу за те шке
ве сла че. И по ред ја че кон ку -
рен ци је, оства рио је од ли чан
ре зул тат. У тр ци на 2.000 м
осво јио је злат ну ме да љу, с

вре ме ном од шест ми ну та и
58 се кун ди.

– За до во љан сам. На тр ку
сам оти шао ди рект но с ја ког
тре нин га, по што је све под -
ре ђе но при пре ма ма за Свет -
ски куп. Сле ди пут у Па риз и
за вр шне при пре ме с тре не -
ром Се дри ком Ту бла ном из
ве слач ког клу ба АЦББ, с ко -
јим ВК Та миш има од лич ну
са рад њу – ре као је Ми лош
по сле тр ке.

За па жен на ступ на про шло -
не дељ ној ре га ти има ли су и
мла ди ве сла чи Та ми ша Ла -
зар Мла де нов и Иг њат Ра до -
ва но вић, ко ји ма је за ко ји ме -
тар из ма кла ме да ља у ди сци -
пли ни дубл-скул за ју ни о ре.

У Спорт ском цен тру „Шу ми -
це” у Бе о гра ду про шлог ви -
кен да је одр жа но Пр вен ство
Ср би је у џу ду за ју ни о ре. Уче -
ство вао је 141 так ми чар из
48 клу бо ва, а од лич не ре зул -
та те оства ри ли су и пред став -
ни ци ЏК-а Ди на мо.

Шам пи о ни на ше зе мље по -
ста ли су Ан ђе ла Ран ђе ло вић,
Са ра Слав ко вић и Фи лип Рин -
ко вец. На пе та ме ста пла си -
ра ли су се Ан ђе ла Ра ду ло вић
и Ни ко ла До стић.

На Пр вен ству Вој во ди не за
ста ри је пи о ни ре у Ка њи жи так -
ми ча ри ЏК-а Ди на мо та ко ђе су
оства ри ли за па же не ре зул та те.

Вла ди мир Бог да нов ски је
за слу жио нај сјај ни је од лич -
је, док су се Фи лип Фран цуз
и Ог њен Ђу ри шић оки ти ли
брон за ма. Др жав но пр вен ство
би ће на про гра му 2. ју на у
Зре ња ни ну.

Од лич ни су би ли и так ми -
ча ри ЏК-а Је дин ство из Ка -
ча ре ва. Ан дри ја на Кр те нић
је по ста ла пр ва ки ња Вој во -
ди не, а ви це шам пи о ни су Ана
Ве лич ков ски и Ми хај ло Ан -
ђе ло вић. Брон зом су се оки -

ти ле Алек сан дра Ди ми тров -
ски и Мар та Пе шић, а пла -
сман на Пр вен ство Ср би је из -
бо ри ла је и пе то пла си ра на
Ни ко ли на То шић.

На ред ног ви кен да 
го сту ју и Ди на мо
1945 и Же ле зни чар

Утак ми ца ма 24. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”.
Пред став ни ци на шег гра да у
тре ћем ран гу так ми че ња ни су
ус пе ли да са вла да ју сво је ри -
ва ле. Ди на мо 1945 по ра жен је
у Ку ли, док је Же ле зни чар на
свом те ре ну по де лио плен с
Ду на вом.

„Бр зи воз” је од ме рио сна гу
са Оџа ци ма, ко ји као до ма ћи -
ни игра ју у Ку ли, и пре тр пео је
осми пр вен стве ни по раз. По -
бед ник је мо гао да се на слу ти
већ по сле пр вих 45 ми ну та, ма -
да је до кра ја су сре та би ло мно -
го не из ве сно сти: Оџа ци – Ди -
на мо 1945 3:2 (2:0).

До ма ћи су бо ље отво ри ли овај
ду ел, па су већ у де ве том ми ну ту

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЈОШ ТРИ РУН ДЕ ДО КРА ЈА

сти гли до пред но сти. Сре ди -
ном пр вог по лу вре ме на Оџа ци
су во ди ли с 2:0, а ка да су по -
чет ком дру гог де ла утак ми це
по сти гли и тре ћи гол и по ве ли
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Стране припремио

Александар
Живковић

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

АН ЂЕ ЛА, СА РА И ФИ ЛИП – ШАМ ПИ О НИ

ВЕ СЛАЧ КА РЕ ГА ТА У БЕ О ГРА ДУ

ПО БЕ ДА МИ ЛО ША СТА НО ЈЕ ВИ ЋА
НО ВО СТИ С АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ЗО РА НА И СТЕ ФАН – КАО ВЕ ТАР

с 3:0, око 100 гле да ла ца у Ку ли
по ми сли ло је да је пи та ње по -
бед ни ка ре ше но. Ипак, мом ци
ко је пред во ди тре нер Пе тар Ди -
вић за и гра ли су мно го бо ље, а
Не бој ша Ар бу ти на је сво јим го -
ло ви ма у 65. и 80. ми ну ту пот -
пу но вра тио не из ве сност у меч.
Ипак, за ко нач ни пре о крет ни -
је би ло вре ме на...

Фуд ба ле ри Ди на ма су у сре -
ду, 16. ма ја, на свом те ре ну
уго сти ли ли де ра Бе чеј, а већ
за ви кенд сле ди им пут у При -
гре ви цу и мег дан с дру го пла -
си ра ним Брат ством.

За ни мљив меч је од и гран про -
шлог ви кен да на те ре ну СЦ-а
„Мла дост”, где су се са ста ли

Же ле зни чар и Ду нав из Ста -
рих Ба но ва ца. По пу лар на пан -
че вач ка „ди зел ка” је у ову утак -
ми цу ушла као ап со лут ни фа -
во рит, пот пу но је над и гра ла
свог ри ва ла, ње ни фуд ба ле ри
су ство ри ли без број ко ло сал -
них при ли ка, али по бед ни ка
ни је би ло: Же ле зни чар –Ду нав
1:1 (0:1).

Го сти су до пред но сти до -
шли по сле гре шке у од бра ни
до ма ћег ти ма, сре ди ном пр вог
по лу вре ме на, а од тог мо мен та
на те ре ну као да је по сто јао са -
мо је дан тим – Же ле зни чар.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Го ран Мр ђа на па да ли су
из свих по зи ци ја, по га ђа ли су
преч ку, ста ти ве про тив нич ког
го ла, не ко ли ко пу та су би ли
са ми пред гол ма ном Ду на ва,
али лоп та као да ни је хте ла у
гол. Фуд бал ска прав да је бар
до не кле би ла за до во ље на ка -
да је Жељ ко Стај чић ус пео да
про на ђе пут лоп ти до мре же
и по ста ви ко на чан ре зул тат.

Пан чев ци су у овом су сре ту
мо жда и оште ће ни, јер глав ни
су ди ја Дра ган Зо рић из Кле ка
у два на вра та ни је „сви рао” очи -
глед не је да на е стер це за до ма -
ћи тим.

У Вој во ђан ској ли ги „Ис ток”
фуд ба ле ри Мла до сти из Омо -
љи це са вла да ли су Сло бо ду у
Но вим Ко зар ци ма са 2:0.

Го ло ве за тим ко ји пред во ди
тре нер Ду шан Ђо кић по сти гли
су Ги го вић и Ју ри ша.

СЈА ЈАН УСПЕХ ЈУ НИ О РА КРИС-КРО СА

БЕЗ ПРЕМ ЦА У ВОЈ ВО ДИ НИ

ФУД БАЛ СКА СРЕ ДА

У сре ду, 16. ма ја, на про гра му је би ло 25. ко ло Срп ске ли ге

„Вој во ди на”. Ди на мо 1945 је на свом те ре ну уго стио Бе чеј

1918, док су на СЦ-у „Мла дост” игра ли Же ле зни чар и Брат -

ство 1946.

Бечејци су однели сва три бода из нашег града јер су

славили минималну победу од 1:0.

Истим резултатом поражена је и популарна „ди зел ка”.

Гости из Пригревице су гол вредан сва три бода постигли у

92. минуту.

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ШАХИСТА

МИЛАНОВИЋИ НАЈУСПЕШНИЈИ
На међународном шахов-
ском турниру за младе који
је одржан прошлог викенда
у Београду представник на-
шег града био је Марко Ми-
лановић. После пет кола, са
пет поена, Марко је усамљен
на првом месту.

На такмичењу у Земуну, по-
ред Марка, учествовао је и ње-
гов брат Павле, али он се над-
метао у млађој класи. Обојица
су освојили по пет поена из пет
партија, па су поред златних
медаља добили и робне награ-
де и шаховску литературу.



На Пр вен ству Вој во ди не у те -
квон ду, ко је је одр жа но у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту, уче -
ство ва ло је око 300 бо ра ца, а
ТК Ко ло се ум из на шег гра да
оправ дао је оче ки ва ња, па је
по стао нај бо љи клуб у на шој
по кра ји ни.

Шам пи о ни Вој во ди не по ста -
ли су: Лу ка Ба бић, Та ма ра Ми -
лен ко вић, Ена Мар ко вић (фор -
ме и бор бе), Алек са и Аљо ша
Бу сић, Алек сан дар Жи ца, Ле -
на До дић, Раст ко До ста нић,
Ни ко ла Ре са но вић, Мар ко Ан -

до нов ски, Ми ња Бо јо вић, Алек -
сан дар Ба та ло и Бо јан Сте фа -
нов ски.

Сре бр на од лич ја су за слу жи -
ли: Ан дреа Дра го је вић, Ања
Иван ков, Ла зар Мар ган, Ви -
шња Бо жо вић, Иван Ма тић,
Ва ња Ми че вић, Уна Ко вач, Уна
Ра дић, Ђор ђе Пе тров, Сте фан
Илић, Фи лип Ву ло вић, Не ма -
ња Де ја но вић, Ни ко ла Ди ми -
три јев ски и Сте ван Ста ни шић.
Брон зе су за ра ди ли: Са ра
Цвет ко вић, Алек сан дар Бу ло -
ван, Ог њен Олу јић, Кри сти на

Жи ва но вић, Лу ка Ран ђе ло -
вић, Ан дреа Дра го је вић, Сте -
фан Стој ков, Лу ка Сто ја нов,
Ми ли ца Ма тић, Ма ри ја Пе -
тро вић и Ма ри ја Стој ков ски.

Од лич не ре зул та те так ми ча -
ри ТК-а Ко ло се ум оства ри ли
су и на ме ђу на род ном тур ни ру
у Зре ња ни ну, у кон ку рен ци ји
280 бо ра ца из три др жа ве.

Нај сјај ни ја од лич ја су осво -
ји ли Ена Мар ко вић (бор бе и
фор ме), Лу ка Ран ђе ло вић, Та -
ра Ми лен ко вић и Ми ли ца Ма -
тић. Сре бром су се оки ти ли
Ма ри ја Стој ков ски, Ан ђе ла Ше -
шун и Алек са Ран ђе ло вић.

У екип ном пла сма ну су и ју -
ни о ри и се ни о ри за у зе ли тре -
ће ме сто.

Тур ска ушла у фи на ле и по -
ста ла шам пи он Евро пе, па је у
ре пер саж „по ву кла” ре пре зен -
та ци ју Ср би је... Сло бо дан Би -
те вић и ње го ви дру го ви су нај -
пре по бе ди ли Бел ги ју с 3:1, а
по том су у од лу чу ју ћем ме чу
за брон за но од лич је с 3:0 де -
кла си ра ли фа во ри зо ва ни Азер -
беј џан.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Но ви Сад: ВОЈ ВО ДИ НА –ДИ НА МО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Си вац: СИ ВА Ц–ЈА БУ КА

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – БУ ДУЋ НОСТ

су бо та, 19.30

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

При гре ви ца: БРАТ СТВО 1946 – ДИ НА МО 1945

С. Ми тро ви ца: РАД НИЧ КИ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Ки кин да: КИ КИН ДА –МЛА ДОСТ

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Ива но во: СТРЕ ЛА –РАД НИЧ КИ

С. Па лан ка: ДУ НА В–ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА

Цре па ја: ВОЈ ВО ДИ НА –ЈЕ ДИН СТВО

Уљ ма: ПАР ТИ ЗАН –СЛО ГА

Стар че во: БО РАЦ –БАК

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Ша бац: МЕ ТА ЛО ПЛА СТИ КА –ДИ НА МО 23:19

СУ ПЕР Б ЛИ ГА

же не

По жа ре вац: ПО ЖА РЕ ВАЦ – ЖРК ПАН ЧЕ ВО 23:28

Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – ПРО ЛЕ ТЕР 31:27

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Б. Кар ло вац: Б. КАР ЛО ВАЦ – ДО ЛО ВО 29:29

Ја бу ка: ЈА БУ КА–ТСК 25:18

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

При гре ви ца: ПРИ ГРЕ ВИ ЦА – ОРК ПАН ЧЕ ВО 33:30

Ко шар ка

СУ ПЕР ЛИ ГА

Пан че во: ТА МИ Ш–МЛА ДОСТ 102:81

Же ле зник: Ц. ЗВЕ ЗДА – ТА МИШ 94:87

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Ку ла: ОЏА ЦИ – ДИ НА МО 1945 3:2

Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –ДУ НАВ 1:1

Пан че во: ДИ НА МО 1945 – БЕ ЧЕЈ 1918 0:1

Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – БРАТ СТВО 1946 0:1

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Н. Ко зар ци: СЛО БО ДА –МЛА ДОСТ 0:2

Омо љи ца: МЛА ДОСТ –БЕ ГЕЈ 1:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Б. Н. Се ло: СЛО ГА –БО РАЦ 0:1

Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО – ВОЈ ВО ДИ НА (С) 9:1

Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА – ВОЈ ВО ДИ НА (Ц) 0:1

Ц. Цр ква: ВОЈ ВО ДИ НА –СТРЕ ЛА 0:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”

Ко ва чи ца: СЛА ВИ ЈА –МУН ДИ ЈАЛ 1:4

Гло гоњ: ГЛО ГОЊ –СПАР ТАК 1:2

Вој ло ви ца: МЛА ДОСТ –ТЕМ ПО 3:0

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”

До ло во: ДО ЛО ВО –ПАР ТИ ЗАН 3:1

С. Та миш: С. ТА МИШ – БУ ДУЋ НОСТ 2:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: г8Т)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ве ли ки до при нос 
Би те ви ћа и Јо ва но ви ћа

Нај ма сов ни је 
пр вен ство до са да

Спу ште на је за ве са на 53.
европ ско се ни ор ско пр вен ство
у ка ра теу, ко је је ове го ди не
одр жа но у Но вом Са ду. Кон -
ку рен ци ја је би ла ве о ма ја ка,
јер је то био нај ма сов ни ји шам -
пи о нат Ста рог кон ти нен та до
са да, а ре пре зен та ци ја Ср би је
је оства ри ла за па жен ре зул -
тат осва ја њем две ју ме да ља.
Ве ли ки до при нос у оства ри -
ва њу ова квог успе ха имао је и
Ка ра те клуб Ди на мо, а за то
су нај за слу жни ји так ми ча ри
Сло бо дан Би те вић и Ни ко ла
Јо ва но вић, као и тре не ри Пре -
драг Сто ја ди нов и Љу би ша
Ми лен ко вић.

Брон за ну ме да љу је осво ји -
ла еки па се ни о ра, за ко ју су
на сту пи ли Сло бо дан Би те вић
и Ни ко ла Јо ва но вић. На ци о -
нал ни тим на ше зе мље у пр -
вом ко лу је са вла дао Бу гар ску
с 3:1, али је по том из гу био од
ре пре зен та ци је Тур ске са 2:0.
Сре ћа у не сре ћи је то што је

ЕВРОП СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

СР БИ ЈА ТРЕ ЋА У ЕВРО ПИСА ЊИН ТРИЈУМФ
На Отво ре ном пр вен ству Бе о -
гра да у атле ти ци, ко је је одр -
жа но про шлог ви кен да на ста -
ди о ну Вој не ака де ми је, бри љи -
ра ла је чла ни ца АК-а Та миш
Са ња Ма рић.

Иа ко се над ме та ла са ста ри -
јим ри вал ка ма, убе дљи во је
осво ји ла злат ну ме да љу и ти -
ту лу ап со лут не шам пи он ке пр -
вен ства у тр ци на 1.500 ме та -
ра, с ре зул та том но вог лич ног
ре кор да од пет ми ну та и 15 се -
кун ди.

ОД ЛИ ЧАН СТАРТ 
Ко њич ки клуб Кре мен из на -
шег гра да био је до ма ћин и ор -
га ни за тор пр вог ко ла Пр вен ства
Ср би је у да љин ском ја ха њу.

Се ни о ри су се над ме та ли у
тр ци на 40 км, а од ли чан ре -
зул тат оства ри ла је Ива Ми оч,
ко ја је са сво јим ко њем Се ве -
ром за у зе ла тре ће ме сто. Ју ни -
о ри су се так ми чи ли на 20 км,
а Ања Ан дрић с гр лом Ми нар -
ди пр ва је сти гла на циљ. Нај -
при јат ни је из не на ђе ње би ла је
је да на е сто го ди шња де би тант ки -
ња Ма ри ја Шајн, ко ја се над ме -
та ла у ка те го ри ји де це. Успе шно

је про шла ста зу од 20 км на
гр лу Ве рон и осво ји ла пр во
ме сто.

У екип ној кон ку рен ци ји је
три јум фо вао тим КК-а Кре мен.

КУП МА ЛИХ 
ШАМ ПИ О НА

Так ми ча ри Рвач ког клу ба Ди -
на мо на ста вља ју да ни жу успе -
хе и осва ја ју ме да ље на го то во
свим тур ни ри ма на ко ји ма се
над ме ћу. Они су про шлог ви -
кен да уче ство ва ли на „Ку пу ма -
лих шам пи о на” у Зре ња ни ну,
где су на сту пи ли бор ци из 32
клу ба из де сет зе ма ља.

У гру пи де ча ка до три на ест
го ди на Сте фан То до си је вић је
осво јио брон за ну ме да љу, а на
пу ту до од лич ја са вла дао је и
пр ва ка Вој во ди не, ко ме се та -
ко ре ван ши рао за по раз од пре
ме сец да на на ре ги о нал ном

пр вен ству. Ње гов брат Ог њен
за у зео је пе то ме сто.

Од лич ни су би ли и мла ђи рва -
чи. Жив ко Мир ко вић је та ко ђе
за ра дио брон за но од лич је, али
у кон ку рен ци ји бо ра ца до је да -
на ест го ди на. Алек са Јо вић се
пла си рао на ше сто ме сто.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Сло бо дан Би те вић је у дра -
ма тич ном пр вом ме чу са 4:3
по бе дио не згод ног Гур бан ли ја.
За тим је Ни ко ла Јо ва но вић од -
лич но на ста вио, са вла дао је
свог ри ва ла са 4:1 и та ко до нео
дру гу по бе ду на шем ти му за
ве ли ких 2:0. Хе рој да на, али и
це лог шам пи о на та, сва ка ко је
Сте фан Јок сић, ко ји је у тре -

ћем, од лу чу ју ћем ме чу са 2:1
по бе дио ле ген дар ног Ра фа е ла
Ага е ва, нај тро феј ни јег свет ског
ка ра ти сту, па је с ко нач ним ре -
зул та том од 3:0 брон за на ме -
да ља при па ла мла ди ћи ма из
Ср би је.

Сте фан Јок сић је прет ход -
ног да на био наш нај у спе шни -
ји так ми чар, јер је осво јио сре -
бр ну ме да љу у ка те го ри ји до
67 кг. Пр вог да на  так ми че ња
на сту пио је Сло бо дан Би те вић
у ка те го ри ји пре ко 84 кг. По -
сле две си гур не по бе де про тив
так ми ча ра из Грч ке и Сло ве -
ни је у че тврт фи на лу је пре тр -
пео по раз од не ка да шњег свет -
ског пр ва ка Го ги те из Гру зи је.
На жа лост, Гру зин је по том из -
гу био у бор би за фи на ле, па
Би те вић ни је до био шан су у
ре пер са жу.

Ве ли ки до при нос осва ја њу
брон за не ме да ље да ли су сва -
ка ко и шеф струч ног шта ба
КК-а Ди на мо и спорт ски ди -
рек тор КФС-а Пре драг Сто ја -
ди нов, као и клуп ски тре нер
Љу би ша Ми лен ко вић, јер су
так ми ча ре Ди на ма од лич но
при пре ми ли за шам пи о нат Ста -
рог кон ти нен та.

ОДЛИЧАН РЕЗУЛТАТ ТК-а КО ЛО СЕ УМ

НАЈ БО ЉИ У ПОКРАЈИНИ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

НЕ МА ВИ ШЕ НЕ ПО РА ЖЕ НИХ
Тр ка за бо до ве у плеј-офу Су -
пер ли ге за ру ко ме та ше по ста -
је све за ни мљи ви ја и не из ве -
сни ја. По сле ше стог ко ла, ко је
је би ло на про гра му про шлог
ви кен да, не ма ви ше не по ра же -
них еки па.

Ли дер из Ни ша, Же ле зни -
чар 1949, изу био је на Ба њи ци
од Пар ти за на, Вој во ди на је би -
ла бо ља од Цр ве не зве зде, а
Ди на мо је по ра жен у Шап цу
од Ме та ло пла сти ке, па се по -
при лич но „за ку ва ло” на пр вен -
стве ној та бе ли. Ни шли је су и
да ље на че лу та бе ле, с де вет
бо до ва, Вој во ди на је дру га са
осам, а сле де Ме та ло пла сти -
ка, Пар ти зан и Ди на мо, са по
шест бо до ва. До кра ја су оста -
ла још че ти ри ко ла, па не тре -
ба сум ња ти да ће фи ниш ово -
го ди шњег шам пи о на та до не ти
још мно го из не на ђе ња.

Пан че вач ки „жу то-цр ни” су
пут Шап ца кре ну ли оп те ре ће -
ни по вре да ма ва жних игра ча,
али и с ма ње са мо по у зда ња не -
го ина че, што су ру ко ме та ши
Ме та ло пла сти ке уме ли да ис -
ко ри сте, па су три јум фо ва ли
са 23:19 (14:10).

До ма ћи су до ми ни ра ли од
по чет ка су сре та, Ди на мо је про -
пу стио сво је шан се да се вра ти
у меч, јер су ње го ви игра чи
про ма ши ли чак пет на ест „зи -
це ра”, па је по бе да Ме та ло пла -
сти ке са свим за слу же на.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
пан че вач ког ти ма би ли су Бу -
њев че вић, Мир ко вић, Ша по -
њић и Бан ду ка, ко ји су по сти -
гли по три по гот ка. Већ на ред -
ног ви кен да Ди на мо ће би ти
на но вом, ве о ма те шком ис ку -

ше њу. Пу ту је у Но ви Сад на
мег дан с Вој во ди ном, а по том
ће већ у сре ду, 23. ма ја, уго -
сти ти ли де ра из Ни ша.

У Су пер Б ли ги за же не ру -
ко ме та ши це Пан че ва су у По -
жа рев цу са вла да ле исто и ме ни
до ма ћи тим са 28:23, па су та -
ко де фи ни тив но обез бе ди ле по -

зи ци ју на вр ху пр вен стве не та -
бе ле, јер ће се зо ну окон ча ти
на че твр том ме сту.

Еки па ко ју пред во ди тре нер
Мар ко Кр стић до ми ни ра ла је
то ком це лог ме ча, па По жа ре -
вљан ка ма ни је оста вље на ни
нај ма ња на да да мо гу из бо ри -
ти по вољ ни ји ис ход. 

Нај е фи ка сни ја игра чи ца у
ре до ви ма еки пе из на шег гра -
да би ла је Јо ва на Јо ва но вић,
ко ја је се дам пу та по го ди ла
мре жу ри ва ла, а ис та кла се и
Ма ри ја Ми ли ће вић, с пет по -
го да ка. По три пу та у ли сту
стре ла ца упи са ле су се Не ве на
Џе лај ли ја, Не ве на Ко јић, Не -
ве на Ста ни шко вић и Ка та ри -
на Шу бе рић. Све тла на Ни чев -
ски (ка пи тен) по сти гла је два
го ла, а Ива на Руп чић је дан. У
стрел це се упи са ла и Са ња Па -
вло вић, гол ман ЖРК Пан че ва,
ко ја је у по след њим тре ну ци -
ма ме ча, ба цив ши лоп ту са свог
го ла, са вла да ла ко ле ги ни цу на
су прот ној стра ни те ре на.

У сре ду, 16. ма ја, ка да је овај
број „Пан чев ца” већ био за кљу -
чен, Це ца Ни чев ски и ње не
дру га ри це су у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту од ме ри ле сна гу
с Про ле те ром.

Сво је на ви ја че об ра до ва ли
су и ру ко ме та ши Ја бу ке, ко ји
су у 20. ко лу Пр ве ли ге „Се -
вер” на свом те ре ну са вла да ли
ТСК са 25:18 (12:8).

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Игор Шу ло вић дик ти ра ли
су тем по ве ћим де лом су сре та,
да ли су свој мак си мум и још
јед ном су из ру ко мет не бит ке
иза шли као пра ви хе ро ји.

По сле овог три јум фа Ја бу -
ча ни ма се отва ра и мо гућ ност
пла сма на у ви ши ранг, јер сле -
де ћег ви кен да го сту ју у Сив цу,
где ће игра ти про тив исто и ме -
ног до ма ћи на, ко ји тре нут но
за у зи ма дру го ме сто. По бед -
ник из овог ду е ла нај ве ро ват -
ни је ће сте ћи пра во игра ња у
Су пер Б ли ги од је се ни.

ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ ПЕ ТЕ У ДР ЖА ВИ

На Пр вен ству Ср би је за ру ко ме та ши це до че тр на ест го ди на,

ко је је одр жа но про шлог ви кен да у Бо ру, еки па ЖРК-а Пан -

че во, ко ју пред во ди тре нер Дра ган То мић, оства ри ла је ве -

ли ки успех. На ше су гра ђан ке су за у зе ле пе то ме сто, јер су

оства ри ле скор од три по бе де и јед ног по ра за. Из гу би ле су

са мо од но вог шам пи о на Бе о гра да.

Пан чев ке су у гру пи би ле бо ље од Ја го ди не, с ре зул та том

26:9, а по том су у утак ми ца ма за пла сман са вла да ле и Ха -

лас Јо жеф са 11:9 и Про ле тер са 18:7. Ка ко су ру ко мет ни

струч ња ци оце ни ли, да су на ше су гра ђан ке има ле са мо ма -

ло ви ше сре ће у жре бу, у Пан че во би се вра ти ле с не ком од

ме да ља.



На ста вак ме ча до нео је сјај ну ко -
шар ку и још бо љи Та миш. Шам пи о -
ни ни су има ли ре ше ње за мо ти ви са -
не игра че тре не ра Јо ви чи ћа, ко ји су
се бо ри ли као ла во ви. Тре ћи пе ри од
је за вр шен с ре зул та том 67:67; ни пет
ми ну та пре кра ја по бед ник се ни је ни
на зи рао (77:77), али је Зве зда у са -
мом фи ни шу, пре ко Оми ћа, Да ви дов -
ца и Ро че сти ја, до шла до три јум фа.

– Же ле ли смо да ову утак ми цу учи -
ни мо што за ни мљи ви јом и у то ме смо
ус пе ли. Не мам шта да за ме рим мом -
ци ма, од ср ца им че сти там на сјај ној
се зо ни. Жао ми је што не ће мо би ти
уче сни ци плеј-офа, а сма трам да смо
то за слу жи ли. Ипак, по сле она квог по -
ра за од Зве зде у пр вом ме чу пси хо ло -
шки смо па ли – ре као је пр ви тре нер
Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Пан чев ци су игра ли у са ста ву: Ђор ђе -
вић (се дам по е на), Ил кић (18), Ка ње -
вац, Ба ло вић, Вит ко вић (14), Ра и че вић,
Сми ља нић (10), Са вић (14), Кне же вић
(14), Хри стов (че ти ри), Ми тро вић и Ста -
но је вић (шест по е на). А. Живковић

до шло је и до сме не на клу пи Зве -
зде, па је Ду ша на Алим пи је ви ћа на
ме сту тре не ра за ме нио Ми лен ко То -
пић, али Та миш ни је мно го ма рио
за то. И овог пу та је био до сто јан ри -
вал фа во ри ту, у по је ди ним мо мен -
ти ма и бо љи од ње га, али... Цр ве на
зве зда – Та миш 94:87, по че твр ти на -
ма: 29:17, 21:27, 17:23 и 27:20.

До ма ћин је бо ље за по чео меч, ко ји
је од и гран у не стан дард ном тер ми ну
– од 13 са ти. Раз и гра ни су би ли Фел -
дин, Ла зић, До брић и Да ви до вац, па
су „цр ве но-бе ли” по сле пр ве че твр -
ти не има ли 12 по е на „ви шка”. Мом -
ци тре не ра Јо ви чи ћа ни су се упла -
ши ли. На ста ви ли су да игра ју сво ју
игру, мо ти ви са но, си гур но, по ла ко су
то пи ли пред ност шам пи о на. Иван
Сми ља нић је био го то во не по гре шив,
по том је ка пи тен Вит ко вић по дру ги
пут по го дио „трој ку”, а он да је Алек -
са Ил кић „ве зао” чак пет по е на и Та -
миш је до шао до ве ли ког пре о кре та.
Ипак, на од мор се оти шло с пред но -
шћу Зве зде – 50:44.
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МИ НА ИЛИЋ,
гим на зи јал ка:
– Нај си гур ни је је да
ћу у не де љу ићи с
ма мом на пла ни на -
ре ње. У пе так ћу ве -
ро ват но иза ћи с
дру га ри ма, а су бо ту
ћу про ве сти уче ћи.

МИ НА АР ДЕ ЉАН,
гим на зи јал ка:
– Не ћу иза ћи, јер не
во лим да из ла зим, али
ћу овог ви кен да ве ро -
ват но по се ти ти не ку
из ло жбу или му зеј.

ДУ ШАН 
ЦВИ ЈЕ ТИЋ, 
гим на зи ја лац:
– Чи там у по след ње
вре ме, а овог ви кен -
да ћу се по све ти ти
ро ма ну „На Дри ни
ћу при ја” Иве Ан дри -
ћа.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

У лет њим ха љи на ма
У гла ви. Све је у њој.

    Гле даш ро ман тич ну ко ме ди ју, а ви диш хо рор.

    Ми слиш да ти је су пер, а у ства ри си скењ.

    Или, бе да чиш се и не до ба цу јеш ко ли ко ти је за и ста до бро.

    Увек мо раш да ми слиш, јер без гла ве си без глав.

    Ма кар ти се, док упо тре бља ваш мо зак, при чи ња ва ло.

    Да је ше шир лет ња ха љи на.

Де вој ке
Ка да де вој ка сни ми де ча ка, уме да се об ра ду је.

    По што де вој ке поч ну да при ча ју о де ча ци ма, зна ју да се из гу бе.

    Као и де ча ци ка да ко мен та ри шу њих.

    Иа ко се тру де да бу ду кул, чак и да их ни по да шта ва ју, срећ ни

су кад су бли зу њих.

    То је игра. Ве чи та.

    А на ње ном са мом по чет ку је бес пре твор на искре ност.

    Она нам сви ма тре ба.

Во лим
Сте пе ни це. У кру го ви ма.

    Окре ћу нам пер спек ти ву.

    Вр те нас.

    Као кру жни то ко ви ау то мо би ле.

    Пе њу нас та мо где се, мо жда, због по тен ци јал ног спу шта ња,

ни смо на ме ра чи ли.

    Ле пе нас. Ле пи смо.

    Во лим кад од ле пим.

Још је дан три јумф 
над Зе мун ци ма

Зве зда се по но во 
про ву кла

Ко шар ка шки клуб Та миш је окон чао
још јед ну се зо ну. И то ка кву! Ону ко -
ја ће ве ли ким сло ви ма оста ти упи са -
на у исто ри ји клу ба, али и пан че вач -
ке игре под обру че ви ма. Еки па ко ју
пред во ди тре нер Бо јан Јо ви чић игра -
ла је за па же ну уло гу нај пре у КЛС-у,
а по том и у Су пер ли ги. У ду е ли ма с
на шим нај бо љим ти мо ви ма Та миш је
још јед ном по ка зао и по твр дио због
че га се го ди на ма на ла зи у вр ху срп -
ске ко шар ке. Мла ден Вит ко вић и ње -
го ви са и гра чи оства ри ли су три три -
јум фа у до и гра ва њу за ти ту лу шам -
пи о на, а у по ра зи ма су би ли ве ли ки.
Егал са АБА ли га ши ма, бо до ве су гу -
би ли на јед ну или две лоп те...

Та миш је у про те клих се дам да на
од и грао две утак ми це. Нај пре је на
свом те ре ну од ме рио сна гу са еки пом
Мла до сти из Зе му на, а он да је у уто -
рак, 15. ма ја, го сто вао у Же ле зни ку,
где се са стао с Цр ве ном зве здом. На -
ши ко шар ка ши су оства ри ли по бе ду
и по раз, по но во су би ли на пра гу из -
не на ђе ња, још јед ном су за ди ви ли ко -
шар ка шку Ср би ју и на ча стан на чин
опро сти ли су се од Су пер ли ге.

Зе мун ци у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту ни су има ли шта да тра же, иа ко
су до бро игра ли у пр вој че твр ти ни. На -
ста вак ме ча до нео је пот пу но дру га чи -
ју сли ку. Пан чев ци су за и гра ли агре -
сив ни је и офан зив ни је, па је по бед ник
мо гао да се на слу ти већ у пр вом по лу -
вре ме ну: Та ми ш–Мла дост 102:81, по
че твр ти на ма: 21:22, 24:12, 24:21 и 33:26.

Пан чев ци су би ли шу тер ски рас по -
ло же ни, а пред ња чио је ка пи тен Вит -
ко вић, ко ји је уба цио 26 по е на. Од -
лич ни су би ли и Кне же вић (15), те
Сми ља нић (13), Са вић (11) и Ил кић
са де сет по стиг ну тих по е на.

Већ у уто рак, 15. ма ја, на ре ду је
би ло но во ис ку ше ње и још је дан мег -
дан са шам пи о ном – Цр ве ном зве -
здом. У пр вом ду е лу у Пан че ву „цр -
ве но-бе ли” су срећ но и не за слу же но
до шли до по бе де, убр зо по сле то га

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ЈЕД НАК С НАЈ БО ЉИ МА

СУ СРЕТ РАГ БИ ВЕ ТЕ РА НА

НА РЕД НО ВИ ЂЕ ЊЕ У СТАР ЧЕ ВУ
Дру ги ме ђу на -
род ни тур нир
раг би ве те ра на
одр жан је не дав -
но у Зе ни ци, где
су се са ста ле три
еки пе ко је су
п р е д  с т а  в љ а  л е
сво је др жа ве. Тим
Хр ват ске су чи -
ни ли раг би сти из Си ска и
За гре ба, еки па БиХ је би ла
са ста вље на од бив ших игра -
ча Че ли ка и Ру да ра, а бо је
Ср би је су бра ни ли ве те ра -
ни из стар че вач ког Бор ца
и пан че вач ког Ди на ма.

У пр вом ме чу БиХ је са -
вла да ла Хр ват ску с 5:2, а
по том су на ши „мом ци”
есе ји ма Се ку ло ви ћа и Пар -
че ти ћа са вла да ли Хр ва те
са 2:0. Фи на ле из ме ђу БиХ
и Ср би је би ло је меч за раг -
би сла до ку сце. До ма ћи ни
су по ве ли, али је вр ло бр -
зо из јед на чио Ћо сић, и то

по сле фе но ме нал не ак ци -
је у ко јој је уче ство ва ла
ком плет на „ди ја го на ла”.
Ве ћи број из ме на и све жи -
јих игра ча у до ма ћој еки -
пи ре зулти ра ли су но вим
есе јом за БиХ и ко нач ном
по бе дом од 2:1.

За нај бо љег игра ча у
екипи Србије про гла шен је
Вла ди мир Стој шић, ко ји је
за хва лио сво јим са и гра чи -
ма и упу тио по зив свим
при сут ним еки па ма за го -
сто ва ње на ју би лар ном тур -
ни ру у Стар че ву, ко ји је за -
ка зан за 5. ав густ. А. Ж.

У Бе о гра ду је про шлог ви -
кен да одр жа но Пр вен ство
Ср би је у бад мин то ну за ју -
ни о ре. Пан че вач ки так ми -
ча ри су и на том тур ни ру
по ка за ли ве ли ки та ле нат,
па су осво ји ли мно штво пе -
ха ра и ме да ља.

У ка те го ри ји до три на ест
го ди на пр ва ки ње Ср би је по -
ста ле су Ма ша Алек сић (БК
Пан че во) у син глу и Ма ри -
ја Са мар џи ја (БК Ди на мо)
у па ру с Ма ром Ба тар (Бе -
о град). Сре бр не ме да ље су
осво ји ли Пе тар Ра до нић (БК
Пан че во) у син глу и Ми ха -
ји ло Виг и Ва ња Бо кан (БК
Ди на мо) у ду блу. Брон за на
од лич ја су за ра ди ли Ми ха -
ји ло Виг (БК Ди на мо) и Ми -
о на Фи ли по вић (БК Пан -
че во) у син глу, као и Ми о -
на Фи ли по вић и Ма ша
Алек сић (БК Пан че во) у ду -
блу и Пе тар Ра до нић (БК
Пан че во) у па ру с Мар ком

Ми хај ло ви ћем (Зма је ви
Кру ше вац) у ду блу.

На та ли ја Бо ха ре вић (БК
Пан че во) за слу жи ла је сре -
бро у гру пи де вој чи ца до
пет на ест го ди на, а у кон ку -
рен ци ји игра ча до де вет на -

ест го ди на Сте фан Ми ја то -
вић (БК Пан че во) у па ру са
Ђор ђем Сте па но ви ћем (БК
Бе о град) та ко ђе је осво јио
ви це шам пи он ску ти ту лу.

По чет ком ју на так ми ча -
ри из на шег гра да на сту пи -
ће на Пр вен ству Ср би је за
се ни о ре, а по том и на ме -
ђу на род ном тур ни ру у Но -
вом Са ду. А. Ж.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У БАД МИН ТО НУ

ТА ЛЕ НАТ ПРЕ ТО ЧЕН У ТРО ФЕ ЈЕ


