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ОД ЛУ КА БЕ О ГРАД СКОГ АПЕ ЛА ЦИ О НОГ СУ ДА

ПО НА ВЉА СЕ СУ ЂЕ ЊЕ У СЛУ ЧА ЈУ „РА ФИ НЕ РИ ЈА”

ПРЕЦИЗНОСТ

Бив ши ди рек то ри 
пан че вач ке Ра фи не ри је
под сум њом да су тра жи ли
ми то од вла сни ка јед не
ша бач ке при ват не фир ме
ка ко би им омо гу ћи ли да
до би ју уно сне по сло ве

За хва љу ју ћи то ме, та 
фир ма је оства ри ла 
огром не за ра де

Су ђе ње бив шим ди рек то ри ма пан че -
вач ке Ра фи не ри је Вик то ру Сла ви ну,
Џаг џи ту Син гу и Ста ни сла ву Ки сли -
ци ну, као и на шим др жа вља ни ма Алек -
сан дру и Дра ги ши Де спо то ви ћу, ко ји
су 19. де цем бра у Ви шем су ду у Пан -

то ви ћу да ње го ва фир ма до би ја по -
сло ве за ко је су рас пи са ни тен де ри у
Нафт ној ин ду стри ји Ср би је. То је ра -
дио та ко што је Алек сан дру Де спо то -
ви ћу у ви ше на вра та са оп шта вао по -
дат ке о ви си ни бу џе та ко је је НИС
пред ви део за сва ки од тен де ра. Синг
му је да вао по дат ке о це на ма и усло -
ви ма ко је су по ну ди ли оста ли по ну -
ђа чи и слао му упут ства о то ме ка ко
да фор ми ра сво ју по ну ду. Об ја шња -
вао му је ка ко да на тзв. ко мер ци јал -
ним пре го во ри ма бу де иза бран за нај -
по вољ ни јег по ну ђа ча. У том ак ту се
та ко ђе на во ди да Синг то ни је смео
да чи ни, јер је на тај на чин на ру ша -
вао прин цип кон ку рент но сти при ли -
ком би ра ња нај по вољ ни јег из во ђа ча
ра до ва у Ра фи не ри ји”, пи ше из ме ђу
оста лог у оп ту жни ци.

У њој се до да је и да је дру го оп ту -
же ни Вик тор Сла вин био са гла сан са
Син го вим по ступ ци ма, као и да су се
њих дво ји ца до го во ри ли да Де спо то -
ви ћи ма тра же про ви зи ју од де сет од -
сто од за ра де ко ју на НИС-овим тен -
де ри ма бу ду оства ри ли.

Као ре зул тат то га, фир ма Алек сан -
дра и Дра ги ше Де спо то ви ћа по бе ди -
ла је на шест тен де ра, јер је ње на по -
ну да иза бра на као нај по вољ ни ја. За -
хва љу ју ћи то ме, ти ша бач ки при ват -
ни ци су оства ри ли за ра ду од
22.834.105,76 евра и 123.271.262,96
ди на ра без ПДВ-а – та ко ђе пи ше у
оп ту жни ци Ви шег јав ног ту жи ла штва.

Ина че, кри вич ну при ја ву на осно ву
ко је су ухап ше ни бив ши ди рек то ри
Ра фи не ри је под не ли су нај ви ши ру -
ко во ди о ци и уну тра шња слу жба без -
бед но сти те фа бри ке. Ка ко је по во -
дом то га об ја шње но у ме ди ји ма, „то
је био је дан од ре зул та та си сте мат -
ског ра да на спре ча ва њу ко руп ци је у
окви ру Нафт не ин ду стри је Ср би је”.

Ви со ки ру ко во ди о ци у тој ком па -
ни ји из ја ви ли су по во дом овог слу ча -
ја да „НИС ни ка да не то ле ри ше кр -
ше ње прин ци па тран спа рент но сти
про це ду ра у тој ком па ни ји, као ни
кр ше ње прин ци па сло бод не кон ку -
рен ци је”. М. Гли го рић

че ву осу ђе ни на укуп но три на ест го ди -
на за тво ра због сум ње да су при ма ли и

да ва ли ми то, мо ра ће да се по но ви –
од лу чио је бе о град ски Апе ла ци о ни суд
на сед ни ци одр жа ној ових да на.

Од лу ка о вра ћа њу тог суд ског про -
це са на по че так, ка ко пи ше у обра -
зло же њу Апе ла ци о ног су да, до не та је
због то га што су то ком пр во сте пе ног
по ступ ка учи ње не бит не по вре де кри -
вич ног по ступ ка. Сто га ни је мо гу ће
утвр ди ти „пра вил ност утвр ђе ног чи -
ње нич ног ста ња”.

Пр во сте пе ном су ду је на ло же но да
их у по но вље ном по ступ ку от кло ни и
да се оба ве нео п ход на ве шта че ња.
Апе ла ци о ни суд је за тра жио од су ди -
ја у Ви шем су ду у на шем гра ду и да
по но во од лу че о пред ло зи ма од бра не
за са слу ша ње не ких све до ка по во дом
од ре ђе них окол но сти.

Под се ћа мо, у оп ту жни ци ко ју је по -
ди гло Ви ше јав но ту жи ла штво про -
тив пе то ри це осум њи че них у овом
слу ча ју пи са ло је да по сто ји осно ва на
сум ња да су Сла вин и Синг тра жи ли
ми то од Алек сан дра Де спо то ви ћа и
да су по том, у два на вра та, у Ау стри ји
при ми ли 303.000 евра од ње го вог ку -
ри ра да би му пре не ли по вер љи ве по -
слов не ин фор ма ци је из Ра фи не ри је.

„Оп ту же ни Џаг џит Синг је као за -
ме ник пред сед ни ка Ко ми си је за на -
бав ке у пан че вач кој Ра фи не ри ји за -
уз врат омо гу ћио Алек сан дру Де спо -
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и по у здан лек за ле че ње број них
здрав стве них про бле ма. О то ме да
је та да би ла на до бром гла су, го во -
ри то што се пре по ру чи ва ла као
„нај бо ље, нај чи сти је, нај при род ни -
је и нај ле ко ви ти је сред ство про тив
мно гих бо ле сти” и што се про да ва -
ла у број ним апо те ка ма у Бе о гра -
ду, Пан че ву, Бе лој Цр кви, Зе му ну
и Вр шцу.

М. Глигорић

по ве ре ње гла са ча”, пи са ло је из ме ђу
оста лог у том тек сту.

И у том „Пан чев цу” и дан-да нас при -
вла че па жњу ма ли огла си. У јед ном од
њих пи ше да се тра жи но ви оп штин ски
бе ле жник у Али бу на ру. Онај ко же ли

да до би је тај по сао, на то мо же да ра чу -
на је ди но ако го во ри че ти ри је зи ка
(срп ски, не мач ки, ру мун ски и ма ђар -
ски). Ко ли ко је тај по сао та да био тра -
жен и ва жан, го во ри по да так да ће бу -
ду ћи бе ле жник при ма ти пла ту од 400
фо рин ти, да ће до би ти пра зан стан, два
ме тра др ва и још не ке „по треп шти не”.

У сле де ћем огла су се ре кла ми ра
ри бља маст из Бе ча, као про ве рен
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Нај ва жни је спо ред не 
ко зје при че

Хмм, да – за и ста је те шко оста ти „ло ка лан” у јед ном та ко гло бал ном
тре нут ку. И то у оном „нај ва жни јем спо ред ном”.

Да, ма ле су шан се да вас не об у зме мун ди јал ска пан де ми ја, у ком
год кут ку пла не те да се на ла зи те. И све јед но да ли сте би ли у са мом
„епи цен тру” – на „Лу жњи ки ју”, у Ни жњем Нов го ро ду, Са ма ри или
да нас ру ском „екс те ри то ри јал ном” Ка ли њин гра ду, а не кад не мач -
ком или ти ис точ но пру ском Ке ниг збер гу, ме сту у ко јем су сво је вре -
ме но жи ве ли и ства ра ли та кви ве ли ка ни као што су фи ло зоф Кант
или ком по зи тор Ваг нер, или сте пак сав тај „кар не вал” по сма тра ли с
„мар ги на” – из ве ле леп ног То ки ја, ар ген тин ског Ро за ри ја, не ког кар -
тон ског пред гра ђа се не гал ске пре сто ни це Да кар или, што да не, из
дал ма тин ског За дра.

Прем да, на кон све га ви ђе ног, мал те не фан та зма го рич ног, ма ла је
ве ро ват но ћа да је по ме ну ти гра дић на Ја дра ну остао у за пећ ку. Ма,
ни ка ква, јер је та мо ро ђен (од пре не ки дан) зва нич но нај бо љи играч
два де сет пр вог Свет ског пр вен ства у фуд ба лу – Лу ка Мо дрић. Овај
„шу тљи ви” Дал ма ти нац та ко је до са њао сан сва ког де те та; сан о ко -
јем је, ре ци мо, ма штао је дан пе то го ди шњи ма ли шан док је пред рат -
не 1990. го ди не на об рон ци ма Ве ле би та, у три бро ја ве ћој јак ни, по -
ма гао оцу да с па ше вра ти ста до ко за. Е, тај дје ча рац да нас је ни ко
дру ги до да нас нај бо љи играч све та.

И ако ла же „ко за” (пот пи сник ових ре до ва), не ла же „рог” – до ку -
мен та рац под на зи вом „Чо вјек-ву к”, ко ји је сни мио из ве сни Па вле
Ба ле но вић, по знат и као ба си ста мо жда је ди не афир ми са не кан три
гру пе са ових про сто ра – за гре бач ке „Пла ве тра ве за бо ра ва”.

Оста так при че је оди ста филм ски, јер је дом вла сни ка на ре че ног
ста да убр зо спр жио на до ла зе ћи рат ни ура ган, а они, Мо дри ћи, из бе -
гли су у ко ли ко-то ли ко си гур но уто чи ште иза зи ди на гра да За дра. У
ме ђу вре ме ну је, на кон још драм ски јег ве ле о бр та, у мла ђа ном Лу ки
от кри вен ван се риј ски та ле нат у ба ра та њу „бу ба ма ром”, што га је с
не пу них пет на ест до ве ло на за гре бач ки „Мак си мир”, ода тле за ре -
корд ну су му у хр ват ским „но го мет ним мје ри ли ма” у лон дон ски „То -
тен хем”, да би се на кра ју скра сио та мо где му је очи глед но и ме сто
– у кра љев ском „Ре а лу”. Тре шње на тој ве ли чан стве ној тор ти су мун -
ди јал ско фи на ле и ти ту ла нај бо љег на тек окон ча ној нај ве ћој пла не -
тар ној смо три нај ва жни је спо ред не ства ри на све ту.

Не ма шта, пра ва хо ли вуд ска сто ри ја са су за ма за хе пи енд.
Али и ми јед ног слич ног срећ ни ка за тр ку има мо. Као што је по -

зна то, истог да на, на кон по ду жег ре зул тат ског по ста, у на ше жи во те
вра тио се Но ле На ци о на ле. И то на нај бри љант ни ји мо гу ћи на чин –
осва ја њем „Вим блдо на”, не зва нич ног свет ског пр вен ства у мо жда
нај пре фи ње ни јем свет ском спор ту. И ту би смо мо гли да ис пре да мо
бај ке о срећ ном свр шет ку (до ду ше, не баш та ко дра ма тич не као о
Лу ки ном слу ча ју). А по ред то га што су на пла не тар ни трон до шли у
истом да ну (мал те не и са ту), што су са ових на ших ју го сло вен ских,
упс – за пад но бал кан ских про сто ра и што за со бом има ју, као што
ре ко смо, и слич не ро ма не од при ча, ову дво ји цу не сум њи вих ве ли -
ка на ве зу је и јед на ко ре спон ден ци ја ко ја је ових да на пре ти ла да за -
се ни све оно ко смич ки ве ли ко што су по сти гли.

По га ђа те, реч о је о оној бљу та вој на ви јач ко-на ци о на ли стич кој
кам па њи ко ја је ку ља ла на ре ла ци ји из ме ђу две су сед не зе мље. Мно -
го отров них стре ли ца је ода сла то за то вре ме, а бу ји цу је иза зва ло
Но ле то во при зна ње да на ви ја за „ва тре не”, на че му му је ме ђу пр ви -
ма за хва ли ла упра во по ме ну та свет ска „злат на ко пач ка” по ре клом
из За дра.

Ти ме су глав ни ак те ри ове са ге још је дан пут по ка за ли ко ли ки су
ви те зо ви, а ра зни убо ги ме ди о кри те ти ко ји су се др зну ли да ска ред -
ним ко мен та ри ма из све га то га уби ра ју јеф ти не по е не и скре ћу па -
жњу на се бе, по но во су по ка за ли сво ју ду хов ну сит но ћу.

И са ма та те ма – ко ће у јед ној игри (би ла она и нај ва жни ја спо -
ред на) за ко га на ви ја ти и по ком осно ву (на ци о на ли стич ком, па три -
от ском, „до бро ло ше су сед ском”...), вред на је ама ни шта ви ше од из -
ме та ста но ви те ко зе с Ве ле би та.

И ту сва ко има људ ско пра во да зго ти ви ко га год му же ља – би ла
то Ру си ја, Ен гле ска, Хр ват ска или, што да не, и та мо не ки „чун га-
-лун га” Се не гал...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

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.

Ко мен тар об ја вљен на пр вој стра ни
„Пан чев ца” број 19, од штам па ног 8.
мар та 1873. го ди не (пе те го ди не из -
ла же ња), још јед ном је по ка зао због
че га је наш лист та да ва жио за опо зи -
ци о ни, а за што ње гов глав ни уред ник
и вла сник Јо ван Па вло вић ни је био
по во љи вла сти ма.

Те ма ко мен та ра је би ла од лу ка о
по ве ћа њу по ре за, а глав на те за ау то -
ра би ла је да је то био без раз ло жан
по тез и уда рац на ио на ко ни зак стан -
дард гра ђа на.

„Ми ни стар ство се од лу чи ло да
пред ло жи Са бо ру по ве ћа ње по ре за.
За што и с ко јим раз ло зи ма? Ка ко је
са оп ште но, та ме ра је би ла ну жна да
би се фи нан сиј ска си ту а ци ја у зе мљи
до ве ла у ред и да би се мо гли под ми -

ри ти ра зни из да ци ко је има др жа ва.
А ко је за ком пли ко вао фи нан сиј ску
си ту а ци ју? Да ли је на род крив за то?
Ка кви су то из да ци и је су ли за и ста
иза зва ни због по тре ба др жа ве? Ла ко
је за ком пли ко ва ти фи нан сиј ску си ту -
а ци ју кад се не ра зум но и ла ко ми сле -
но упра вља са при хо ди ма и рас хо ди -
ма зе маљ ским. Да је би ло па ме ти код
оних ко ји су ру ко ва ли фи нан си ја ма,

ЗА ШТО „ПАН ЧЕ ВАЦ” НИ ЈЕ БИО 
ПО ВО ЉИ ВЛА СТИ МА

не би смо да нас сте ња ли под те ре том
де фи ци та, ни ти би др жа ва би ла ду -
жна да по ве ћа ва по ре зе”, пи са ло је из -
ме ђу оста лог у том ко мен та ру.

Јед на од удар них те ма тог бро ја био
је и спор по во дом зах те ва ко ман де
град ске вој не је ди ни це да јој та да шње
ло кал но ру ко вод ство по кло ни 150 ла -
на ца др жав не зе мље за ве жба ње. Гла -
со ви ма ве ћи не од бор ни ка тај зах тев
је при хва ћен, што је „Пан чев цу” био
по вод за кри ти ке. 

„Скре ће мо па жњу гла са чи ма ко ји
су би ра ли та кве од бор ни ке да су ура -
ди ли не што што је су прот но ва ро -
шким ин те ре си ма. Због то га они ко ји
су их иза бра ли и гла са ли за њих има -
ју пра во да им по ста ве пи та ње по ве -
ре ња. Ко на та кав на чин по сту па с оп -
штин ском имо ви ном, тај не за слу жу је



Мо же мо се ку па ти 
и на Та ми шу и на 
Ду на ву

Од сту па ња ни су од
здрав стве ног зна ча ја

Па жња: ово је 
тре нут но ста ње,
мо гу ће су про ме не

Иа ко је вре ме овог ле та та кво
да се на по мен ку па ња у ре ка -
ма и је зе ри ма ве ћи на нас са мо
стре се, кам па ње ис пи ти ва ња
по вр шин ских во да у Пан че ву
и Бе лој Цр кви ипак су спро ве -
де не и ре зул та ти су при лич но
до бри.

Град Пан че во и ове го ди не
фи нан си ра кон тро лу во да за
ку па ње и ре кре а ци ју на де вет
мер них ме ста. Ре ка Та миш се
кон тро ли ше на ку па ли шти ма
у Пан че ву, Гло го њу и Ја бу ци,
ре ка Ду нав на ку па ли шту Бе ла
сте на ле во и де сно од шпи ца,
По ња ви ца на ку па ли шти ма у
Омо љи ци и Ба нат ском Бре стов -
цу, а ис пи ту ју се још во де на
ку па ли шту у Ива но ву и у је зе -
ру у Ка ча ре ву.

Ка ко ка жу у За во ду за јав но
здра вље, ре зул та ти пр ве кам -
па ње по ка зу ју да је ре ка Та миш
тре ће кла се – уме ре ног еко ло -
шког ста ту са и да се мо же ко -
ри сти ти за ку па ње и ре кре а ци -
ју. Од сту па ња од мак си мал но
до зво ље них кон цен тра ци ја фи -
зич ко-хе миј ских па ра ме та ра
во де ре ке Ду нав ни су од здрав -
стве ног зна ча ја, те иа ко она
при па да че твр тој кла си, ко ја
по ка зу је да је сла бог еко ло шког
ста ту са, не оче ку је се њи хов

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 да ура де 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.

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.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не
пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста
аб до ми нал не хи рур ги је из
Оп ште бол ни це Пан че во.

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 

ИМУНОХЕМИЈСКИХ 

АНАЛИЗА

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

PSA - цена: 700 динара
fPSA - цена: 800 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА

ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА 

Максимална тачност, поузданост и брзина

Радним данима 7–14, суботом: 7–12

Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900

ГДЕ ЋЕ МО СЕ КУ ПА ТИ ОВОГ ЛЕ ТА

КА ЧА РЕ ВО И БЕ ЛА ЦР КВА СВА КА КО,
ИВА НО ВО НИ КА КО

ко је тре ба оба ве зно ко ри сти ти
на кон сва ког ку па ња.

У За во ду под се ћа ју и на не ка
до дат на пра ви ла по на ша ња на
пла жи. Ма лу де цу не тре ба пу -
шта ти да се ку па ју без над зо ра
ро ди те ља, а без об зи ра на то што
су ови да ни уме ре но то пли, тре -
ба во ди ти ра чу на о за шти ти од
сун ца. Вре ме ко је ку па чи про -
во де на сун цу не тре ба да бу де
су ви ше ду го. Осо бе ко је су осе -
тљи ве или има ју хро нич на обо -
ље ња не тре ба да бу ду на сун цу
из ме ђу 11 и 16 са ти. То ком це -
лог да на тре ба уно си ти до вољ но
теч но сти, нај бо ље обич не во де,
а из бе га ва ти ал ко хол и га зи ра -
на пи ћа. Д. Ко жан

Петак, 20. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ути цај на здра вље љу ди. Во да
По ња ви це на ку па ли шти ма у
Омо љи ци и Ба нат ском Бре стов -
цу та ко ђе је че твр те кла се –
сла бог еко ло шког ста ту са, али
пре ма ис пи та ним фи зич ко-хе -
миј ским па ра ме три ма, ко ји су
по ве ћа ни, не оче ку је се ути цај
на здра вље љу ди.

„Је ди но во да на ку па ли шту
у Ива но ву ни је за ку па ње и ре -
кре а ци ју, јер је ми кро би о ло -
шки оп те ре ће на и та ко ђе при -
па да че твр тој кла си, од но сно
сла бог је еко ло шког ста ту са.
Од свих пан че вач ких по вр шин -
ских во да нај бо ља је во да је зе -
ра у Ка ча ре ву, ко ја при па да
дру гој кла си и има до бар еко -

ло шки ста тус. Још бо љи ква -
ли тет по вр шин ских во да има -
ју бе ло цр кван ска је зе ра, ко ја
при па да ју дру гој кла си, има ју
до бар еко ло шки ста тус и као и
сва ке го ди не пр ва су на ли сти
за пре по ру ку где про ве сти то -
пле лет ње да не”, на во ди се у
са оп ште њу За во да.

Ова уста но ва на гла ша ва да
ипак не тре ба за бо ра ви ти да
ре зул та ти ана ли за по ка зу ју са -
мо тре нут но ста ње ква ли те та
во де за ку па ње и ре кре а ци ју, а
да сва ко днев но тре ба во ди ти
ра чу на о хи ги је ни пла жа, по -
на ша њу ку па ча, без бед ном од -
ла га њу сме ћа, обез бе ђе њу функ -
ци о нал них то а ле та и ту ше ва,

ХИП-ХОП ВЕ ЧЕ У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

„Сте рео ба на на” 
с го сти ма

У лет њој ба шти До ма омла ди -
не у су бо ту, 21. ју ла, од 21 сат,
би ће одр жан кон церт са ста ва
„Сте рео ба на на”, као и про мо -
ци ја хип-хоп ра ди о ни це ко ју
во ди Зо ран Сте фа нов, фронт -
мен гру пе „Ис каз”.

Гру па „Сте рео ба на на” је пре
че ти ри го ди не из ба ци ла свој
пр ви сту диј ски ал бум, под на -
зи вом „Ши је мо сам бу”. Овај
дво јац је лан си рао и сингл „Да
ли ви ма стур би ра те пред град?”.

Са став по сто ји већ ду ги низ го -
ди на, а уче ство вао је на број -
ним фе сти ва ли ма, као што су
„Бек ство у при ро ду”, „До ђи на
Ам фи”, 3D фе сту, „Countrysi-
de Jam-у” у Вр шцу, Фе сти ва лу
улич них сви ра ча у Но вом Са -
ду, „Love Fest-у” и на фе сти ва -
лу „Nisomnia” на Ни шкој твр -
ђа ви, где је на сту пио по сле „Ду -
би о зе ко лек ти ва” и оста вио сна -

жан ути сак и на чла но ве тог
са да већ култ ног бен да. Успе -
шна го ди на је кру ни са на на -
сту пом у са ра јев ској „Скен де -
ри ји”, где су на по зив „Ду би о -
зе ко лек ти ва” има ли при ли ку
да за ба вља ју ви ше од де сет хи -
ља да љу ди. Не дав но је кон церт
у ни шком „Фид бе ку” био рас -
про дат, а ис пред клу ба је оста -
ло око три ста љу ди. Кра јем
про шле го ди не одр жа ли су кон -
церт у клу бу „Тер ми нал 1” у

Со фи ји, ко ји је је дан од нај бо -
љих ал тер на тив них клу бо ва у
Бу гар ској. У ју ну 2014. ал бум
„Ши је мо сам бу” до жи вео је сво -
је зва нич но ди ги тал но из да ње
за из да вач ку ку ћу „Lampshade
Media” из Бе о гра да.

Пре ме сец да на је иза шао
пр ви сингл с дру гог ал бу ма,
ко ји ће се по ја ви ти за не ко ли -
ко ме се ци. М. М.

Не за бо ра ви те на пра ви ла по на ша ња на пла жи

УХАПШЕНИ ОТАЦ И СИН

Починили два 
кривична дела

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панче-
ву су на периферији града, у
једној кући, запленили 786 гра-
ма марихуане, око 35 килогра-
ма резаног дувана, дигиталну
вагу и 380 евра.

По налогу Вишег јавног ту-
жилаштва у Панчеву, против
тридесеттрогодишњег мушкар-

ца биће поднета кривична при-
јава у редовном поступку због
постојања основа сумње да је
починио кривично дело нео-
влашћена производња и ста-
вљање у промет опојних дро-
га, a његов педесетседмогоди-
шњи отац ће се теретити због
недозвољеног промета акци-
зних производа. М. Г.

НА РЕД НОГ ВИ КЕН ДА НА ТА МИ ШКОМ КЕ ЈУ

Де вет на е сти 
мо то-су срет

Као и прет ход них го ди на, Мо -
то-клуб „Coyote” oрганизоваће
ме ђу на род ни мо то-су срет у пе -
так и су бо ту, 20. и 21. ју ла, на
ке ју код та ми шког мостa.

Пр вог да на, у под не, би ће
отво рен камп. Ве чер њи про -
грам стар то ва ће од 21 сат, кон -
цер том клуп ског бен да „Blues
Delivers”, а на ста ви ће се свир -
ком гру пе „Стоп” и ле ген дар -
ног са ста ва „YU grupa”.

Су тра дан у 17 са ти по че ће
де фи ле мо то ра град ским ули -
ца ма, на ста ви ће се увек за -
ни мљи вим бај кер ским игри -
ца ма на ке ју, а му зич ки део

ма ни фе ста ци је, по но во од 21
сат, по пу ни ће свир ке ло кал -
не гру пе „Trouble Heart”, чу -
ве ног са ста ва „Нај да и Смак”
и увек атрак тив ног бен да
„ProRock”.

Ј. Ф.
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Нео п ход но је 
кон стант но пра ти ти и
про у ча ва ти про пи се
из раз ли чи тих 
обла сти

Са мо то ком ове – 2018. го ди -
не, за кључ но са 17. ју лом, одр -
жа но је 49 сед ни ца Град ског
ве ћа, а гра до на чел ник је до -
нео 770 ака та из сво је над ле -
жно сти. Да би све у ве зи с тим
би ло нај бо ље мо гу ће ор га ни -
зо ва но, ста ра се мно штво љу -
ди из не ко ли ко град ских се -
кре та ри ја та, а по се бан, ко ор -
ди на ци о ни пе чат то ме да је На -
та ша Ан дре је вић, се кре тар
Град ског ве ћа и гра до на чел ни -
ка, ко ја сед ни ца ма ло кал не вла -
де увек и при су ству је.

Ди пло ми ра ла је на Прав ном
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе -
о гра ду 1983, а пет го ди на ка -
сни је по ло жи ла је пра во суд ни
ис пит.

На та ша Ан дре је вић је од сеп -
тем бра 1986. го ди не за по сле -
на у ор га ни ма упра ве гра да
Пан че ва, у ко ји ма је оба вља ла
број не струч не по сло ве. У два
ман да та, по чев од ју на 1997,
би ла је на ду жно сти се кре та ра
Из вр шног од бо ра СО Пан че во.
Прак тич но, од по чет ка 2005.
го ди не до да нас На та ша Ан -
дре је вић је на по зи ци ји се кре -
та ра пан че вач ке вла де – нај -
пре Оп штин ског, а за тим Град -

ског ве ћа, као и се кре та ра пред -
сед ни ка оп шти не и по том гра -
до на чел ни ка.

Она, нај пре, ис ти че:
– У оба вља њу по сло ва из сво -

је над ле жно сти, као се кре тар
Град ског ве ћа и гра до на чел ни -
ка, сва ко днев но ко му ни ци рам
са за по сле ни ма из се кре та ри -
ја та Град ске упра ве у по ступ ку
при пре ме ма те ри ја ла за од лу -
чи ва ње. По том, пре раз ма тра -
ња пред ме та и до но ше ња од -
лу ка чла но ва Град ског ве ћа и
гра до на чел ни ка, кон тро ли шем
до ста вље не ма те ри ја ле. Да би

се овај по сао струч но оба вљао,
с об зи ром на по сто ја ње број -
них над ле жно сти град ских чел -
ни ка утвр ђе них За ко ном о ло -
кал ној са мо у пра ви и Ста ту том
гра да Пан че ва, нео п ход но је
кон стант но пра ти ти и про у ча -
ва ти про пи се из раз ли чи тих
обла сти.

До да је да је је дан од усло ва
да све бу де у нај бо љем ре ду
успе шна са рад ња с гра до на -
чел ни ком, чла но ви ма Ве ћа и
за по сле ни ма у Град ској упра -
ви, ко ја је, ка ко ка же, „увек би -
ла, и са да је, ве о ма до бра”.

– По ред ком пе тент но сти,
струч но сти и ис ку ства, ко ји су
нео п ход ни за успе шно оба вља -
ње по сло ва се кре та ра Град ског
ве ћа и гра до на чел ни ка, мо рам
да ис так нем да је из у зет но ва -
жно би ти по све ћен, оба вља ти
ду жно сти с во љом и ен ту зи ја -
змом и би ти упо ран и до сле -
дан у на сто ја њу да се све оба ви
на нај бо љи мо гу ћи на чин. Сто -
га мој рад ни дан че сто тра је од
ју тра до 19 са ти – при ча На та -
ша Ан дре је вић.

Не ка да се у то ку да на одр -
жа ва ви ше сед ни ца Град ског
ве ћа, па је ма ло вре ме на за ор -
га ни за ци ју. Об ја шња ва:

– Кра јем ка лен дар ске и бу -
џет ске го ди не нај ве ћи је обим
по сло ва, од но сно број пред ме -
та за од лу чи ва ње. Ме ђу тим,
мо же се ре ћи да не ма па у зе у
ра ду то ком це ле го ди не, јер се
сед ни це Ве ћа одр жа ва ју и то -
ком ле та, а гра до на чел ник, та -
ко ђе, то ком це ле го ди не раз -
ма тра и до но си ак та из сво је
над ле жно сти.

Де ша ва ло се да већ ни ци за -
се да ју и за вре ме пра зни ка, су -
бо том и не де љом, али На та ши
Ан дре је вић то ни кад ни је пред -
ста вља ло про блем.

Ау тор ски при ло зи о
огла ша ва њу и раз во ју
тр жи шних 
ко му ни ка ци ја и 
од но са с јав но шћу

Прак тич ни при ме ри
при ме не фи ло зо фи је
мар ке тин га

Жо зеф Иван Лон чар, глав ни и
од го вор ни уред ник ча со пи са
„Та бу”, нај за слу жни ји је за то
што је књи га „Све до чан ства о
јед ном вре ме ну – о све ту мар -
ке тин га не ка да и са да” ових
да на иза шла из штам пе. Он је
оку пио 88 ау то ра, и то осам де -
сет тро је из Ср би је, тро је из
Хр ват ске и по јед ног из Сло ве -
ни је и САД, а тај тим је ство -
рио је дин стве ну књи гу оби ма
604 стра не, у твр дом по ве зу
(„те жи не око че ти ри ки ло гра -
ма”, ка же Лон чар).

Ау тор ски при ло зи су сло бод -
ни са ста ви што го во ре о вре -
ме ну од на стан ка ре кла ме, огла -
ша ва ња, тр жи шних ко му ни ка -
ци ја до на стан ка и раз во ја мар -
ке тин га и срод них пред ме та,
ко ји су не са мо у функ ци ји
при вре де већ дру штва уоп ште.

Пет па не ла у ни зу
Књи гом су, по ред огла ша ва ња
и раз во ја тр жи шних ко му ни -
ка ци ја, об у хва ће ни и раз вој од -
но са с јав но шћу, ди ги тал ни
мар ке тинг и, уоп ште, при ме на
ин тер не та у раз во ју ко му ни ка -
ци ја. За сту пље ни су и по ли -
тич ки мар ке тинг, као и мар ке -
тинг у спор ту и у мно гим дру -
гим обла сти ма. Лон чар об ја -
шња ва:

– Су шти на ове књи ге је да
њен са др жај ни су те о риј ски
при ло зи, уз све ува жа ва ње раз -
во ја те о ри је, већ низ прак тич -
них при ме ра при ме не фи ло -
зо фи је мар ке тин га, по не кад и
из кри тич ког аспек та ста ња,
пре све га, у Ср би ји. По се бан је
осврт на мо гућ ност да се, раз у -
ме ва њем и уме ћем при ме не

Бед ни Ву чи ће ви ме ди ји ла жу, јер са мо то зна ју. По што ми
су пру га ра ди у Ур гент ном цен тру у Но вом Са ду, знам да је
ви ше од 100 де це за вр ши ло та мо си ноћ (14. ју ла) због узи ма -
ња ек ста зи ја.

(Бо јан Пај тић, не ка да шњи пред сед ник ДС-а, „Тви тер”, 
15. јул)

* * *
Ме наџ мент Кли нич ког цен тра Вој во ди не де ман ту је на во де
ко ји су се по ја ви ли у ме ди ји ма да је то ком ју че ра шњег да на
у на шу уста но ву при мље но ви ше од сто де це због ек ста зи ја.
Од по чет ка „Ег зи та” збри ну то је че тр де сет че тво ро па ци је на -
та, ме ђу ко ји ма је 13 би ло с тро ва њи ма, 23 с по вре да ма и
осам с дру гим ди јаг но за ма. Сви су по сле ука за не по мо ћи пу -
ште ни на кућ но ле че ње.

(Из де ман ти ја Кли нич ког цен тра Вој во ди не, 15. јул)

* * *
Aуто-пу те ви ма Ср би је да нас се кре ће 20 ми ли о на во зи ла ви -
ше не го што је то био слу чај пре две го ди не.

(Ми ни стар ка гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре
Зо ра на Ми хај ло вић у ин тер вјуу за „Тан југ”, 15. јул)

* * *
Ки не ски тр гов ци све ма сов ни је од ла зе из Ср би је. Го то во сва -
ко днев но за тва ра ју рад ње, а као раз лог на во де пад про ме та и
не мо гућ ност да пла те за куп. Њи хо ве срп ске ко ле ге твр де да
је раз лог то што ви ше не мо гу да по слу ју на цр но. Да ли је ку -
пов на моћ Ср ба то ли ко опа ла или је Ки не зи ма рад у Ср би ји
по стао не ис пла тив због че стих кон тро ла, још ни је ја сно. Из -
ве сно је да се број ки не ских рад њи сма њио за ви ше од 20 од -
сто.

(„Блиц”, 15. јул)

* * *
Бив ши пот пред сед ник вла де и не ка да шњи ми ни стар Мла -
ђан Дин кић од лич но се сна ла зи у при ват ном би зни су, а од -
ско ра је и са вет ник цр но гор ског пред сед ни ка Ми ла Ђу ка но -
ви ћа. И док ње му сјај но иде, ње го ва бив ша стран ка Ује ди ње -
ни ре ги о ни Ср би је, чи ји је и да ље зва нич ни за ступ ник, гр ца
у ду го ви ма. Oни су до сти гли чак 182,4 ми ли о на ди на ра, или
око 1,5 ми ли о на евра!

(„Блиц”, 15. јул)

* * *
Мно го во лим Вељ ко ви ћа и Ми лен ко ви ћа. Oни су бу дућ ност
на шег фуд ба ла, до бри су мом ци и по ште но су ра ди ли и бо -
ри ли се за ме сто као сва ки играч. Ме ђу тим, мо је ми шље ње је
да је с Бра зил ци ма тре ба ло да игра мо Бра ни слав Ива но вић и
ја. Не знам да ли би смо по бе ди ли, али си гур но је да има мо у
но га ма ми ли он та квих утак ми ца и да би смо зна ли ка ко с та -
квим про тив ни ци ма.

(Фуд ба лер Ду шко То шић у ин тер вјуу 
за но ви „Не дељ ник”)

* * *
Че сти там ре пре зен та ци ји Хр ват ске на из у зет ном успе ху на
Свет ском пр вен ству. Љу ди, играј те фуд бал. То вам мно го бо -
ље сто ји од пе ва ња Томп со на.

(Мар ке тин шки струч њак Не бој ша Кр стић, „Тви тер”, 
15. јул)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

ИЗА ШЛА КЊИ ГА О СВЕ ТУ МАР КЕ ТИН ГА

ОСАМ ДЕ СЕТ ОСАМ АУ ТО РА, 
604 СТРА НЕ

НА ТА ША АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, СЕ КРЕ ТАР ГРАД СКОГ ВЕ ЋА И ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА

Струч ност, ис ку ство, до след ност

фи ло зо фи је мар ке тин га, до -
при не се но вом про це су ин ду -
стри ја ли за ци је зе мље, с об зи -
ром на са да шњи сте пен де ва -
сти ра не при вре де, уни ште не
НА ТО агре си јом, ко ји не омо -
гу ћа ва при ме ну тер ми на „ре -
ин ду стри ја ли за ци ја”.

Ин те ре сант на је од лу ка да се
не одр жи кла сич на про мо ци ја
књи ге, ка да, ка ко ка же Лон чар,
„не ко ли ко иза бра них струч ња -
ка или пред став ни ци од ре ђе -
них про фе си ја, за јед но са ау то -
ри ма, го во ре о са др жа ју књи ге
и ње ним бит ним осо би на ма”,
те да би, у овом слу ча ју, „то чак
би ло и тех нич ки ско ро не из во -
дљи во, јер би о са др жа ју и ци -
ље ви ма из не се ним у ау тор ским
при ло зи ма тре ба ло да го во ри
осам де сет осмо ро ау то ра”.

„Свет мар ке тин га”, из да вач
ча со пи са „Та бу”, опре де лио се
за дру ги при ступ: ор га ни за ци -
јом „пет па не ла у ни зу” по ку ша -
ће да на овај спе ци фи чан на чин
до при не се ожи вља ва њу и оспо -
со бља ва њу при вре де Ср би је.

– Све ви ше смо све до ци да
се у тр жи шној утак ми ци не би -
ра ју сред ства, на ро чи то од стра -
не мул ти на ци о нал них ком па -

ни ја, ко је, све вид ни је, ко ри -
сте раз ли чи те об ли ке ко му ни -
ци ра ња и огла ша ва ња ко ји би,
у њи хо вим зе мља ма, би ли стро -
го санк ци о ни са ни. Пр ви у ни -
зу од пет па не ла би ће одр жан
у уто рак, 24. ју ла, у све ча ној
са ли управ не згра де Бе о град -
ског сај ма. По че так је у 14.14.
Тај пр ви па нел, по са др жа ју,
тре ба ло би да пред ста вља, на
не ки на чин, су штин ски увод:
„Раз у ме ва ње фи ло зо фи је мар -
ке тин га и уме ће ње не при ме -
не” – при ча Лон чар.

Ко ко шка или ја је?
О то ме ће го во ри ти углед ни
ау то ри књи ге: до цент др Та тја -
на Ма му ла, ди рек тор ка ис тра -
жи вач ке аген ци је МА СМИ, Ми -
ро слав Шу тић, осни вач нај ста -
ри је аген ци је за мар ке тин шка
ис тра жи ва ња „Парт нер”, Ми -
ша Лу кић, осни вач и ди рек тор
но во о сно ва не аген ци је „New-
Strategy, BusinnesDesignCon-
sulting”, и Игор Чер ни шев ски,
ко ме је основ на пре о ку па ци ја
ди ги тал ни мар ке тинг, а за по -
слен је у спе ци ја ли зо ва ној аген -
ци ји „DirectMedia”.

Лу ка Ми ја то вић, по зна ти ра -
дио-во ди тељ, и до цент др Ми ли -

ца Сли јеп че вић, ди рек тор ка мар -
ке тин га „Ду нав оси гу ра ња, са за -
до вољ ством су при хва ти ли уло ге
мо де рато ра па не ла.

– Дру ги па нел, ко ји ће би ти
при ре ђен у дру гој по ло ви ни
сеп тем бра, по све ти ће се ве чи -
тој ди ле ми „ко ко шка или ја је”,
тј. да ли тре ба ре ћи „кре а тив -
ност, зна ње, ин фор ма ти ка” или
по сто ји не ки дру ги ре до след.
Тре ћи, у пр вој по ло ви ни ок то -
бра, ба ви ће се те мом: „Кре а -
тив на стра те ги ја у кон тек сту
раз у ме ва ња по тре ба по тро ша -
ча, по сто је ћих или по тен ци јал -
них”. Па нел под ред ним бро -
јем че ти ри би ће отво ре ног ти -
па и на ме њен је за ин те ре со ва -
ним по се ти о ци ма ше зде сет тре -
ћег Сај ма књи га, од 21. до 28.
ок то бра: „Ди рект ни мар ке тинг
и окру же ње – сте пен раз у ме -
ва ња”. Ина че, „Свет мар ке тин -
га” би ће зва ни чан из ла гач че -
тр де сет де ве тог Сај ма обра зо -
ва ња у окви ру Сај ма књи га, на
ко ме ће сва ког да на го сто ва ти
не ко од ау то ра књи ге – ја сан је
Лон чар.

По след њи, пе ти па нел би ће
одр жан кра јем но вем бра, а те -
ма ће би ти од но си с јав но шћу.

Да ли је гра ду 
по треб на најстарија
фабрика у јужној
зони? 

Пред став ни ци се дам опо зи ци -
о них по ли тич ких ор га ни за ци ја
– Де мо крат ске стран ке, „То ле -
ран ци је Ср би је”, На род не стран -
ке, Де мо крат ске стран ке Ср би -
је, Две ри, По кре та сло бод них

гра ђа на и Но ве стран ке, као и
две ју од бор нич ких гру па у Скуп -
шти ни гра да: „Сло бод ног Пан -
че ва” и „За на ше Пан че во” –
ор га ни зо ва ли су за јед нич ку кон -
фе рен ци ју за но ви на ре 18. ју ла
ис пред згра де Град ске упра ве.
Те ма је би ла „Азо та ра”.

Они су на гла си ли да пла ни -
ра ни сте чај „Азо та ре” зна чи да
ће „рад ни ци до би ти от прем -
ни не и от каз”, а да ве ћем де лу
фа брич ких по стро је ња пред -
сто ји „кон зер ва ци ја”, па рас -
про да ја. До да ли су:

– Ка ко је мо гу ће да РТБ
Бор, ко ји има ви ше стру ко ве -
ће ду го ве, не иде у сте чај?
Ми као по ли тич ка опо зи ци -
ја вла да ју ћој ве ћи ни у Пан -

че ву тра жи мо да се она из ја -
сни – да ли је гра ду по треб -
на „Азо та ра”.

На кра ју су из ра зи ли по др -
шку рад ни ци ма, ко ји се „бо ре
за мо гућ ност да се у ’Азо та ри’
ра ди и за ра ди кроз до ма ћин -
ско по сло ва ње”.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ОПОЗИЦИЈЕ

Зашто „Азотара” 
иде у стечај
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Пре ма зва нич ним по да ци ма, у Ср -
би ји је у по след њих де се так го ди на
око два де сет пет хи ља да љу ди до жи -
ве ло лак шу или те жу по вре ду во зе ћи
мо то цикл, а ви ше хи ља да љу ди је по -
ги ну ло. На жа лост, сва ке го ди не по
не ко ли ко љу ди и с на ше те ри то ри је
на стра да во зе ћи ово пре во зно сред -
ство, па се мо же за кљу чи ти да се мо -
то ци кли сти од оста лих уче сни ка у
са о бра ћа ју одва ја ју по ри зи ку стра -
да ња.

Нај че шћи раз лог за то је не по што -
ва ње за кон ских од ред би, а ту се ми -
сли углав ном на но ше ње ка ци ге, ко ја
мо ра би ти те сти ра на, за коп ча на и ко -
ри шће на пре ма упут ству.

Нај ве ћи број не сре ћа де ша ва се у
су да ру мо то ци ка ла и мо тор них во зи -
ла и углав ном у рас кр сни ца ма, где се
нај ви ше мо ра во ди ти ра чу на. Је дан
од узроч ни ка мо же би ти и упо тре ба
ал ко хо ла.

Би тан по да так је и да 33 од сто ре -
ги стро ва них мо то ци ка ла у Ср би ји чи -
не спорт ски мо то ци кли, а да 45 од -
сто по ги ну лих у са о бра ћа ју чи не упра -
во во за чи спорт ских мо то ци ка ла. Због
то га струч ња ци за са о бра ћај са ве ту ју
да спорт ски мо то цикл не тре ба да бу -
де пр ви из бор ка да се од ли чи те на
ку по ви ну мо то ра.

Про шле го ди не су Аген ци ја за без -
бед ност са о бра ћа ја и Асо ци ја ци ја за
без бед ност мо то ци кли ста по че ле да

спро во де еду ка ци ју во за ча, а тој ак -
ци ји се при дру жи ло и не ко ли ко оп -
шти на ши ром Ср би је.

С об зи ром на то да ће у на шем гра ду
на ред ног ви кен да би ти одр жан мо то-
-скуп, пи та ли смо су гра ђа не шта они
ми сле: да ли мо то ци кли сти у Пан че -
ву во зе без бед но?

БО СИЉ КА МО МИ РОВ, 
пен зи о нер ка:

– Као ма ла сам се во зи ла мо то ром
и то је за и ста леп осе ћај. Ипак, мо -
рам да ка жем да да на шњи мо то ци -
кли сти не во де до вољ но ра чу на о во -
жњи. Ја гле дам на Те сли ка ко во зе.
Ве ћи на њих не но си ка ци гу и про ле -
ћу ве ли ком бр зи ном. Про сто се на је -
жиш ка да про ђу по ред те бе. Увек по -
ми слим са мо да до ђу ку ћи сво јој мај -
ци жи ви и здра ви. Тре ба ло би да при -
ла го де бр зи ну ка да во зе у на се љу. Ни -
је до бро ни та мо где не ма са о бра ћа ја
да ри зи ку ју, а ка мо ли ов де где ули цу
пре ла зе и ста ри ји љу ди и де ца.

ДРА ГА НА СТА ЈИЋ, мед. се стра:
– Ми слим да пра ви бај ке ри во зе

ве о ма без бед но. Они су по у зда ни во -
за чи. И ка да се одр жа ва мо то-скуп,
ве о ма су па жљи ви, ни ка да не ма про -
бле ма. Они кам пу ју не ко ли ко да на у
на шем гра ду, за со бом не оста вља ју
ни ка кав не ред. Ка да по гле дам ге не -
рал но, има ра зних во за ча.

МИ ЛИ ЦА АЛА ТИЋ, на став ни ца:
– Ни сам се до са да ни ка да во зи ла

мо то ром, ни ти ико из мог окру же ња
има мо тор. Не при ме ћу јем да се де -
ша ва ју не ки про бле ми, чи ни ми се
да је све ко рект но.

АЛЕК САН ДАР ГА ВРИ ЛОВ, од бој каш
на пе ску:

– Искре но, не во лим мо то ре, али ви -
дим да до ста љу ди ужи ва у то ме. Ве ру -
јем да во зе без бед но, али на рав но да
има оних ко ји уме ју да во зе не при ла -
го ђе но. Ја не по се ћу јем скуп бај ке ра
за то што ни сам ту пре ко ле та, јер се
ба вим од бој ком на пе ску.

ЈОН СКУМ ПИ ЈА, пен зи о нер:
– Во зио сам мо тор до ста ду го и не -

мам ло ше ми шље ње о мо то ци кли сти -
ма. Бај ке ри ни су ло ши љу ди, те пред -
ра су де ве ро ват но по ти чу са мо од име -
на клу бо ва. Ми слим да ве ћи на мо то -
ци кли ста да нас во зи ве о ма до бро. Ове
го ди не ћу оти ћи на не ки од кон це ра -
та у окви ру мо то-ску па.

ИВАН ПЕТ КОВ СКИ, спа си лац на је зе ру:
– Сма трам да има раз ли чи тих во за -

ча: и до брих и ло ших. Бај ке ри во зе
нор мал но, али они ко ји има ју ма ло
ја че мо то ре, че сто не во зе ка ко тре ба.
То је нај че шће пре бр за во жња у на се -
ље ним ме сти ма, углав ном без ка ци га.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић Ве лич ко вић

А. ГАВРИЛОВМ. АЛАТИЋ Ј. СКУМПИЈА И. ПЕТКОВСКИ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ МО ТО ЦИ КЛИ СТИ ВО ЗЕ БЕЗ БЕД НО?

Пра ви бај ке ри ко рект ни

Д. СТАЈИЋБ. МОМИРОВ

ДРУШТВО

ОБРТ У ВЕ ЗИ С ПУЦ ЊА ВОМ ИС ПРЕД ДЕЧ ЈЕГ ВР ТИ ЋА

УХАП ШЕН ЈОШ ЈЕ ДАН ОСУМ ЊИ ЧЕ НИ
ЗА НА ПАД НА МА РА ДО НУ

уз не ми рио јав ност ти ме што је ура -
дио.

Пре ма не зва нич ним ин фор ма ци ја -
ма, В. М. се од мах по сле на па да на
Јо ва но ви ћа са крио у тај ни стан и при -
вре ме но при та јио. На кон то га је по -
ку шао да по бег не у Ма ђар ску, али га
је пан че вач ка по ли ци ја спре чи ла у
то ме и ухап си ла.

Окол ност да је по сле ње го вог хап -
ше ња пан че вач ка по ли ци ја ли ши ла сло -
бо де и при ве ла још јед ну осо бу ко ја се
до во ди у ве зу с на па дом на Вла ди ми ра
Јо ва но ви ћа ја сно го во ри о то ме да овај
слу чај за По ли циј ску упра ву још ни је
го тов и да ни је ста вљен ад ак та, што је
за по хва лу.

Тре ба оче ки ва ти да ће то ком ис -
тра ге ко ју во ди Ви ше јав но ту жи ла -
штво овај до га ђај би ти у пот пу но сти
ра све тљен и да ће се от кри ти шта је
био мо тив за на пад на Јо ва но ви ћа.
За сад, то је још увек за го нет ка.

М. Глигорић

У пи та њу наш 
су гра ђа нин

Пред ло же но да бу де 
за др жан у 
три де се то днев ном 
при тво ру

При пад ни ци По ли циј ске упра ве у
Пан че ву 17. ју ла су ухап си ли и с кри -
вич ном при ја вом при ве ли у Ви ше јав -
но ту жи ла штво у на шем гра ду Г. К.
(1978) због осно ва не сум ње да је по -
ве зан са ору жа ним на па дом на по -
зна тог ММА бок се ра Вла ди ми ра Јо -
ва но ви ћа Ма ра до ну, ка да је он за до -
био по вре де опа сне по жи вот.

Јо ва но вић је због то га не ко ли ко да -
на био у кри тич ном ста њу, али је пре -
жи вео.

Осум њи че ни за уме ша ност у тај на -
пад, ко ји је мно ге за па њио с об зи ром
на то да се де сио усред да на, ис пред
деч јег вр ти ћа „Ке фа ли ца” у Ули ци Све -
то за ра Ми ле ти ћа, са слу шан је у Ви -
шем јав ном ту жи ла штву у сре ду, 18.
ју ла. На кон то га је пред ло же но да му
се од ре ди три де се то днев ни при твор.
Ова од лу ка је обра зло же на уз не ми ре -
њем јав но сти и мо гућ но шћу да, уко ли -
ко би остао на сло бо ди, ути че на све до -
ке и да по бег не.

Да под се ти мо, на пад на Вла ди ми -
ра Јо ва но ви ћа до го дио се око 7.30.
Осо ба ко ја је пу ца ла у ње га би ла је
са кри ве на иза пар ки ра них ау то мо би -
ла у бли зи ни вр ти ћа, че ка ју ћи да Јо -
ва но вић оста ви де те ко је је до вео и да
иза ђе на по ље. Ка да је Јо ва но вић кре -
нуо пре ма свом ау то мо би лу, на па дач
на ње га, ко ји је био ма ски ран, ис тр -
чао је иза за кло на, кре нуо ка Јо ва но -
ви ћу и, ка да му се при бли жио, ис па -
лио у ње га ви ше ме та ка из пи што ља.

По го дио је Јо ва но ви ћа у но гу, ру ку
и сто мак, али он због ја ког ор га ни зма
ни је од мах пао, већ је по чео да се те -
ту ра.

По ку шао је да се са кри је нај пре иза
„фор да фи је сте”, јед ног од ау то мо би -
ла ко ји су ту би ли пар ки ра ни, а по -
том је, нај ве ро ват ни је с по след њим
де ли ћи ма сна ге, ушао у то во зи ло.
Ме ђу тим, на па дач ни је стао, већ је
при шао ра ње ном Јо ва но ви ћу, ско чио
на ха у бу и на ста вио да пу ца. Због то -
га су на „фор ду” оста ли ви дљи ви тра -
го ви кр ви и ру пе од ме та ка.

– Изгле да ло је стра шно. Ди вљач ки је
на ср тао на ра ње ног бок се ра, као да је био
пот пу но пи јан или дро ги ран – из ја вио је
је дан од оче ви да ца овог до га ђа ја.

Са мо два да на по сле бру тал ног ору -
жа ног на па да на ММА борца пан че -
вач ка по ли ци ја је ухап си ла осум њи -
че ног, 38-го ди шњег цр но гор ског др -
жа вља ни на В. М.

Ин фор ма ци ју о хап ше њу по твр ди -
ло је Ви ше јав но ту жи ла штво. Са оп -
ште но је да му је од ре ђен три де се то -
днев ни при твор и да је то учи ње но да
не би ути цао на све до ке, да би се оне -
мо гу ћио да до вр ши кри вич но де ло
ко је је за по чео, као и због то га што је

ЦР НА СТА ТИ СТИ КА БЕЗ КРА ЈА

Мо то ци кли сти и да ље ги ну
Про шле не де ље се по но во на нај стра -
шни ји мо гу ћи на чин ви де ло ка ко је
ма ло по треб но да се стра да на мо то ру
и ко ли ко су мо то ци кли сти, али и во -
за чи ску те ра и мо пе да, угро же на ка -
те го ри ја у са о бра ћа ју. У са о бра ћај ним
уде си ма ко ји су се до го ди ли 15. ју ла у
До ба нов ци ма и Ру ми по ги ну ла су два
во за ча дво точ ка ша, а уче сник јед не од
тих не сре ћа је те шко по вре ђен.

У пр вом уде су жи вот је из гу био
мо то ци кли ста ко ји се кре тао глав -
ном ули цом у До ба нов ци ма. Иа ко је
имао пр вен ство про ла за, на ње га је
из спо ред не ули це у пу ној бр зи ни на -
ле тео ау то мо бил и сру шио га. Сум ња
се да је ње гов во зач у тре нут ку ка да
се до го ди ла не сре ћа, био под деј -
ством ал ко хо ла. Не срећ ни мла дић

ко га је „по ко сио” стра дао је на ли цу
ме ста, а дру гар ко јег је во зио на мо -
то ру пре ве зен је у бол ни цу с те шким
по вре да ма.

Дан ка сни је до го дио се још је дан
удес ко ји је за вр шен тра гич но по во -
за ча дво точ ка ша. У Ру ми је стра дао

56-го ди шњак ко ји је во зио мо пед. На -
жа лост, и у Пан че ву се не дав но до го -
ди ла са о бра ћај на не сре ћа ко ја је за -
вр ше на по ги би јом. Два де сет дво го ди -
шњак ко ји је во зио мо тор стра дао је у
су да ру са „ау ди јем А4” на углу ули ца
Осло бо ђе ња и Ру жи не.

Иа ко је по чет ком про ле ћа Аген ци -
ја за без бед ност са о бра ћа ја упу ти ла
упо зо ре ње во за чи ма дво точ ка ша и
ау то мо би ли сти ма да па зе јед ни на
дру ге у са о бра ћа ју ка ко не би би ло
по ги ну лих и ове го ди не, то ни је има -
ло ефек та. Под се ћа мо, на во за че дво -
точ ка ша та да се апе ло ва ло да, док
во зе, оба ве зно но се хо мо ло го ва не за -
штит не ка ци ге, штит ни ке за ру ке и
но ге и оста лу за штит ну опре му, ко ја
тре ба да бу де у што уоч љи ви јим бо -
ја ма.

Пре по ру че но им је и да ре дов но
кон тро ли шу тех нич ку ис прав ност сво -
јих мо то ра, ску те ра и мо пе да, да по -
шту ју са о бра ћај не про пи се и да на вре -
ме сиг на ли зи ра ју во за чи ма ау то мо би -
ла и дру гих во зи ла кад поч ну да пре -
ти чу, же ле да скре ну или из вр ше не ке
дру ге рад ње.

Во за чи ма дво точ ка ша је скре ну та
па жња и да из бе га ва ју на гле про ме не
са о бра ћај них тра ка и да ни ка да не
за по чи њу во жњу уко ли ко су умор ни,
под стре сом или под деј ством ал ко -
хо ла и нар ко ти ка.

Аген ци ја за без бед ност са о бра ћа -
ја упо зо ри ла је и во за че ау то мо би ла
да па зе на мо то ци кли сте, као и на
во за че ску те ра и мо пе да. Њи ма је
ука за но на то да оба ве зно са че ка ју
уко ли ко из ла зе из ули це без пра ва
пр вен ства про ла за и да се пр во уве -
ре да ли им не ки дво точ каш не до -
ла зи у су срет.

Са ве то ва но им је и да не скре ћу
на гло док су у во жњи и да из не на да
не ме ња ју пра вац, а да уко ли ко же ле
да ура де не што од то га, оба ве зно прет -
ход но укљу че ми га вац.

М. Г.

Уско ро но ве во до вод не
це ви?

Град ски већ ни ци са ста ли су се 17.
ју ла ка ко би про шли кроз осам та -
ча ка днев ног ре да. Пр ва од њих ти -
ца ла се из ве шта ја о из вр ше њу од -
лу ке о бу џе ту гра да за пр вих шест
ме се ци ове го ди не.

Об је ди ње но је во ђе на рас пра ва
о фи нан сиј ским из ве шта ји ма јав -
них ко му нал них пред у зе ћа „Гре -

ја ње”, „Во до вод и ка на ли за ци ја”
и „Хи ги је на” за 2017. Ди рек тор -
ка ЈКП-а „Гре ја ње” Зден ка Јо кић
об ја сни ла је да ће оства ре ни при -
ход би ти уло жен у те ку ће по сло -
ва ње. Пред став ни ци ЈКП-а „Во -
до вод и ка на ли за ци ја” су, по ред
оста лог, од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ско пи та ње, ре кли да је у то ку
при ба вља ње нео п ход не до ку мен -
та ци је за спро во ђе ње иде је да се
сва се ла при кљу че на град ски во -
до вод – пре о ста ло је још Ба нат -
ско Но во Се ло.

По том је пред ста вље на пр ва из -
ме на про гра ма по сло ва ња ЈКП-а „Зе -
ле ни ло” за 2018.

Про шао је и пред лог за кључ ка у ве -
зи са уче ство ва њем гра да на дру гом
кон кур су за до де лу сред ста ва за су фи -
нан си ра ње из град ње, са на ци је и ре -
кон струк ци је вод них обје ка та у јав ној
сво ји ни и обје ка та фе кал не ка на ли за -
ци је на те ри то ри ји АП Вој во ди не у
2018. Ра ди се о про јек ту „Из град ња во -
до во да у ули ца ма: Ска дар ска, Вла син -
ска, Охрид ска и Ку де љар ски на сип –

Пр ва у Пан че ву”. За по тре бе про јек та
Град ће кон ку ри са ти за из нос од два -
де сет ми ли о на ди на ра, од но сно за две
тре ћи не укуп не вред но сти, без ПДВ-а.
У слу ча ју одо бре ња про јек та ре ба лан -
сом град ске ка се ће се, у ро ку од 15
да на од да на евен ту ал ног пот пи си ва -
ња, обез бе ди ти 15.594.160 ди на ра, а
за но си о ца по сла би ће од ре ђен ЈКП
„„Во до вод и ка на ли за ци ја”.

На кра ју, за ма ни фе ста ци ју од јав -
ног ин те ре са за град Пан че во про -
гла ше на је „Еко-ре га та Та миш”, ко -
ја се одр жа ва од 17. до 19. ав гу ста.

С. Т.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Град кон ку ри ше 
за два де сет ми ли о на



Ме ђу на род ни B2B (Business to
Business) по слов ни фо рум SEE
MEET 2018 би ће одр жан у Ма -
ри бо ру 10. и 11. ок то бра. Скуп
пред ста вља при ли ку за ус по -
ста вља ње но вих по слов них ве -
за из ме ђу ком па ни ја ју го и сточ -
не и се ве ро за пад не Евро пе. У

фо ку су ће би ти по љо при вре -
да, пре ра ђи вач ка ин ду стри ја,
ди ги та ли за ци ја и ICT и енер -
гет ска ефи ка сност. При вред -
ни ке из Ср би је пред во ди ће де -
ле га ци ја ПКС.

SEE MEET ор га ни зу је Ма -
ри бор ска раз вој на аген ци ја у
са рад њи с Ми ни стар ством за
еко ном ски раз вој и тех но ло -
ги ју Сло ве ни је, аген ци јом „Spi-
rit” Сло ве ни ја и дру гим парт -
не ри ма. У 2017. го ди ни уче -
ство ва ло је ви ше од сто ком па -
ни ја, одр жа но је 1.300 са ста -

на ка и до го во рен ве ли ки број
но вих по сло ва. Уче сни ци из Ср -
би је мо гу се по хва ли ти два ма
уго во ри ма о са рад њи и јед ним
осно ва ним представ ни штвом
у Ма ри бо ру, уз по др шку ПКС
и Шта јер ског тех но ло шког
пар ка.

Ви ше ин фор ма ци ја за ин те -
ре со ва ни мо гу про на ћи на адре -
си www.seemeet.si. Ре ги стра -
ци ја уче шћа вр ши се до 7. сеп -
тем бра  на лин ку www.futural-
lia.com/seemeet/2018/portail/de-
mandeinfo.aspx.

Чла ни це ПКС, за хва љу ју ћи
парт нер ству Ко мо ре са ор га -
ни за то ри ма ску па, пла ћа ју ни -
жу це ну ко ти за ци је. При ли ком
ре ги стра ци је тре ба са мо на ве -
сти При вред ну ко мо ру Ср би је
као ли де ра де ле га ци је, ка ко би
се оства ри ло пра во на по пуст.
За ви ше ин фор ма ци ја и по др -
шку при ре ги стра ци ји тре ба
кон так ти ра ти с др Да ни цом
Ми ћа но вић (066/875-10-54, da-
nica.micanovic@pks.rs) или Ива -
ном Пут ник (066/875-11-58,
ivana.putnik@pks.rs).

Овас или зоб (Avena sativa
L) при па да гру пи пра вих
жи та. По се ду је ве ли ки при -
вред ни зна чај, јер има вр ло
ра зно вр сну упо тре бу. У да -
ле кој про шло сти упо тре бља -
вао се као ка ша или хлеб но
жи то за ис хра ну љу ди. Да -
нас се ма ње ко ри сти за спра -
вља ње хле ба, ме ђу тим у но -
ви је вре ме све ви ше па жње
по кла ња се ње го вој упо тре -
би за људ ску ис хра ну. По
ко ли чи ни угље них хи дра та
у зр ну овас је иза дру гих
пра вих жи та, по бо гат ству
бе лан че ви на ма ра ван је њи -
ма, док их два до три пу та
пре ма шу је у по гле ду са др -
жа ја ма сти. Зр но ов са има
ква ли тет не бе лан че ви не, с
ве ли ком рас твор љи во шћу и
свар љи во шћу, а бо га то је ви -
та ми ни ма и ами но ки се ли -
на ма.

Од ов са се спра вља ју ра -
зно вр сни про из во ди: бра -
шно, гриз, па ху љи це, ка као
фле ки це, ра зни же леи и др.
Хран љи вост ових про из во -
да је ве ли ка, а свар љи вост
вр ло ла ка. Због то га се на -
ро чи то ко ри сте за ис хра ну
де це и бо ле сни ка ко ји бо -
лу ју од сто мач них бо ле сти.
Нај че шће се ко ри сти ва ља -
ни овас, или као гриз и бра -
шно. Ов са ни гриз се углав -
ном је де као ка ша, ма да се
мо же ко ри сти ти и у ра зним
пе че ним на мир ни ца ма, као
што су ов се ни ко ла чи, кек -
со ви и хлеб. Овас је исто та -
ко са сто јак мно гих обро ка
за до ру чак, а по себ но му -
сли ја. По зна то је да бра шно
ов са успо ра ва по ја ву уже -
гло сти, па се ко ри сти код
па ко ва ња, тран спор та и
ускла ди ште ња жи вот них на -
мир ни ца, као ок си данс и
ста би ли за тор. Сем то га упо -
тре бља ва се као под ло га за
про из вод њу ра зних би о пре -
па ра та.

Овас се ипак нај ви ше ко -
ри сти у сто чар ству. Зр но
пред ста вља од лич но кон -
цен тро ва но хра ни во за сто -
ку, а на ро чи то за му шка
при плод на гр ла. Ка ко зр но
ов са ути че на тем пе ра мент
и жи вах ност код жи во ти -
ња, до ста се ко ри сти за ис -
хра ну ко ња. Ни јед на дру га
зр на ста хра на не по пра вља
та ко бр зо сна гу ко ња као
овас. Та ко ђе по ве ћа ва млеч -
ност кра ва, сти му ли ше ко -
ко шке но си ље, раст јаг ња -
ди и ова ца. Обич но се зр на
из ло ме ва ља њем, да би га
сто ка лак ше сва ри ла, ма да
се мо гу ко ри сти ти и це ла.
Овас је ујед но и нај ква ли -
тет ни ја ра тар ска крм на
биљ ка, ко ри сти се као чист
усев или здру жен с гра хо -
ри цом и гра шком, за спра -
вља ње вр ло ква ли тет не зе -
ле не хра не, се на или си ла -
же. По ред зр на, овас има
ме ку, фи ну сла му и пле ве,
ко је има ју не у по ре ди во ве -
ћу хран љи ву вред ност не го
код оста лих жи та, па се ис -
кљу чи во ко ри сти у ис хра -
ни до ма ћих жи во ти ња, а
ре ђе за про стир ку.

Га је на вр ста ов са нај ве -
ро ват ни је је на ста ла укр -

шта њем са мо ни клих вр ста
овог ро да. Исто ри ја га је -
ња ве за на је за европ ски
кон ти нент, на ко ме се овас
га ји ви ше од 3.600 го ди -
на,  па се за то сма тра
„европ ским жи том”. У
Евро пи су га пр ви га ји ли,
још у брон за но до ба, гер -
ман ски на ро ди Кел ти, ко -
ји су жи ве ли у пла нин ским
обла сти ма сред ње и се вер -
не Евро пе. У исто вре ме и
сло вен ски на ро ди су ову
биљ ку га ји ли на ши ро ком
про сто ру се ве ро и сточ не
Евро пе, пре те жно у обла -
сти ма у ко ји ма се услед
не по вољ них усло ва ни су
мо гла га ји ти дру га жи та.
Аре ал рас про стра ње но сти
ов са ма њи је не го код оста -
лих пра вих жи та. Оп ти -
мал ни усло ви га је ња на се -
вер ној по лу лоп ти на ла зе
се из ме ђу 44 и 65 сте пе ни
се вер не ге о граф ске ши ри -
не, а иду ћи ка ју гу од 44
сте пе ни с. г. ш. по вр ши не
се сма њу ју, јер овас не под -
но си ви со ке тем пе ра ту ре,
па се сто га у том де лу га ји
углав ном у пла нин ским
под руч ји ма.

Овас има ози ме и про -
лећ не фор ме, али ка ко је од
свих пра вих жи та нај ма ње
от по ран на ни ске тем пе ра -
ту ре, пре о вла ђу ју про лећ не.
Та ко ђе има ве ће по тре бе за
во дом, јер обра зу је ве ћу ли -
сну ма су. Зна чај ов са је у
то ме што су по тре бе овог
пра вог жи та пре ма усло ви -
ма спољ не сре ди не и агро -
тех ни ци ма ње не го у оста -
лих пра вих жи та, па се мо -
же га ји ти у екс тен зив ни јим
усло ви ма.

Овас је иде а лан усев за
здру жи ва ње с јед но го ди -
шњим и ви ше го ди шњим
леп тир ња ча ма, би ло за по -
тре бе обез бе ђи ва ња ка ба -
сте сточ не хра не, би ло као
по кров ни усев. Има ве ли -
ки агро тех нич ки зна чај јер,
као и оста ла пра ва жи та,
ра но у то ку ле та са зре ва,
па по сле ко сид бе крм них
сме ша или же тве зр на
оста је дуг пе ри од до зи -
ме, што омо гу ћа ва по стр -
ну се тву или при ме ну тех -
но ло ги је по кров них усе ва,
с ви ше стру ким по год но -
сти ма за зе мљи ште и на -
ред ни усев. Че сто се упо -
тре бља ва као по кров ни
усев за зе ле ни шно ђу бри -
во. Сма тра се да је овас
усев ко ји ле чи зе мљи ште,
па га у ру рал ним под руч -
ји ма тра ди ци о нал ни про -
из во ђа чи још увек че сто
ко ри сте за од мор зе мљи -
шта. Сла ма оби лу је кал -
ци ју мом и има тен ден ци -
ју да „за сла ди” зе мљи ште.
Ко рен и сла ма су бо га ти
угље ни ком, па по ве ћа ва ју
ни во ор ган ске ма те ри је у
зе мљи шту. Због сво је ви -
ше стру ке упо треб не вред -
но сти и по вољ них би о ло -
шких и агро ном ских осо -
би на овас пред ста вља вр -
ло по год ну биљ ну вр сту за
га је ње у пло до ре ди ма одр -
жи вих си сте ма по љо при -
вред не про из вод ње.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 20. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Овас

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

„ХИ П–А ЗО ТА РА” ПРЕД СТЕ ЧА ЈЕМ

БА ЈА ТО ВИЋ: ПРЕД ЛА ЖЕМ 
СО ЦИ ЈАЛ НИ ПРО ГРАМ

Ду го ва ња пре ко
220.000.000 евра

За рад ни ке 300 евра
по го ди ни рад ног 
ста жа

На кон са ста на ка с пред став ни -
ци ма ме наџ мен та и рад ни ци -
ма „ХИ П–А зо та ре” ко ји је одр -
жан у по не де љак, 16. ју ла, ди -
рек тор ЈП „Ср би ја га са” Ду шан
Ба ја то вић са оп штио је да ће
над овим пред у зе ћем би ти по -
кре нут сте чај.

Он је об ја снио да од лу ка о
сте ча ју ни је суд ски фор мал -
но до не та, али да по сто је за -
кон ски ис пу ње ни усло ви због
ду го ва ња и да ће он би ти уве -
ден.

– Тре нут но ко ри сти мо си ту -
а ци ју, по што је „Азо та ра” у про -
це су при ва ти за ци је, да до уво -
ђе ња сте ча ја, а то је у на ред -
них ме сец да на, спро ве де мо
со ци јал ни про грам уко ли ко се
рад ни ци за то опре де ле. Мој
пред лог је 200 евра по го ди ни
рад ног ста жа, а до дат них сто

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

евра ће да ти „Азо та ра” са ма уз
по моћ „Ср би ја га са”, за оне ко -
ји ни су до са да ко ри сти ли со -
ци јал ни про грам. Што се ти че
про це са ра да, не мо же мо ни -
ка ко ући у си ту а ци ју да раз го -
ва ра мо са стра те шким парт не -
ром из про стог раз ло га што је
про це на вред но сти имо ви не
110.000.000 евра, а дуг је тре -
нут но 220.000.000 евра. За
де сет го ди на по тро ше но је
450.000.000 евра с ра чу на

„Ср би ја га са”. Вла да Ре пу бли -
ке Ср би је ка же, и то под при -
ти ском ММФ-а, да ви ше то
не ће да пла ћа – из ја вио је
Ду шан Ба ја то вић.

У свом обра ћа њу је на гла сио
да без ин ве сти ци ја ко је су на
ни воу 70.000.000 евра „Азо та -
ра” не ће мо ћи да по слу је про -
фи та бил но чак и ако ко ри сти
нај јеф ти ни ји гас. О то ме ће се
на ред них да на у пред сте чај -
ном по ступ ку у са рад њи са сте -
чај ним су ди јом и сте чај ним
управ ни ком раз го ва ра ти. Он је
до дао да ће, ка да до ђе сте чај -
ни управ ник, ко јег ће име но -
ва ти Аген ци ја за ли цен ци ра ње
сте чај них управ ни ка, би ти оста -
вље но до вољ но обрт них сред -
ста ва за пла те ка кве су тре нут -
но, али да ве ру је да сте чај не -
ће би ти уве ден пре 15. ав гу ста,
јер мо ра да про ђе ме сец да на
за ис пла ту нов ца у окви ру со -
ци јал ног про гра ма за оне ко ји
се за то опре де ле.

– За кон зер ва ци ју фир ме би -
ће ан га жо ва не спе ци ја ли зо ва -
не фа бри ке, јер је то нео п ход -
но оба ви ти ка ко би би ло мо -

гу ће по но во по кре ну ти про из -
вод њу ка да до ђе сте чај ни
управ ник. Фа бри ка ко ја ни је
кон зер ви ра на и ни је је мо гу ће
по кре ну ти не ће вре де ти ни -
шта ни рад ни ци ма ни др жа -
ви. То су ре ал но сти о ко ји ма
при ча мо. Део нов ца ко ји се
ду гу је за гас ће мо пар ки ра ти
у „Ср би ја га су” и, ако бу де тре -
ба ло, би ће одо бре на не ка по -
зај ми ца. Део ро бе и амо ни ја -
ка би ће оста вљен на за ли ха ма
као обрт на имо ви на, уко ли ко
до ђе до до го во ра да сте чај ни
управ ник у са рад њи с при ват -
ним ка пи та лом уз по моћ „Ср -
би ја га са” до ђе у по зи ци ју да
по кре не про из вод њу – ре као
је Ба ја то вић.

Он је овом при ли ком од го -
во рио на пи та ње о вра ћа њу за -
по сле них на по сао уко ли ко по -
но во кре не про из вод ња, на гла -
сив ши да не ће сви би ти вра -
ће ни на по сао, али да ће се
при ча ти о то ме шта ће би ти с
по себ ним по стро је њи ма за ко -
ја су по треб ни ква ли фи ко ва -
ни љу ди, као што је Амо ни јак,
ка да за то до ђе вре ме. 

У Удру же њу књи жев ни ка Ср -
би је у пе так, 13. ју ла, одр жа на
је про мо ци ја књи га „Усуд.” на -
ше су гра ђан ке Гор да не Вла јић
и „Мит о чо ве ку” књи жев ни ка
Во ји сла ва Ву ко ти ћа.

У пу ној Све ча ној са ли Удру -
же ња о збир ци књи жев ни це
Гор да не Вла јић го во ри ли су
Ми о драг Јак шић, књи жев ник
и пред сед ник Ма ти це исе ље -
ни ка и Ср ба у ре ги о ну, књи -
жев ник Ра до мир Ми ћу но вић и
Сте фан Тић ми, мла ди пи сац
ко ји се ових да на вр то гла во пе -
ње на ле стви ци нај чи та ни јих
са сво јим ро ма ном пр вен цем
„Ја сам Аки ко”. О збир ци „Мит
о чо ве ку” Во ји сла ва Ву ко ти ћа
сво је по хвал но ми шље ње из -
не ли су књи жев ник Ми љур ко
Ву ка ди но вић и књи жев на кри -
ти чар ка Љи ља на Си мић.

Пе сме Гор да не Вла јић и Во -
ји сла ва Ву ко ти ћа пред ста ви -
ли су са ми ау то ри, уз по моћ

на да ре ног Вик то ра Вла ји ћа,
ко ји је по ред са мо стал ног на -
сту па по брао апла у зе и за пе -
сму „Апе ри тив од мла де је се -
ни”, ко ју су ре ци то ва ли за јед -
но мај ка и син – Гор да на и
Вик тор Вла јић.

О но вој збир ци Гор да не Вла -
јић су се кроз крат ке при ка зе
из ра зи то по хвал но из ра зи ли,
по ред оста лих, и Љу би во је Ршу -
мо вић, но ви нар Ми ха и ло Ме -
де ни ца и књи жев ни ца Ја сми -
на Ма ле ше вић.

Љу би во је Ршу мо вић је ре -
као: „Из не на ди ла си ме по но -
во, Гор да на. Овог пу та ци клу -
сом пе са ма и сна ла же њем у
рит ми зо ва њу ствар но сти и лич -
не ли рич но сти. Ти умеш да по -
шту јеш реч, то бли ста из тво -
јих сти хо ва. Ус пут, она тач ка у
на сло ву књи ге је ис ко рак, сви -
ђа ми се. На ста ви да пред ња -
чиш, по на шај се као да је Рем -
бо те би на пи сао ’Пи смо ви до -
ви тог’, а не Де ми јеу”.

Гор да ни Вла јић је ово де се -
та, а Во ји сла ву Ву ко ти ћу два -
на е ста књи га. На кон Ли са бо на
(Пор ту гал), Бур га са (Бу гар ска)
и Ре ши це (Ру му ни ја) бе о град -
ска про мо ци ја књи ге „Усуд.”
сво је вр стан је на ста вак пред -
ста вља ња збир ке по Ср би ји, на -
кон што је глу ми ца Је ле на Сту -
пља нин го во ри ла јед ну од пе -
са ма на април ском књи жев -
ном ма ра то ну „Бе о град ски чи -
тач” у Чу бур ском пар ку.

ПРЕД СТА ВЉЕ НА КЊИ ГА ГОР ДА НЕ ВЛА ЈИЋ

Бе о град ска про мо ци ја збир ке „Усуд.”

ПО ЗИВ ЗА УЧЕ ШЋЕ

По слов ни фо рум у Ма ри бо ру



На традиционалној уличној
трци у Мионици у недељу, 15.
јула, наступило је и шест чла-
нова Атлетског клуба Панони-
ја из нашег града, који су осво-
јили пет медаља.

Учествовало је преко 200
атлетичара свих узраста, од
предшколаца, преко сениора,
до ветерана.

У надметању предшколаца
Петар Секуловић је освојио
бронзану медаљу, а Лазар Пр-
вуљ се пласирао на четврто ме-
сто. У трци девојчица из тре-
ћих и четвртих разреда Хана

Јарамаз је заблистала и овог
пута, па је заслужила још је-
дан највреднији трофеј. Ана
Драгојевић је такође настави-
ла низ успешних наступа, па је
освајањем златне медаље у Ми-
оници обогатила своју ризни-
цу одличја. У тркама атлети-
чара из седмих и осмих разре-
да Катарина Њари је освојила
бронзу, а Дамјан Чикић се оки-
тио најсјајнијом медаљом.

Атлетичари Паноније ће и у
наредном периоду учествова-
ти на бројним митинзима и тр-
кама широм земље. А. Ж.

По ред игра ча, у уло зи по -
моћ ни ка са ве зног се лек то ра на -
шао се тре нер се ни ор ског ти -
ма Ди на ма 1954 Ђор ђе Га ври -
ло вић.

У дру гој гру пи ре пре зен та -
тив них при пре ма клуб из на -
шег гра да пред ста вља ли су:
Дра ган Па у нов, Стра хи ња Аџић,
Стра хи ња Гру бор, Ла зар Алек -
сић, Мар ко Ко шпић, Иван Во -
штић и Ву ка шин Ва сић.

До бар глас се да ле ко чу је, а
до бар и ква ли те тан рад с нај -
мла ђи ма не мо же да оста не не -
при ме ћен. Сви у РК-у Ди на мо
1954 по но сни су на овај ве ли -
ки успех и чи ње ни цу да је чак
де вет на ест игра ча уче ство ва ло
на бес плат ним при пре ма ма на -
ци о нал не се лек ци је на ше зе -
мље. А. Ж.

Уби ца је по ре ме ћен, али бри -
љант ног ума. Оста вља по ру -
ке на сва кој сво јој жр тви.
Пра ви ла уби ства.

Ни кад не мој да уби јеш не -
ко га ко га по зна јеш. Ни кад
не мој да имаш очи гле дан мо -
тив. Ни кад не мој да сле диш
не ки обра зац. Ни кад не чу -
вај оруж је на кон што га упо -
тре биш. Па зи да не оста виш
ма те ри јал не до ка зе.

Пра ви ла у ње го вој бо ле -
сној, на сил ној игри смр ти.
Уби ја из чи стог за до вољ ства
и ужи ва да по ста вља зам ке
ко је збу њу ју по ли ци ју. Сва -
ки па ме тан по тез ко ји по ву -
че са мо је још је дан раз лог
да бу де по но сан на се бе. Али

ка да ис тра гу пре у зме по руч -
ник Лу кас Да вен порт, по све -
ће ни по ли ца јац и нај го ра
моћ на мо ра сва ког се риј ског
уби це, уби ца ко нач но до би ја
рав но прав ног про тив ни ка.
Јер Лу кас Да вен порт не игра
по пра ви ли ма.

ДРУШТВО
Петак, 20. јул 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас с ким сте
би ли нај срећ ни ји у жи во ту.
„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 „Сре ћа за дво је”
П. З. Рај зи на 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:

„Онај с ким сам би ла и с
ким сам још увек нај срећ -
ни ја, је сте чо век ко ји сва ко -
днев но ис пу ња ва мој свет,
ко ји за ме не пред ста вља нај -
ве ће бо гат ство, нај ве ћу сре -
ћу, нај ве ће за до вољ ство, чо -
век ко ји ме сва ко днев но за -
сме ја ва, чо век ко ји ме во ли
она ко ка ко же ну тре ба во ле -
ти: искре но и ја ко, та ко да –
с ким сам нај срећ ни ја? Нај -
срећ ни ја сам с мо јим чо ве -
ком.” 066/2073...

„С јед ном та јан стве ном
осо бом из сно ва, ко ја је са да
та ко бли зу, а та ко да ле ко.”
064/4930...

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 на шта их асо ци ра реч
за мак. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „Же -
не из зам ка” Џе си ке Ша тук.

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:

„За мак ме асо ци ра на онај
мо ме нат кад не ко за мак не
иза угла па на ле ти на зам -
ку.” 063/3224...

„Где ме на ђо сте! Та ко се
зва ла пи це ри ја у ко јој смо
је ли ка при чо зу на пр вом са -
стан ку. Ето за што је он мој
принц.” 064/2407...

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, 25. ју ла, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ка да сте ви пр ви пут на цр та ли Чи ча Гли шу?”, на гра ди ће -
мо по јед ним при мер ком књи ге „Чи ча Гли ша” Си Џеј Тју -
дор. 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.

Рас ко ма дан леш у шу ми, де -
ца ко ја га про на ла зе пра те -
ћи нео бич не пу то ка зе, мрач -
не тај не из де тињ ства ко је се
вра ћа ју да про го не сад већ
сре до веч не љу де – око сни ца
су овог не ве ро ват но на пе тог
пси хо ло шког три ле ра.

Све је по че ло оном стра -
шном не сре ћом на ва ша ру,
кад се два на е сто го ди шњи Еди
пр ви пут су срео са Чи ча Гли -
шом. Чи ча Гли ша је дао Еди ју
иде ју: да он и ње го ви дру га ри
јед ни дру ги ма оста вља ју тај не
по ру ке цр та ју ћи Чи ча Гли ше.
У по чет ку им је то вр ло за бав -
но, а он да их цр те жи до ве ду
до те ла јед не де вој ке. До Чи ча
Гли ши ног ре мек-де ла.

Ота да је про шло три де сет
го ди на и Еди ми сли да је

про шлост иза ње га. А он да
до би ја пи смо у ко јем су са -
мо ко ма дић кре де и цр теж
Чи ча Гли ше. Кад про шлост
поч не да се по на вља, Еди
схва та да се игра ни је ни за -
вр ши ла…

„Чи ча Гли ша” 
Си Џеј Тју дор

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Пра ви ла ви ше не ва же”
Џонa Сандфордa

Два чи та о ца ко ји до сре де, 25. ју ла, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Да ли
има те стро га пра ви ла у жи во ту?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Пра ви ла ви ше не ва же” Џо на Санд фор да.
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.

ТУР НИР У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ ПАН ЧЕ ВА ЦА
Повратак искусних
такмичара

Одлични и почетници

У Но вом Са ду је 15. ју ла одр -
жа но за ни мљи во над ме та ње у
стре ли чар ству, по зна то под на -
зи вом „Џо о ва стре ла”. Кон ку -
рен ци ја је и овог пу та би ла ве -
о ма ја ка, а чла но ви СК-а Пан -
че во су по но во оства ри ли за -
па же не ре зул та те.

Так ми че ње су обе ле жи ли по -
вра так на врх на шег су гра ђа ни на
и не ка да шњег ре пре зен та тив ца

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

За ма као из зам ка 
у зам ку

Пре дра га Бе ки ћа, као и од лич но
га ђа ње Сте фа на Жи ки ћа. Бе кић
је био тре ћи у ква ли фи ка ци ја ма,
а Сте фан је из јед на чио тре нут ни
др жав ни ре корд од 695 кру го ва,
ко ји је та ко ђе по ста вио так ми -
чар СК-а Пан че во Да ни ло Ми о -
ко вић још 2013. го ди не.

Дра ги ша Јев тић је од лич -
но га ђао у ели ми на ци ја ма и

сти гао је до фи на ла, где ипак
ни је ус пео да по бе ди др жав -
ног ре кор де ра Лу ку По по ви -
ћа, па је мо рао да се за до во -
љи сре бр ним од лич јем. Ве -
о ма су се ис та кли и по чет -
ни ци клу ба из на шег гра да,
ко ји су у сво јим ка те го ри ја -
ма по сти гли за па же не ре -
зул та те.

Нај вред ни је тро фе је су осво -
ји ли Ма ри ја Љу бин ко вић, Сте -
фан Жи кић и Бар ба ра Бе кић.
Сре бр ним ме да ља ма су се оки -
ти ли Јо ван Шпе хар, Дра ги ша
Јев тић и еки па СК-а Пан че во
у са ста ву Де јан Фор го, Пре драг
Бе кић и Дра ги ша Јев тић. Брон -
зу је за ра дио Ми ро слав Ал те -
ров. А. Живковић

УЛИЧНА ТРКА У МИОНИЦИ

Пет медаља за Панонију

РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НЕ ПРИ ПРЕ МЕ МЛА ДИХ РАГ БИ СТА

„Дивљи веприћи” најбројнији
Раг би сти Ди на ма 1954 из на -
шег гра да су нај број ни ји у кам -
пу за пер спек тив не спор ти сте
Ср би је. Два тер ми на у ју лу су
ре зер ви са на за при пре ме мла -
де ре пре зен та ци је на ше зе мље,
а по сле то га мом ци ма пред -
сто ји на ста вак клуп ских при -
пре ма за је се њи део се зо не.

На ши мла ди су гра ђа ни су
већ две го ди не око сни ца омла -
дин ске ре пре зен та ци је Ср би је,
а из Ди на ма 1954 на оку пља ње
нај бо љих мла дих раг би ста у зе -
мљи по зва ни су: Пе тар Хи нић,
Ми хај ло Мар ја но вић, Ми лош
Цвет ко вић, Ни ко ла Адви гов,
Вла дан Да бић, Да ни ло Ра ше -
та, Мла ден Јо кић, Ми лош Бо -
жић, Алек сан дар Кр кљуш, Сте -
фан Ми лев ски и Сте фан Дра -
ми ћа нин.



Цен тар за про мо ци ју здра вља
Ин сти ту та за јав но здра вље Ср -
би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба -
тут” расписao je про шле не де -
ље на град ни кон курс за идеј но
ре ше ње пла ка та на те му „За -
шти ти мо се од ду ва на”. Пра во
уче шћа има ју сту ден ти умет -
нич ких фа кул те та у Ср би ји.

Идеј но ре ше ње пла ка та тре -
ба да ука же на по тре бу за за -
шти том од ко ри шће ња ра зно -
вр сних ду ван ских про из во да и
на нео п ход ност очу ва ња здра -
вља по је дин ца и дру штва у це -
ли ни, без об зи ра на уз раст, пол,
ра су и ве ро и спо вест. Кан ди да -
ти мо гу под не ти
са мо је дан ау -
тор ски рад у
ори ги на лу и он
не сме би ти
прет ход но об ја -
вљи ван, из ла ган
или на би ло ко -
ји на чин пу бли -
ко ван и не сме
кр ши ти пра ва
тре ћих ли ца.
Под не ти ра до ви
тре ба да бу ду
од штам па ни у
фор ма ту Б2 (50 x
70 цм), у ко ло ру. Ода бир жан -
ра и ау тор ски при ступ пот пу -
но су сло бод ни.

Ра до ве тре ба до ста ви ти лич -
но или по сла ти по штом на
адре су: Ин сти тут за јав но здра -

вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но -
вић Ба тут”, за Кан це ла ри ју за
пре вен ци ју пу ше ња, Ули ца др
Су бо ти ћа 5, 11000 Бе о град, с
на зна ком „за ли ков ни кон курс”
(под ши фром). Рок за сла ње
ра до ва је 1. но вем бар. Уз рад
је оба ве зно при ло жи ти за тво -
ре ну ко вер ту с ја сно ис пи са -
ном ши фром на по ле ђи ни, ко -
ја ће са др жа ти од штам па ну или
чит ко штам па ним сло ви ма по -
пу ње ну при ја ву за кон курс, ко -
ја се мо же до би ти при пре да -
ва њу ра до ва или на зах тев елек -
трон ском по штом пу тем меј ла
tatjana_nov@yahoo.com.

Струч ни жи -
ри ће ода бра -
ти 12 нај у спе -
шни јих пла -
ка та, чи јим
ће ау то ри ма
п р и  п а  с т и
нов ча не на -
гра де. Пр ва
из но си 50.000
ди на ра, дру -
га 40.000,
тре ћа 30.000,
а де вет оста -
лих – по

10.000 ди на ра.
Ре зул та ти кон кур са би ће об ја -
вље ни на сај ту www.batut.or-
g.rs до кра ја 2018. го ди не.

Ако од лу чи те да се при ја ви -
те, на сај ту „Ба ту та” оба ве зно
по гле дај те и де таљ не про по зи -
ци је кон кур са. До дат не ин фор -
ма ци је мо гу се до би ти код Та -
тја не Шљи вар, пу тем имеј ла
tatjana_nov@yahoo.com или пу -
тем те ле фо на 011/26-84-566,
ло кал 178.

Петак, 20. јул 2018.

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

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ка да се го во ри о епи ла ци ји,
ми сли се на три тех но ло ги је
(SHR, IPL и ла сер) ко ји ма је
мо гу ће укло ни ти ма ље на ду -
жи пе ри од. Нај но ви ји апа ра -
ти ко ри сте SHR и IPL тех но -
ло ги ју у јед ном уре ђа ју и мо -
гу се при ла го ди ти свим де -
бљи на ма и бо ја ма дла ке (осим
се дих, код ко јих се ко ри сти
иглич на епи ла ци ја). Пред но -
сти си нер ги је SHR и IPL у
од но су на ла сер су у то ме што
је ме то да без бол на и што је
це на услу ге знат но по вољ ни -
ја, а ре зул та ти су од лич ни.

Сам про цес укла ња ња ма -
ља тра жи вре ме и пла ни ра -
ње, јер је за ду го трај не ре зул -
та те по треб но по но ви ти трет -
ман пет до осам пу та на ме -
сец или ме сец и по да на. Ле -
ти је та ко ђе мо гу ће ра ди ти

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

Епи ла ци ја

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Ла га на лет ња по сла сти ца с ри жом

и фи ном пе ни цом од ка ра ме ла, ако

се по слу жи до бро рас хла ђе на, при -

ја ће вам по пут сла до ле да.

Са стој ци: 220 гра ма ри же окру -

глог зр на, шест де ци ли та ра во де,

ка ши чи ца ше ће ра и 50 гра ма су вог

гро жђа.

За кре му: че ти ри де ци ли тра мле ка, три жу ман це та, че ти ри ка ши -

ке ше ће ра и два ва ни лин-ше ће ра.

За пе ну: пет бе ла на ца, 12 ка ши ка ше ће ра и на ри ба на чо ко ла да за

де ко ра ци ју.

При пре ма: Ску ва ти ри жу у шест де ци ли та ра во де за јед но с јед -

ном ка ши чи цом ше ће ра. Ако је по треб но, оце ди ти ви шак во де, па

до да ти су во гро жђе и све из ме ша ти.

Уму ти ти жу ман ца са че ти ри ка ши ке ше ће ра, па до да ти и је дан де -

ци ли тар хлад ног мле ка. Пре о ста ло мле ко ста ви ти да про ври за јед -

но с ва ни лин-ше ће ром, по ме ри ти с рин гле и уме ша ти жу ман ца.

Вра ти ти на рин глу и са свим крат ко ку ва ти. Па зи ти да не про ври, јер

ће се ство ри ти гру дви це. До вољ но је да кре ма поч не да се по ди же

и од мах по ме ри ти с рин гле.

Још то плу кре му пре ли ти пре ко ри же и све па жљи во из ме ша ти.

Рас по де ли ти у чи ни ји це за ком пот или сер ви ра ти у јед ној ве ћој из

ко је ће мо ка сни је слу жи ти. Уму ти ти чврст шам од бе ла на ца и до да -

ти пет ка ши ка ше ће ра, а пре о ста ли ше ћер рас то пи ти као ка ра мел.

Не пре ки да ју ћи му ће ње, си па ти у тан ком мла зу рас то пље ни ше ћер

пре ко бе ла на ца и све још крат ко му ти ти мик се ром. Не бри ни те, ше -

ћер ко ји оста не на зи до ви ма по су де ла ко ће се ка сни је ис то пи ти, са -

мо си пај те то плу во ду и оста ви те та ко не ко вре ме.

Пре ко ри же ста ви ти шам, па по мо ћу две ма ле ка ши ке на пра ви ти

пу сли це. Од го ре на ри ба ти чо ко ла ду или по су ти чо ко лад ним мр ви -

ца ма. Охла ди ти до бро пре слу же ња.

На по ме на: за при пре му овог де сер та ко ри сти ти ко чан ску ри жу из

Ма ке до ни је, ко ја је крат ког, окру глог зр на и има ве ли ку моћ упи ја ња.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Ка ра мел су тли јаш

Брз и си гу ран тран спорт па -
ци јен та до бол нич ке при јем -
не слу жбе мо ра да за до во љи
не ко ли ко ци ље ва – во жња
тре ба да бу де што теч ни ја,
без оштрог ко че ња и агре -
сив не про ме не прав ца, ка ко
се не би угро зи ли ста бил -
ност па ци јен та, ње гов жи -
вот и жи во ти чла но ва ме ди -
цин ског ти ма. Ну жно је да
се спре чи мо гућ ност но вог
са о бра ћај ног ин ци ден та, ко -
ји би до дат но оте жао ука зи -
ва ње по мо ћи па ци јен ту и
узро ко вао дру га тра у ма ти -
зо ва на ли ца. Тран сфер па -
ци јен та до при јем не је ди ни -
це мо ра би ти нај бр жи мо -
гућ. Сви за ко ни у све ту ко ји
ре гу ли шу пра ви ла по на ша -
ња во зи ла ур гент них слу жби
на пу ту ба зи ра ју се на основ -
ном пра ви лу по ко јем во зач
са ни тет ског во зи ла мо ра да
упра вља во зи лом на си гу ран
на чин ка ко би се из бе гло би -
ло ка кво угро жа ва ње си гур -
но сти дру гих уче сни ка у са -
о бра ћа ју.

У Ср би ји је За ко ном о без -
бед но сти са о бра ћа ја де фи -
ни са но да во зи ла с пр вен -
ством про ла за, ка да да ју по -
себ не звуч не и све тло сне зна -
ке, има ју пред ност у од но су
на сва дру га во зи ла. На њих
се не при ме њу ју огра ни че ња
бр зи не, оба ве за про пу шта ња
пе ша ка, као и за бра на пре -
ти ца ња и оби ла же ња во зи ла,
али под усло вом да не угро -

жа ва ју без бед ност дру гих уче -
сни ка у са о бра ћа ју. Во зи ла с
пр вен ством про ла за не ма ју
пр вен ство са мо у слу ча је ви -
ма ка да на и ла зе на во зи ла с
прат њом или на во зи ла ко ја
се кре ћу рас кр сни цом на ко -
јој је са о бра ћај ре гу ли сан се -
ма фо ром или зна ци ма по -
ли циј ског слу жбе ни ка ка да
им је тим зна ци ма за бра њен
про лаз.

Ка да у За ко ну о без бед но -
сти са о бра ћа ја не би по сто -
ја ла оба ве за дру гих уче сни -
ка у са о бра ћа ју да про пу сте
во зи ла с пр вен ством про ла -
за, он да би ове од ред бе за ко -
на зна чи ле да во зи ла с пр -
вен ством про ла за не би сме -
ла да пре ла зе рас кр сни цу ка -
да је на се ма фо ру цр ве но све -
тло у прав цу њи хо вог кре та -
ња. Ме ђу тим, с об зи ром на
то да за кон ја сно де фи ни ше
оба ве зу оста лих уче сни ка у
са о бра ћа ју да про пу сте во зи -
ла с пр вен ством про ла за, да
им омо гу ће ми мо и ла же ње и
пре ти ца ње од но сно оби ла -
же ње, да по по тре би укло не
во зи ло с ко ло во за или се за -
у ста ве, то дру гим ре чи ма зна -
чи да са ни тет ско во зи ло успо -
ра ва пред рас кр сни цом, про -
пу шта во зи ла ко ја има ју зе -
ле но све тло на се ма фо ру и
ко ја не ће да ста ну, а он да ка -
да се сва во зи ла за у ста ве и
ка да се уо ча ва ја сна на ме ра
дру гих уче сни ка у са о бра ћа -
ју да про пу сте са ни тет ско во -
зи ло, оно про ла зи рас кр сни -
цу и по ред чи ње ни це да на
се ма фо ру све тли цр ве но.
Иста пра ви ла ва же и за пе -
ша ке, ко ји у овим слу ча је ви -
ма не сме ју да сту пе на ко -
ло воз, али исто вре ме но ни -
ка ко не сме да бу де угро же -
на њи хо ва без бед ност.

Сма тра мо сво јом оба ве зом
да по но ви мо од ред бе За ко на
о без бед но сти са о бра ћа ја ка -
ко се оне не би јед но стра но
и по гре шно ту ма чи ле, а што
мо же има ти не са гле ди ве по -
сле ди це по рад ур гент них
слу жби.

Под се ћа ње на 
про пи се

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

епи ла ци ју, али је бит но при -
др жа ва ти се пра ви ла. На и -
ме, трет ман тре ба ура ди ти
нај ма ње се дам да на пре или
нај ма ње ме сец да на по сле
сун ча ња (ка ко би ко жа из -
бле де ла). Ре ги је ко је се не
из ла жу ди рект но сун цу, као
што је па зух или би ки ни зо -
на, мо гу ће је ура ди ти и два-
три да на пре сун ча ња.

У па у зи из ме ђу трет ма на
епи ла ци је, ако дла чи це из ра -
сту, по треб но их је ис кљу чи -
во бри ја ти ка ко би се за др -
жао ко рен на ко ји ће мо де ло -
ва ти фо то е пи ла ци јом. Ако из
би ло ког раз ло га из ме ђу два
трет ма на епи ла ци је же ли те
да на пра ви те па у зу ду жу од
два ме се ца, он да је у том пе -
ри о ду бо ље ра ди ти де пи ла -
ци ју. Ка да се по но во од лу чи -
те за епи ла ци ју, бит но је да
се не де пи ли ра те во ском бар
ме сец да на пре по ступ ка.

Ко жа на кон епи ла ци је
SHR-ом и IPL-ом не жна је и
осло бо ђе на упал них про це са
на ста лих у фо ли ку лу дла ке.
IPL тех но ло ги ја еми ту је све -
тлост у ра спо ну од 600 до
100 нм, што га ран ту је да она
не ути че на во ду у тки ву и не
мо же да про из ве де штет не
по сле ди це би ло ко је вр сте.
Ина че, ме ња њем фил те ра код
IPL апа ра та успе шно се укла -
ња ју ак не и фле ке, а ко жа се
под мла ђу је.

У про грам ће би ти
укљу че но 775 
кан ди да та у де сет
гра до ва у Ср би ји

Рок за при ја вљи ва ње
не де ља, 22. јул

Он лајн те сти ра ње
пла ни ра но за ав густ

На ци о нал на слу жба за за по -
шља ва ње под се ћа не за по сле не
да су у то ку при ја ве за атрак -
тив не обу ке ко је ће им обез бе -
ди ти нео п ход на зна ња и ве шти -
не за рад у IT сек то ру. Ја ва про -
гра ми ра ње, из ра да веб-апли ка -
ци ја, PHP и .NET про гра ми ра -
ње са мо су не ки од про гра ма
ко ји ће бу ду ћим по ла зни ци ма
олак ша ти пут до по сла.

Про грам пре ква ли фи ка ци је
за IT по кре ну ла је Вла да Ре пу -
бли ке Ср би је 2017. го ди не, а са -
да, у ње го вом на став ку, не за по -
сле ни има ју још јед ну при ли ку
да стек ну по треб на зна ња и по -
ста ну про гра ме ри по чет ни ци.

Те о ри ја и прак са
У НСЗ-у ка жу да су обу ке ускла -
ди ли с по тре ба ма тр жи шта ра -
да, осла ња ју ћи се на чи ње ни цу
да је IT сек тор је дан од нај бр -
же ра сту ћих у еко но ми ји Ср -
би је, с по ра стом из во за од пре -
ко 20% го ди шње. Сто га IT
струч ња ци има ју нај ви ше мо -
гућ но сти за за по шља ва ње на
тр жи шту ра да ка ко у на шој зе -
мљи, та ко и ши ром све та.

У пла ну је да спе ци ја ли стич -
ке ин фор ма тич ке обу ке бу ду
ре а ли зо ва не у де сет гра до ва ши -
ром Ср би је: у Бе о гра ду, Но вом
Са ду, Ни шу, Чач ку, Ва ље ву, Кра -
гу јев цу, Но вом Па за ру, Ужи цу,
Су бо ти ци и Зре ња ни ну. Ако не
жи ви те ни у јед ном од на ве де -
них гра до ва, не ка вас то не обес -
хра бри: мо же те се при ја ви ти
без об зи ра на то ода кле сте, а

НСЗ ОР ГА НИ ЗУ ЈЕ ИН ФОР МА ТИЧ КЕ ОБУ КЕ

ПО СТА НИ ТЕ ПРО ГРА МЕР – БЕС ПЛАТ НО

ако бу де те иза бра ни, на ста ву
ће те по ха ђа ти у гра ду ко ји вам
је нај бли жи. У обу ке, у окви ру
пр вог ци клу са, ко ји по чи ње у
сеп тем бру, тре ба да бу де укљу -
че но 775 по ла зни ка. При ја ве су
отво ре не 9. ју ла на сај ту www.ito-
buke.rs, а рок за при ја вљи ва ње
ис ти че у не де љу, 22. ју ла.

Ка ко из гле да тест
Ка ко је на ја вље но, про гра ми
ће тра ја ти из ме ђу 250 и 400
ча со ва, на кон че га сле ди прак -
са од 20 рад них да на у не кој
од IT ком па ни ја. Сви при ја -
вље ни кан ди да ти про ћи ће пр -
ви круг се лек ци је кроз он лајн
те сти ра ње ко је ће би ти спро -
ве де но у ав гу сту, док ће фи -
нал ни из бор кан ди да та вр ши -
ти из во ђа чи обу ка.

Пр ва фа за ће об у хва ти ти пси -
хо ло шку про це ну кан ди да та и
те сти ра ње зна ња ен гле ског је -
зи ка (ни во А2), док ће у дру гој
фа зи усле ди ти још је дан тест
ен гле ског, а про ве ра ва ће се и

да ли кан ди да ти има ју од го ва -
ра ју ће пред зна ње у обла сти ра -
да на ра чу на ру (ни је нео п ход -
но по зна ва ти про гра ми ра ње).

Уко ли ко же ли те да по ха ђа -
те не ку од IT обу ка, тре ба да
ис пу ни те сле де ће усло ве: да сте
на еви ден ци ји не за по сле них
На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње, да има те нај ма ње за -
вр ше ну сред њу че тво ро го ди -
шњу шко лу, да по се ду је те скло -
но сти за ин фор ма тич ко про -
гра ми ра ње, да по зна је те рад на
ра чу на ру и да зна те ен гле ски
је зик нај ма ње на ни воу А2.

За ви ше ин фор ма ци ја обра -
ти те се свом са вет ни ку за за по -
шља ва ње или пра ти те сајт
www.nsz.gov.rs, где ће ре дов но
би ти об ја вљи ва не све ин фор ма -
ци је о овом про гра му. Де таљ -
ни ји опис обу ка и ви ше по да та -
ка о те сти ра њу мо же те про на ћи
и на сај ту www.itobuke.rs, а до -
дат на пи та ња мо же те по ста ви -
ти над ле жни ма у На ци о нал ној
слу жби за за по шља ва ње пу тем
меј ла itobuke@nsz.gov.rs.

Има ефек та
Про шло годи шње ис ку ство по -
ка за ло је да се, по сле пр ве фа зе

пре ква ли фи ка ци ја, пре ко 30
од сто уче сни ка за по сли ло на
IT по зи ци ја ма с про сеч ном по -
чет ном пла том од око 45.000
ди на ра. Још 700 кан ди да та за -
вр ша ва дру гу фа зу пре ква ли -
фи ка ци ја у ју лу и ав гу сту, а
не ко ли ко де се ти на се, твр де у
НСЗ-у, већ за по сли ло. Јав не
на бав ке за ор га ни за ци је ко је
ће се лек то ва ти и об у ча ва ти
кан ди да те су у то ку и мо гу се
пра ти ти на сај ту На ци о нал не
слу жбе.

Има мо до бре ве сти и за оне
ко ји се не на ла зе у еви ден ци ји
НСЗ-а јер има ју по сао, а же ле -
ли би да на у че да про гра ми ра -
ју и про ме не про фе си ју. На и -
ме, у Ми ни стар ству за рад, за -
по шља ва ње, бо рач ка и со ци -
јал на пи та ња на ја вљу ју да ће у
сеп тем бру би ти отво рен по зив
за пре ква ли фи ка ци је за IT на -
ме њен упра во за по сле ним гра -
ђа ни ма.

Ина че, у ју ну су на еви ден -
ци ји На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње би ла 579.072 ли -
ца, што је за де сет од сто ма -
ње не го про шле го ди не у исто
вре ме.

Про гра ми ра ње све тли је бу дућ но сти

КОН КУРС ИН СТИ ТУ ТА „БА ТУТ”

За нај бо љи пла кат
50.000 ди на ра



Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Ве се ли ја” не ми ру је ни то -
ком лет њих ме се ци, па је та -
ко не дав но уче ство ва ло на ин -
тер на ци о нал ном фе сти ва лу
„Ва тра ми о ри теи” у ру мун -
ском гра ду Фок са њу. По ред
број них ан сам ба ла из те су -
сед не зе мље, као и из Бу гар -
ске, Мол да ви је и Укра ји не, и
ова гло гоњ ска ор га ни за ци ја
пред ста ви ла се ру мун ским пе -
сма ма и фол кло ром. То ком
три да на фе сти ва ла про грам
се од ви јао у ви ше тер ми на и
на раз ли чи тим тр го ви ма у по -
ме ну том ме сту.

Пре то га „Ве се ли ја” је на -
сту пи ла на сло вач ком фе сти -
ва лу „Тан цуј, тан цуј” у бач ком
се лу Гло жа ну, а по том и на
град ској смо три у Пан че ву.

Ово дру штво се још од
1938. го ди не ба ви очу ва њем
ру мун ске тра ди ци је са ових
про сто ра, а да све бу де нај -

бо ље мо гу ће ор га ни зо ва но,
ста ра ју се ко ре о граф Лу чи -
јан Да ни лов, ди ри гент ор ке -
стра До рел Мар ја ну и пред -
сед ник Кор не ли ју Идвор јан.
Вре дан рад ни је про ма као,
по ред оста лих, ни град ским
и по кра јин ским струк ту ра ма,
као ни ру мун ској вла ди, што
је ре зул то ва ло мно гим одо -
бре ним про јек ти ма или до -
би ја њем спон зор ства.

Због то га чла но ви дру штва
не мо ра ју ни шта да пла ћа ју,
по пут чла на ри не, тро шко ва
пре во за или на бав ке но шње,
а до кра ја ле та уче ство ва ће и
на ма ни фе ста ци ја ма у До ло -
ву, Ов чи, Вр шцу, ру мун ској
Де ти и, на рав но, Гло го њу.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” уре ђи -
ва ли су се о ско гро бље. Они
су оре зи ва ли гра ње и ра сти -
ње ко је оме та са о бра ћај у ули -
ца ма Жар ка Зре ња ни на, Змај
Јо ви ној и Бо ри са Ки дри ча.
Ко мар ци су за пра ши ва ни у
по не де љак, 16. ју ла.

Ба нат ско Но во Се ло: Ше ста
„Трак торијадa” одр жа на je у
не де љу, 15. ју ла, у Но вом Се -
лу, на ло ка ци ји по зна тој као
„ва ша ри ште”. Пре то га цео
тај крај по ко си ли су и уре -
ди ли рад ни ци ло кал ног ко -
му нал ног пред у зе ћа. Те ку
при пре ме за так ми че ње у ку -
ва њу го ве ђег гу ла ша „Бан -
гул”, ко је ће би ти одр жа но
29. ју ла.

До ло во: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це, то ком про те кле не -
де ље по ста вље на су но ва деч -
ја игра ли шта на че ти ри ло ка -
ци је у До ло ву. Кул тур но-за -
бав но ве че КУД-а „Ба нат ски
вез” би ће одр жа но у окви ру

лет њег про гра ма До ма кул -
ту ре у су бо ту, 21. ју ла, од 20
са ти, на тр гу у цен тру.

Гло гоњ: За вр шен је ве ћи део
про гра ма по во дом се о ске сла -
ве Пе тров дан; пре о ста ла је
још Лет ња ли га у ма лом фуд -
ба лу, ко ја је стар то ва ла у су -
бо ту, 14. ју ла, на школ ском
те ре ну, где ће на ред них да на
игра ти се дам на ест еки па. КУД

„Ве се ли ја” је уче ство вао на
ин тер на ци о нал ном фе сти ва -
лу „Ва тра Ми о ри теи” у ру -
мун ском гра ду Фок са њу.

Ива но во: Шко ла је сре ђи ва ла
бе тон ске ста зе у дво ри шту, та -
ко што су нај ло ши је за ме ње -
не но вим, а то је ура ђе но и
код са ле и спорт ских те ре на,
као и пре ма бу ду ћем вр ти ћу
и око згра де где на ста ву по ха -
ђа ју уче ни ци ни жих раз ре да.

Ја бу ка: У току је уре ђи ва ње
свих та ми шких пла жа на до -
мак се ла, у че му Ме сној за -
јед ни ци по ма жу ЈКП „Вод-
ком”, удру же ња по љо при -
вред ни ка и еко ло га („Наш
Та миш”), као и ме шта ни Ја -
бу ке. Тре ћи „Илин ден ски тур -
нир у ма лом фуд ба лу” по чи -
ње у су бо ту, 21. ју ла.

Ка ча ре во: Пред ста ва „Свла че -
ње” би ће из ве де на у пе так, 20.
ју ла, од 20 са ти, на лет њој сце -
ни. У том ко ма ду игра ју Ка та -
ри на Жу тић и Је ли ца Сре те -
но вић, а сце на рио и ре жи ју
ура ди ла је Мир ја на Бо бић Мој -
си ло вић, ко ја ће пре пред ста -
ве одр жа ти књи жев но ве че.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца
је, уз по моћ ко му нал ног пред -
у зе ћа, До ма кул ту ре, Од бој -
ка шког клу ба „Мла дост” и љу -
би те ља тог спор та, у су бо ту,
14. ју ла, за вр ши ла ра до ве на
те ре ну за бич-во леј, а уре ђен
је и окол ни про стор. Утак ми -
ца из ме ђу фуд ба ле ра до ма ће
„Мла до сти” и ОФК Бе о гра да
би ће од и гра на у су бо ту, 21.
ју ла, од 18 са ти, на Спорт -
ском цен тру „По ња ви ца”.

Стар че во: Шко ла је по ста ви -
ла но ве клу пе на спорт ском
те ре ну у дво ри шту. Ово го ди -
шњи „Да ни дру же ња” по че ће
27. ју ла и тра ја ће до 18. ав гу -
ста, а за то вре ме би ће при ре -
ђе но се дам де се так про гра ма.

Петак, 20. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Ау тор ско оства ре ње
Бо ја на Вој но ва из 
До ло ва на гра ђе но 
у Со ко ба њи

На ин тер на ци о нал ном филм -
ском фе сти ва лу „Врм џа фест”,
одр жа ном про те клог ви кен да
на до мак Со ко ба ње, до ку мен -
та рац под на зи вом „У до ло ви -
ма рав ни це”, чи ји је ау тор Бо -
јан Вој нов из До ло ва, до био је
на гра ду за нај бо љи ту ри стич -
ки филм.

Ово оства ре ње пред ста вља
же љу мла дих ен ту зи ја ста да
сво ју им пре си ју и љу бав пре ма
при ро ди, тра ди ци ји и кул ту ри
при ка жу кроз објек тив ка ме ре
и под стак ну су гра ђа не на раз -
ми шља ње о ра зно вр сним бо -
гат стви ма се ла.

– До ку мен тар ни филм „У до -
ло ви ма рав ни це” сни ма ли смо
две го ди не, а су шти на при че је у
пу то ва њу кроз сан мла де де вој -
ке ко ја нас во ди кроз скри ве не
пре де ле бес крај не рав ни це с мно -
го до ло ва. Мо ти ви ма из свог сна
ова са њар ка исли ка ва плат но на

СЕЛО

ВРЕД НО ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ФИЛМ О ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ СЕ ЛУ

„У ДО ЛО ВИ МА РАВ НИ ЦЕ” ЈЕ НАЈ БО ЉЕ

Страну припремио
Јордан

Филиповић

АК ТИВ НО СТИ КУД-а „ВЕ СЕ ЛИ ЈА”

Вред ни Гло гоњ ци

ко јем пред ста вља жи вот ма лог
чо ве ка на се лу, под се ћа ју ћи нас
на оби ча је, кул ту ру и тра ди ци ју,
на искон ске и пра ве вред но сти
на ко је по не кад, на мер но или
слу чај но, за бо ра ви мо. То ком
фил ма глав на ак тер ка нас упо -
зна је с ле по та ма се ла, до ча ра ва -
ју ћи нам от ку ца је, уку се и ми -
ри се ми ну лих вре ме на. Иде ја
нам је би ла да пу тем не ког но -
вог кон цеп та пред ста ви мо на ше
се ло као ту ри стич ки би сер за ко -
ји да нас у све ту вла да ве ли ко

ин те ре со ва ње и за ко јим тра га
са вре ме ни чо век већ по ма ло
умо ран од пре бр зог на чи на жи -
во та – ис та као је Вој нов.

Он је пот пи сао и сце на рио и
ре жи ју на гра ђе ног фил ма; ка -
мер ма ни су би ли Зо ран Ком -
пар, Пре драг Фи ли пов и Лу ка
Ива но вић, ко ји је био за ду жен
и за мон та жу, а пра те ће му -
зич ке ну ме ре ком по но ва ла је
Ле на Га ђан ски Еша на.

У уло зи на ра то ра на шла се
Ве сна Бо јо вић Вој нов, а пре о -

ста ле ро ле у овом до ку мен тар -
цу из не ли су Алек сан дра Да -
бе тић (са њар), Жив ко Нов ко -
вић (сли кар), Же ља на Ни ко -
лић и Ми ла на Стан ко вић (де -
вој ке у на род ној но шњи), Ми -
ро слав Пет ко вић и Дра ган Тра -
и лов (па о ри) и Не ги ца Сто кић
(до ма ћи ца).

Филм је нов ча но по др жао
Град Пан че во на јав ном кон -
кур су за су/фи нан си ра ње про -
је ка та у обла сти кул ту ре за
2017. го ди ну, а по др жа ли су
га и Ме сна за јед ни ца „Ми та
Ву ко са вљев”, ЈКП „До ло ви”,
По друм ста ре ба нат ске ку ће
„Ста јић” и до ло вач ки Дом кул -
ту ре. Ди рек тор те уста но ве Ми -
ро слав Пр вуљ је и из вр шни
про ду цент про јек та под на зи -
вом „Про мо ци ја кул тур но-
исто риј ског на сле ђа и кул тур -
но-ту ри стич ких по тен ци ја ла
До ло ва”, чи ји је но си лац био
КУД „Ба нат ски вез”, а ко ор -
ди на тор – по ме ну ти Бо јан Вој -
нов, док су се у свој ству парт -
не ра ан га жо ва ле до ло вач ке ин -
сти ту ци је – Ме сна за јед ни ца
и Дом кул ту ре.

СЕ О СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ – ЈАБУКА (3)

Мно го књи га на ма ке дон ском је зи ку, али ни ко их не чи та
То ком нај то пли јег го ди шњег
до ба и лет ње ше ме „Пан че вац”
се ба ви ак ту ел ним ста њем се -
о ских би бли о те ка, ко је го ди -
на ма функ ци о ни шу под окри -
љем до мо ва кул ту ре.

С тим у ве зи, би ће ре чи и о
ин те ре со ва њу жи те ља на се ље -
них ме ста за књи гу, о то ме ко -
ли ко и шта се чи та, као и о
пер спек ти ва ма у бу дућ но сти.

Би бли о те ка До ма кул ту ре у Ја -
бу ци де ли суд би ну свих дру -
гих ка да је реч о на бав ци књи -
га. У пре во ду – рас по ла жу
скром ним фи нан сиј ским сред -
стви ма, па се до ви ја ју на раз не
на чи не да до ђу до нов ца за ку -
по ви ну но вих на сло ва.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке по -
ме ну те уста но ве Ма ри ја не За го -
рац, књи ге углав ном ку пу ју за -
хва љу ју ћи ак ци ја ма про да је па -
пи ра или до на ци ја ма гра ђа на.

Сла ђа на Бог да но вић, по во -
ка ци ји про фе сор раз ред не на -
ста ве, ко ја од 2005. го ди не у
Ја бу ци ра ди као ви ши књи -
жни чар, ка же да у те шким вре -
ме ни ма функ ци о ни шу са свим
до бро и да по се ду ју књи жни
фонд од 8.700 на сло ва.

– Би ло би и бо ље да у вре ме
оних не срећ них ра то ва, ка да су
ов де би ле сме ште не вој ска и
из бе гли це, ни је не ста ло око
3.500 књи га, што је те шко на -
док на ди во. С дру ге стра не, не -
кад смо из По кра ји не до би ја ли
бар по два де се так хи ља да ди -
на ра, али је та прак са пре ста ла
пре пет го ди на. Због та квих
ства ри би ли смо при ну ђе ни да
уве де мо чла на ри ну, а из нос по -
о дав но ни је ме њан – за ђа ке и
сту ден те је и да ље 200 ди на ра
на го ди шњем ни воу, а за од ра -
сле 300 ди на ра. Но циљ нам
ни је да од то га за ра ђу је мо но -
вац, већ да чи та о ци ма при бли -
жи мо што ви ше вред ни јих књи -
га – на во ди би бли о те кар ка.

Она до да је да по сто ји пет -
сто чла но ва ко ји до ђу бар не -
ко ли ко пу та у два на ест ме се -
ци. У про се ку у би бли о те ку
днев но на вра ти од сед мо ро до
пет на е сто ро ко ри сни ка, ко ји
тра же не ка кву услу гу. Нај ве ћа
је гу жва пред крај школ ске го -
ди не или на са мом рас пу сту,
ка да не ра ди школ ска би бли о -
те ка. И рад но вре ме је по де -
ше но (по не дељ ком и пет ком
од 12 до 18 са ти) ка ко би што
ви ше ко ри сни ка мо гло да до -
ђе по књи гу.

– Тру ди мо се да удо во љи мо
же ља ма чи та ла ца, пре вас ход -
но ка да је реч о но вим на -
сло ви ма. А тре нут но су нај а -
трак тив ни ји до ма ћи спи са те -

љи Је ле на Ба чић Алим пић,
Ва ња Бу лић и То ма Фи ла; од
ста рих се из два ја ју Фал ко нес,
Ху ра до и Му ра ка ми, а код
деч јих је нај по пу лар ни ји
Урош Пе тро вић. До го ди се и
да по је ди на де ла про чи та по
три де се так чла но ва, а по ак -
тив но сти бих из дво ји ла су -
гра ђа не Све то за ра Је ши на,
Вла ди сла ву Ма сни ко су и ма -
лу Ма шу Га ће шу. Мо рам да
се по хва лим да нам је пре два
ме се ца јед на не ка да шња Пан -
чев ка, Мир ја на Бач ник, на ста -
ње на у Љу бља ни, по кло ни ла
лич ну за о став шти ну сво је по -
кој не се стре од пет сто ква ли -
тет них књи га. Има мо и нај ве -
ћи фун дус књи га на ма ке дон -
ском је зи ку – тач но 2.005 на -
сло ва – што је убе дљи во нај -
ви ше у ју жном Ба на ту, али на -
жа лост ни ко то не чи та – на -
ве ла је Сла ђа на Бог да но вић.

Ја буч ка би бли о те ка има елек -
трон ску чи та о ни цу, са умре -
же ним ра чу на ри ма и штам па -
чи ма, што је при клад но пре
све га за ђа ке, али ова мо до ла -
зе и гра ђа ни с ра зним зах те ви -
ма, на ко је им љу ба зно осо бље
увек од го во ри по зи тив но.

Да да ју од го во ре на пи та ње ка ко про во де
нај то пли је го ди шње до ба у свом ме сту, из -
бор је (са свим оправ да но) пао на гло гоњ ске
ти неј џер ке уз ра ста из ме ђу три на ест и пет -
на ест го ди на, а оно је што их спа ја је ве ли ки
успех – не дав но осво је но пр во ме сто на др -
жав ном ва тро га сном пр вен ству за ју ни ор ке.

Јед на од њих је Је ле на Трај ко вић, ко ја
се сва ко днев но обич но про ше та с дру га -

ри ма, док уве че вре ме про во ди на те ле -
фо ну или с бра том Пе тром по гле да не ку
се ри ју по пут „Ди на сти је”. Је ле на До дић
је пре ко да на углав ном код ку ће; по не -
кад оде на ба зен или, кад је баш вру ће, на
Та миш, а уве че с при ја те љи ма, ме ђу ко -
ји ма су и Ани та, Ива на и Ма рио, на вра ти
у ло кал ну пе ка ру на па ла чин ке. Ја на Ја -
ћи мов ски рас пуст углав ном про во ди с
дру штвом у пар ку, а не рет ко по ра ни, око

5 са ти, ка ко би с бра том Вла ди ми ром
оти шла на Та миш на пе ца ње; но ћу по -
гле да се ри ју „The Originals”, а бу ду ћи да
во ли рок му зи ку и бен до ве као што је
„Guns N’ Roses”, уо би ча ја ва да оде и на
свир ку на лет њој сце ни До ма кул ту ре.

Вик то ри ја Стој ку рас пуст про во ди на -
по љу с дру штвом, а овог ле та је че сто,
по пут свих са го вор ни ца, би ла ан га жо ва -
на у ве зи с ва тро га сним др жав ним пр -
вен ством ју ни ор ки, као и око упи са у
шко лу, али до да је да је, иа ко је би ло на -
пор но, ве о ма вре де ло. Вик то ри ја сма тра
да се ни ко не ку па у Та ми шу, јер је Та -
миш, пре ма ње ном ми шље њу, при лич но
пр љав, па кад је пре вру ће, оде на град -
ски ба зен. Ани та Кир ка лет њи рас пуст
про во ди као и мно ге вр шња ки ње – с дру -

штвом сед не на клу пу у пар ку, па до ми -
ле во ље сур фу ју по ин тер не ту и пра те
„Ин ста грам” и „Феј сбук”. Та ма ра Да ко -
вић је у сло бод но вре ме нај че шће с бра -
ћом Ог ње ном и Ла за ром, као и са две
по ме ну те дру га ри це, а по себ на „лет ња
по сла сти ца” им је од ла зак у аква-парк у
Ко ва чи ци.

Ана Па влов ски то ком то плих да на ше -
та с дру га ри ма или во зи ро ле ре, и то

углав ном по пар ку. Ин те ре сант ни је јој је
у да ни ма се о ске сла ве Пе тров да на, и то
пр вен стве но због рин ги шпи ла и то бо га -
на. За раз ли ку од мно гих, она не ма про -
блем да се оку па на та ми шкој пла жи „ске -
ла”, без об зи ра на то што је во да мут на,
што има му ља на ула зу у ре ку и по не кад
на га зи на шкољ ку. Ан ђе ла Ђор ђе вић се
сва ке ве че ри про ше та с дру га ри ца ма Ан -
ђе лом, Ана ста си јом и Ми лом, а уве че ра -
до гле да ју се ри ју „Исти не и ла жи”, у ко јој
им је нај о ми ље ни ји лик Ма ри на. И она
би во ле ла да По та миш је бу де чи сти је.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У ГЛО ГО ЊУ?

Да је Та миш ма ло чи сти ји...



Се дам на е сто го ди шњи Алек са
Ми ле тић из Старчева осво јио
је пр во ме сто на Са бо ру фру -
ла ша Вој во ди не под на зи вом
„Шкри пи ђе рам”, ко ји је ове
го ди не, 14. ју ла, одр жан два де -
сет тре ћи пут, у До му кул ту ре
у Иђо шу. Ову кул тур но-ту ри -
стич ку ма ни фе стаци ју ор га ни -
зу је Кул тур но-про свет но дру штво
„Ми ли вој Омо рац” с ци љем да

се тра ди ци о нал но ства ра ла -
штво Вој во ди не са чу ва од за -
бо ра ва.

Му зи ча ри су се так ми чи ли
у три ка те го ри је: из вор но и са -
вре ме но сви ра ње и ду ет. Мла -
ди Пан че вац по бе дио је у ка -
те го ри ји са вре ме но сви ра ње, у
ко јој се на сту па за јед но са ор -
ке стром. Нај бо љи уче сни ци
пред ста вља ће по кра ји ну на Ре -
пу блич ком так ми че њу фру ла -
ша у При сло ни ци код Чач ка у
не де љу, 22. ју ла.

Алек са Ми ле тић је уче ник
Му зич ке шко ле „Мо кра њац” у
Бе о гра ду и сред ње Ма шин ске
шко ле у Пан че ву. У шко ли

„Мо кра њац” по ха ђа ет но-смер,
ко ји је је ди ни у Ре пу бли ци Ср -
би ји. У шко ли сви ра ин стру -
мент ка вал код про фе со ра Ми -

ло ша Ни ко ли ћа, а ка ко је овај
ин стру мент ве о ма ау тен ти чан
и на ла зи се на ли сти не ма те -
ри јал них кул тур них до ба ра Ре -
пу бли ке Ср би је, Алек са че сто
сви ра на др жав ним ску по ви -
ма, па је већ два пу та сви рао у
На род ној скуп шти ни и јед ном
при ли ком по се те ки не ског
пред сед ни ка.

Фру лу сви ра по след њих пет
го ди на. Пр вен стве но ју је учио
код Го ра на Ста мен ко ви ћа у
Стар че ву, а са да је уса вр ша ва
у Кра гу јев цу код Ми лин ка Ива -
но ви ћа Цр ног, ко ји во ди шко -
лу „Свети вла ди ка Ни ко лај”.

Филм ска ко ло ни ја Гру пе за
филм Ре ги о нал ног цен тра за
та лен те „Ми хај ло Пу пин” одр -
жа на је од 10. до 18. ју ла у Де -
ли блат ској пе шча ри.

Гру па за филм је осно ва на
2001. го ди не, ка да је одр жа на
пр ва ко ло ни ја. Основ на иде ја
би ла је да по ла зни ци уче те о -
ри ју фил ма и о фил му уоп ште,
а да по сле то га сте че но зна ње
упо тре бе у прак си. Кроз ко ло -
ни ју је про шло пре ко сто по -
ла зни ка, а из го ди не у го ди ну
се број уче сни ка ме њао у за ви -
сно сти од ма те ри јал них сред -
ста ва. Ове го ди не је уче ство -
ва ло око два де сет пет по ла зни -
ка, ме ђу ко ји ма су се на шли и
ста ри ји уче сни ци ко ји су на -
ста ви ли са рад њу с Цен тром.
Као и прет ход них не ко ли ко го -
ди на, уче ство ва ли су и два де -
ча ка и две де вој чи це из шко ле
ани ми ра ног фил ма из Ло зо ви -
ка („Лаф”).

– Филм ска ко ло ни ја је спе -
ци фич на по то ме што се љу ди
ов де ве жу. Они ко ји су кре ну -
ли 2003. го ди не, оста ли су и

дан-да нас при ја те љи. То је ве -
ли ка ствар, ко ју лич но до жи -
вља вам као успех. Ми смо фор -
ми ра ли је згра ин те лек ту а ла ца
ко ји су би ли ве за ни љу ба вљу
пре ма фил му и дан-да нас то
исто по др жа ва ју. Не ки од њих
су би ли с на ма и ове го ди не да
пре не су сво је зна ње на мла ђе
и по мог ну у ре ша ва њу ди ле ма
– ре као је Иван Ра ки џић, мен -
тор Гру пе за филм.

Не ка да шње уче сни це ко ло -
ни је ко је су ра ди ле с мла дим
по ла зни ци ма би ле су Та тја на

Ри стић, Ма ри ја на Јо ван дић и
Вла ди сла ва Ста ни ву ко вић.

– Би ла сам у ко ло ни ји пр ви
пут пре три на ест го ди на и та -
да сам се ба ви ла сни ма њем
зву ка и мон та жом. Са да сам и
про фе сор у Ре ги о нал ном цен -
тру за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин”, па сам и у том сми слу
ис по моћ при сни ма њу – ре кла
је Ма ри ја на Јо ван дић, про фе -
сор ка у Елек тро тех нич кој шко -
ли „Ни ко ла Те сла”.

Она је до да ла да је у окви ру
Гру пе за филм по след њи пут

уче ство ва ла у сни ма њу фил ма
пре три го ди не, а да са да са мо
по ма же на деч јим фил мо ви ма.

– На ша уло га је да ис пра ти -
мо про це ду ру пи са ња сце на -
ри ја, да да мо не ке на ше иде је
за сре ђи ва ње про бле ма на ко је
су на и шли, а ка сни је се то од -
но си и на про цес сни ма ња, ка -
дри ра ња; ако у ре жи ји на ста не
про блем или ка сни је у мон та -
жи, да ис кон тро ли ше мо тај
про цес. Де ца при хва та ју су ге -
сти је, то су све кре а тив ни умо -
ви, па ако и не што ни је мо гу -
ће, ла ко се пре о ри јен ти ше мо
на не што дру го – ре кла је Ма -
ри ја на Јо ван дић.

Ове го ди не по ла зни ци су сни -
ма ли два фил ма, а спе ци фич -
ност је у то ме што су по сле ду -
жег вре ме на с мла ди ма глу -
ми ли про фе си о нал ни глум ци
из Бе о гра да Ни ко ла Мар ко вић
и Та ња Ми ла нов.

Рад Филм ске ко ло ни је по -
др жа ли су Град Пан че во и По -
кра јин ски се кре та ри јат за кул -
ту ру и ин фор ми са ње.

Ми ро слав Пр вуљ,

док тор умет но сти и ди рек тор

До ма кул ту ре Долово

МУ ЗЕЈ СКА ЗБИР КА ста ро -
вре мен ских мо то ци ка ла
„Мар ку шев” Пан че во на ла -
зи се у кућ ном про сто ру
Дра га на Мар ку ше ва, љу би -
те ља и ко лек ци о на ра ста -
рих мо тор них во зи ла. То -
ком 30 го ди на Дра ган је
при ку пио пре ко сто мо то -
ци ка ла, а у сво јој ко лек ци -
ји има и ау то мо би ле и ау -
то бус из пе ри о да од пре Дру -
гог свет ског ра та. У ње го вој
збир ци се мо гу ви де ти и ста -
ри ра дио-апа ра ти, а по се -
бан до жи вљај по се ти о ци ма
Дра ган при ре ђу је кроз пу -
шта ње ста рих гра мо фон ских
пло ча из два де се тих го ди -
на 20. ве ка на гра мо фо ни -
ма из истог пе ри о да.

ПРИ ЧА о Ста рој ба нат ској
ку ћи „Ста јић” у До ло ву во -
ди нас у вре ме с по чет ка
18. ве ка, ка да је До ло во као
на се ље по че ло да се фор -
ми ра. Љу ба зни до ма ћин
Ђор ђе Ста јић по се ти о ци ма
ку ће ње го вих пре да ка при -
по ве да о вре ме ни ма  ко ја се
про те жу уна зад, без ма ло,
три пу на ве ка. У ње го вој ку -
ћи мо же те про ба ти до ло вач -
ко ви но, ужи ва ти у ам би -
јен ту про стра ног дво ри шта,
раз гле да ју ћи број не ста ре
пред ме те ко ји су све до чан -
ство о по сто ја њу јед не по -
ро ди це у До ло ву од на стан -
ка тог ме ста па до да на шњих
да на. Тре ба спо ме ну ти да је
Ђор ђе члан Удру же ња ви -
на ра и ви но гра да ра „Све ти
Три фун” До ло во и да у свом
по дру му чу ва са да већ чу -
ве на до ло вач ка ви на ко ја то
удру же ње про из во ди. Удру -
же ње ор га ни зу је две ма ни -
фе ста ци је то ком го ди не,
„Ви на ри ја ду” и „Бра ње гро -
жђа”, ства ра ју ћи ти ме под -
сти цај ну ат мос фе ру за раз -

вој вин ског ту ри зма у До -
ло ву.

ЕТ НО-СО БА Удру же ња же -
на „До лов ке” на ла зи се у
про сто ри ја ма тог удру же ња
у окви ру згра де До ма кул -
ту ре До ло во. Про стор је па -
жљи во уре ђен и оди ше ду -
хом про ху ја лих вре ме на.
Пред ме ти у со би су руч ни
уни кат ни ра до ви, по чев од
др ве ног кре ве та, ко лев ке и
кре ден ца, до ве зе них ра до -
ва. Удру же ње је ак тив но и
ба ви се очу ва њем ве шти на
руч ног ра да, по пут ве зе ња и
пле те ња, и ве шти не пра вље -
ња до ма ће штру дле. Удру -
же ње успе шно ор га ни зу је
ма ни фе ста ци ју „Штру дли ја -
да”, у окви ру ко је и оста ла
удру же ња же на пред ста вља -
ју про из во де свог руч ног ра -
да. Тре ба спо ме ну ти и не ка -
да чу ве ну со бу-збир ку Ма -
ри је Пе тров из До ло ва, ко ја
је би ла сво је вр сни пре те ча
ове ле по уре ђе не со бе Удру -
же ња же на „До лов ке”. Оно
што је за јед нич ко овим про -
сто ри ма и му зеј ским збир -
ка ма, што је ујед но и нео п -
ход но за њи хо во на ста ја ње
и оп ста ја ње, је сте љу бав љу -
ди ко ји бри ну о њи ма. Зна -
чај но је то што се, за хва љу -
ју ћи њи ма, обо га ћу је кул -
тур но-ту ри стич ка по ну да
гра да Пан че ва.

КУЛТУРА
Петак, 20. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПЕ ДЕ СЕ ТА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА „ДЕ ЛИ БЛАТ СКИ ПЕ САК”

ПО ЛА ВЕ КА ДРУ ЖЕ ЊА
Уче ству је осам на ест
сли ка ра из Ср би је,
Бу гар ске и 
Ма ке до ни је

Тро је ства ра ла ца из
Пан че ва на раз ме ни

У пе ри о ду од 20. до 28. ју ла би -
ће одр жа на ју би лар на, пе де се -
та Ли ков на ко ло ни ја „Де ли блат -
ски пе сак”, у ко јој ће уче ство -
ва ти осам на ест сли ка ра из Ср -
би је, Бу гар ске и Ма ке до ни је.

Ка ко је на гла сио пред сед ник
Кул тур но-про свет не за јед ни це
Сто јан Бо шков, одр жа ва ње пе -
де се те ли ков не ко ло ни је је ве -
о ма зна чај но. Ње на ду го трај -
ност сим бо ли зу је ис тра ја ва ње
и бор бу да се по твр ди ква ли -
тет и по стиг ну нај ве ћи умет -
нич ки до ме ти.

– То је пе де сет го ди на ра да
и ан га жма на у јед ној стра те ги -
ји по твр ђи ва ња Пан че ва као
озбиљ ног ли ков ног цен тра. Ко -
ло ни ја је с вре ме ном ме ња ла
сво ју уло гу, а за хва љу ју ћи Ми -
ли во ју Ђор ђе ви ћу и Че до ми ру
Ке си ћу пре ра сла је у јед ну од
нај ста ри јих град ских ма ни фе -
ста ци ја и спа да у гру пу нај е -
ми нент ни јих про фе си о нал них
ко ло ни ја у окви ру Ре пу бли ке
Ср би је – ре као је Бо шков.

Он је до дао да је ова ма ни -
фе ста ци ја увек би ла сво је вр -
сни по ка за тељ ли ков них при -
ли ка, про це са и те жњи уну тар
са ме ли ков не умет но сти, по -
себ но у гру па ци ји ко ло ни ја.

– Оно што је за нас зна чај но,
је сте да је ко ло ни ја до при не ла
да се број сли ка ра знат но уве ћа.
Увек смо би ли спе ци фич ни и
ка да су у пи та њу мла ди. Же ле ли

Дух прохујалих
времена

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

би ти Пан чев ци Ми ло сав Уро -
ше вић („Ку ма но во 2018”, Ма -
ке до ни ја), Ива на Мар кез Фи -
ли по вић („Гам зи град”, За је чар)
и Ми лан Па нић (Со ко ба ња).

– Ко ло ни ја је увек би ла ме -
сто су сре та раз ли чи тих умет -
ни ка, схва та ња и по е ти ка, раз -
ли чи тих ме ђу соб них ути ца ја
јед них на дру ге, и то је оно
што је ства ра ло из у зет но по зи -
тив ну и кре а тив ну ат мос фе ру.
На ши Пан чев ци би ли су увек у
при ли ци да ослу шну и ви де
шта се ра ди у дру гим сре ди на -
ма и да ис пра те ак ту ел не трен -
до ве – на гла сио је пред сед ник
Кул тур но-про свет не за јед ни це.

Ре зул тат ду го го ди шњег ра да ко -
ло ни је је пре ко хи ља ду три ста екс -
по на та, ко ји ће би ти пред ста вље -
ни на ре тро спек тив ној из ло жби
сре ди ном ок то бра ове го ди не.

Иде ја је да се на ре тро спек -
тив ној из ло жби под на зи вом
„Све до чан ство вре ме на” од укуп -
ног фон да пред ста ви не што ма -
ње од осам од сто ра до ва у че ти -
ри га ле риј ска про сто ра: Га ле -

ри ји са вре ме не умет но сти, у
два про сто ра у Му зе ју и у хо лу
Град ске упра ве. Од укуп но пе -
де сет сли ка из ино стран ства,
би ће пре зен то ва но че тр на ест.
Од пет сто че тр де сет ра до ва из
ли ков них цен та ра Ср би је на
из ло жби ће би ти че тр де сет се -
дам, а од пет сто ше зде сет де ла
пан че вач ких ау то ра би ће из -
ло же но че тр де сет де вет. Се лек -
тор из ло жбе је Ми ле Иг ња то -
вић, исто ри чар умет но сти и ку -
стос из Но вог Са да.

– Ми смо јед на гру па ен ту -
зи ја ста и ве ру је мо да ће мо ус -
пе ти да тај дра гуљ ли ков не си -
ту а ци је Пан че ва пред ста ви мо
на за до вољ ство свих. Же ља нам
је и да на пра ви мо ком пле тан
пре глед и спи сак свих де ла ко -
ја по се ду је мо, јер сма тра мо да
ће то би ти до бар из вор по да та -
ка ко ји ће не ка да не ко ме по -
слу жи ти за да ља ис тра жи ва ња
– за кљу чио је Сто јан Бо шков.

На кон фе рен ци ји по во дом ју -
би лар не, пе де се те ли ков не ко -
ло ни је уче ство ва ли су и Ми ло -
сав Уро ше вић, Дра ган Ђор ђе вић
и Иван Ве лич ко вић. Ми ло сав
Уро ше вић је го во рио о зна ча ју
Ли ков не ко ло ни је „Де ли блат ски
пе сак” за рад са мих умет ни ка,
док је Дра ган Ђор ђе вић у пр ви
план ис та као по ло жај сли ка ра у
да на шњем дру штву, ко ји би, пре -
ма ње го вим ре чи ма, мо гао да
бу де бо љи и афир ма тив ни ји.

Рад Ли ков не ко ло ни је по др -
жао је Град Пан че во с 500.000
ди на ра, а за при прем ну фа зу
ре тро спек тив не из ло жбе из дво -
је но је 150.000 ди на ра. Нај ве -
ћи тро шак пред ста вља штам -
па ње ка та ло га, за ко ји ће би ти
нео п ход но обез бе ди ти до дат на
сред ства.

смо да се они пред ста ве на нај -
ши рој ли ков ној сце ни и бу ду у
до ди ру с већ еми нент ним умет -
ни ци ма ка ко би сте кли ис ку ство
и на у чи ли за нат од афир ми са -
них сли ка ра – ис та као је Бо шков.

Ове го ди не у ко ло ни ји ће би -
ти за сту пље не три ге не ра ци је
умет ни ка. Уче ство ва ће То ми -
слав Не шков ски из Ку ма но ва
(Ма ке до ни ја), Ан то ни ја Ка ра -
и ва но ва из Пле ва на (Бу гар ска),
Љи ља на Стри зе Трај ко вић (Вра -
ње), Зо ран Ча ли ја (Бе о град),
Не бој ша Јо цић (Ко сов ска Ми -
тро ви ца), Мо мир Ар муш (Со -
ко ба ња), Алек сан дра Со вља ков
(Но ви Сад), Ива на Ми лен ко -
вић (За је чар), Алек сан дар Ми -
ла но вић (Ниш) и Му ха мед Ђе -
врек Макс (Но ви Па зар). Од
пан че вач ких сли ка ра у ко ло -
ни ји ће бо ра ви ти На да Оњин
Жу жић, Че до мир Ке сић, Је ле -
на Ла лић, Дра ган Ђор ђе вић, Је -
ле на Бад ње вац Ри стић, Зо ран
Де ра нић, Ива на Што пуљ и Иван
Ве лич ко вић. За вре ме одр жа -
ва ња ко ло ни је на раз ме ни ће

Културни телекс
Из ло жбе

Че твр так, 19. јул, 20 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не: из ло -

жба цр те жа Бар ба ре Ла ко вић.

Му зи ка

Пе так, 20. јул, 21 сат, лет ња сце на До ма омла ди не: кон церт

Бе ти Ђор ђе вић и са ста ва „Бе о град ски џез трио”.

Пе так, 20. јул, 21 сат, та ми шки кеј: кон церт са ста ва „Blues

Delivers”, „Stop” и „YU grupe” (мо то-скуп).

Су бо та, 21. јул, 21 сат, лет ња сце на До ма омла ди не: на ступ

бен да „Сте рео ба на на” с го сти ма и про мо ци ја хип-хоп ра ди -

о ни це До ма омла ди не Пан че во.

Су бо та, 21. јул, 21 сат, та ми шки кеј: кон церт са ста ва „Trou-

ble Heart”, „Нај да и Смак три бјут” и „ProRock” (мо то-скуп).

Те мат ски про грам

Уто рак, 24. јул, 16 са ти, На род ни му зеј: ра ди о ни ца за руч но

пра вље ње па пи ра.

Сре да, 25. јул, 20 са ти, Шко ла цр та ња До ма омла ди не: пре -

да ва ње Ма ри је Ста ној ло вић, ди пло ми ра не ке ра ми чар ке, под

на зи вом „Из ра да ке ра ми ке”.

СА БОР ФРУ ЛА ША ВОЈ ВО ДИ НЕ

Старчевац нај бо љи фру лаш 

ОСАМ НА Е СТА ФИЛМ СКА КО ЛО НИ ЈА

Та ле нат и сте че но зна ње на де лу

Детаљ са снимања

Д. Ђорђевић, М. Урошевић и С. Бошков
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ПРО ДА ЈЕМ пе жо 307
ХД, 2005. хит но
065/956-05-00
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ко пач за
трак тор, 20 ши ри на,
80 ду би на. 064/568-
95-76. (263131)

ПРО ДА ЈЕМ ју го 45,
1981. олд тај мер, ита -
ли јан ски мо тор, ре -
ги стро ван. 062/378-
420. (263154)

КСА РА 1.6, 2004, пе -
то ра вра та, кли ма,
пр ва бо ја, не ре ги -
стро ван, по вољ но.
065/809-11-83.
(263168)

ФИ ЈАТ бра во 1.9 Д,
1995. го ди ште, ре ги -
стро ван, це на по до -
го во ру ко ли ко даш.
062/303-215.
(263190)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, по -
вољ но, од ли чан сме -
штај, Сло ба.
064/438-12-35.
(263201)

ПРО ДА ЈЕМ да е ву ти -
ко, ре ги стро ван, ис -
пра ван, 500 евра.
065/413-52-55.
(263202)

КЛИО 1.5 Д, 2003, на
име, мо же за ме на.
064/158-15-90.
(263213)

ПЕ ЖО пик-ап, 2002.
ди зел, 1.9, мо же за -
ме на. 064/158-15-90.
(263213)

МА ЗДА МХ 3, 1.6, 16
В, 1991. го ди ште, не -
ре ги стро ван, леп
дво сед спо рт ку пе,
550 евра, вла сник.
063/848-62-45. 

ГОЛФ 2005, 2.0 ди -
зел, фа брич ко ста ње,
4.500 евра. 062/504-
504. (263225)

ОПЕЛ астра Г, 2000.
го ди ште, 2.0, ди зел,
700 евра фик сно.
Оба ве зан пре вод.
061/167-63-44.
(263272)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло
1.4, бен зин, 1988. го -
ди ште, очу ван, га ра -
жи ран, вла сник.
064/159-86-09. (2632

РЕ НО ме ган 2010,
сер вис, до ку мен та -
ци ја у су пер ста њу,
4.500 евра. 069/151-
80-28. (263306)

СИ ТР О ЕН 4 ау то ма -
тик, 1.6 бен зи нац,  са
угра ђе ним га сом,
116 КС, 2006. го ди -
ште, 130.000 км. Га -
ра жи ран, пр ви вла -
сник. Тел. 013/312-
029. (263330)

АДРИА камп-при ко -
и ца, пр ви вла сник.
Зва ти по сле 14 са ти.
066/408-426.
(263358)

ОПЕЛ за фи ра 2013,
ди зел, као но ва, се -
дам се ди шта.
063/244-674.
(263345)

ПУН ТО 1.2, 8 вен ти -
ла, 2001. го ди ште,
1.100 евра. 064/240-
67-56. (263336)

ОК ТА ВИ ЈА А 4,
2008, 1.9 ТДИ, ни је
ре ги стро ван, вла -
сник. 065/610-45-67.
(263384)

ОПЕЛ век тра Б,
2000. го ди ште, ка ра -
ван, 1.6 и, плин
атест, вла сник.
064/913-72-24.
(263387)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, де це мар, пе то -
ра вра та, ате сти ран
плин. 064/130-36-02.
(263436)

АСТРА Г 2001, 1.8,
плин, ка ра ван, беп.
Вла сник, 1.300 вра.
069/641-124.
(263411)

БМВ 320, ка ра ван,
плав, 2002, 3.000
евра, мо гу ћа за ме на.
069/641-124.
(263412)

АУ ДИ 80 1.6 ТД,
1988, за фи ра, 203,
фа брич ки ме тан,
вла сник.  063/320-
670. (263410)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла сер ви -
си ра мо и пу ни мо га -
сом. Пу ње ње са за -
ме ном уља и УВ бо -
јом 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(263418)

КЛИО 1.2, 2001, де -
цем бар, кли ма, ни је
увоз, ку пљен у Ср би -
ји, нов. 064/130-36-
02. (263436)

МЕР ЦЕ ДЕС Ц 180,
ку пе, 2002, фул
опре ма, у пр вој бо ји,
204.000 км, мо же и
за ме на.  064/130-36-
02. (263436)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс
1.2, 2005, фул опре -
ма, 102.000 км, вла -
сник. 064/587-50-24.
(263436)

ФИ ЈАТ пун то, 2001,
ди зел, 1.9, не ре ги -
стро ван, ра дио, ку ка,
хит но, 400 евра.
062/115-15-78.
(263446)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле, ста ње и го ди ште
не бит но, до 1.800
евра. 063/165-83-75.
(4773)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи -
ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991.
(262412)

ОТ КУП во зи ла, ала -
та, гво жђа, оста ло,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(262412)

КУ ПУ ЈЕМ фол ксва ген
бу бу. Тел. 064/404-
39-06. 

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
во зи ла до 2.000 евра.
065/809-11-83.
(263968)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(263399)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну
га ра жу у Жар ка Зре -
ња ни на 18-ц.
060/080-37-57.
(263283)

ВЕШ-МА ШИ НА, за -
мр зи вач, и по лов ни
де ло ви од веш-ма ши -
не. Тел. 013/252-05-
10, 063/703-76-07.
(262961)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве -
ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463,
063/877-38-21.
(263328)

ПРО ДА ЈА ула зних
др ве них блин ди ра -
них вра та, од лич ног
ква ли те та, ви ше мо -
де ла. 069/248-88-26.
(СМС)

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

БУ КВА, цер, ба грем.
Услу жно се че ње и
це па ње. Бо са нац.
064/357-82-08.
(263001)

СВЕ вр сте огрев ног
др ве та, исе че но и ис -
це па но. 064/080-86-
99. По вољ но.
(263001)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци
на про да ју, вр шим
услу жно  пе че ње на
др ва, ра жањ, по вољ -
но. 064/997-79-09.
(263108)

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)

РЕ ГАЛ, ка уч, ото ман,
су до пе ра, брач ни
кре вет, ка да, шпо рет.
064/339-69-13.
(263132)

КО ЗЈИ сир, мле ко,
су рут ка и пра си ћи.
063/838-67-02,
064/217-79-22,
013/263-81-21.
(263138)

ПРО ДА ЈЕМ вр цаљ ку
за мед. 
Тел. 064/701-16-63.
(263156)

ПРО ДА ЈЕМ сто лар -
ску те згу и елек тро -
мо тор 4.5 кв.
063/807-27-07.
(263172)

ПРО ДА ЈЕМ: уга о ну
гар ни ту ру од еко-ко -
же, два очу ва на те -
пи ха и жи ча но је згро
за фран цу ски ле жај.
062/172-58-97.
(263174)

ПРА СИ ЋИ, де те ли на
на про да ју. 061/280-
20-35. (263370)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
рас хлад ну ви три ну,
ви три ну за млеч не
про из во де и по ли це.
062/182-72-06. 

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
цреп ки кин да 272,
ма ла ки кин да, око
1.200 ко ма да.
064/612-81-40.
(263191)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за одва ја ње ко шти ца
из во ћа. 064/201-72-
16. (263194)

ПРО ДА ЈЕМ ис прав ну
веш-ма ши ну бе ко,
туш ка ду и ве-це шо -
љу. 064/313-88-52.
(263199)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну
де те ли ну. 064/222-
01-23. (263292)

ХИТ НО, јеф ти но:
окру гао ле жај, две
фо те ље ма си ви не –
еко-ко жа, шпо рет
рав на пло ча, ста кло
за сто 2 цм. 
064/288-00-44.
(263212)

ПРО ДА ЈЕМ фриз са
фи о ка ма.
062/655244.
(263241)

ПРО ДА ЈЕМ ми ни су -
ша ру и по ни би цикл.
013/332-558,
061/554-12-03.
(263220)

ДР ВЕ НА ко ри та, три
ком. Рем и пре кру па -
ра. 064/560-09-98.
(263259)

ДВА гроб на ме ста на
Ка то лич ком и ја ма ха
125 ццм, у фу лу.
066/670-46-23.
(263268)

НО ВА гар ни ту ра за
се де ње, дво сед, фо -
те ља, та бу ре. Про из -
вод ња: Ита ли ја.
Удоб на, пре див на,
ка мел дарк бо ја.
063/865-24-32. (263)

ХАР МО НИ КА дуг ме -
та ра 140 ба со ва, че -
ки чар: кру ни, ме ље,
ци ру лар абрих тер.
063/859-55-53.
(263293)

СУ ДО-МА ШИ НА,
веш-ма ши на, нов
тро кри ни ор ман,
кре вет, дво сед, тро -
сед, ста рин ски зид ни
сат, ду ше ци, сто чи -
ћи, ко мо де. Тел.
063/861-82-66.
(263305)

КРЕ ВЕТ на спрат са
дор мео ду ше ци ма,
мо гу и одво је но.
062/769-070.
(263426)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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СТА РА МИ СА, плац
601 м2, стру ја, во да,
те ле фон, из ла зи на
две ули це. 064/418-
45-66. (263056)

НА ПРО ДА ЈУ укњи -
же ни гра ђе вин ски
пла це ви, Стре ли ште.
064/119-04-31.
(263059)

ПРО ДА ЈЕМ плац 20
ари, на Де во јач ком
бу на ру. Тел.
063/450-172.
(263088)

КУ ЋА у Пан че ву,
Мар ги та, Јо ве Мак -
си на, 180 м2, 3.5 ара
пла ца. Сре ђе на, усе -
љи ва од мах.
063/740-22-41.
(262791)

ДВО СПРАТ НА ку ћа у
Ка ча ре ву, 250 м2, од -
лич на ло ка ци ја. Тел.
062/865-20-39.
(262814)

МРА МО РАК, хит на
про да ја или за ме на
ком фор не ку ће.
069/255-87-86.
(262885)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ива но ву, 29. но вем -
бра бр. 80. 062/415-
359. (262567)

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

СТА РА ку ћа, 10 ари
пла ца, Стар че во.
064/167-75-93.
(262121)

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ плац 10
ари, Ја буч ки пут код
„Пи ва ше ви ћа”. Це на
15.000. 060/353-99-
10. (263141)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До -
ло во, са по моћ ним
објек ти ма, на 30 ари
пла ца. Тел. 063/707-
19-64. (263146)

ПРО ДА ЈЕМ ба ра ку,
има стру ју и во ду,
слу жи ла за ста но ва -
ње. 069/213-97-37.
(263150)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Омо љи ца, 6 ари, ета -
жно гре ја ње на др ва.
064/168-84-32,
013/618-652. (26317)

КУ ЋА на Те сли на
про да ју, мо же за ме -
на уз до пла ту.
063/849-94-07.
(263185)

ПРО ДА ЈЕМ стам бе ни
обје кат, од 350 м, не -
до вр шен, плац 18
ари, у Мра мор ку.
Тел. 062/182-72-06. 

НА ПРО ДА ЈУ ба шта 6
ари, под во ћем, Но -
во се љан ски пут. Тел.
063/865-80-77.
(263196)

КУ ЋА 100 м2, 5 ари,
Стре ли ште, хит но,
36.000 евра. „Го ца”,
063/899-77-00.
(263225)

ПРО ДА ЈЕМ ма њу ви -
кен ди цу у На ци о нал -
ном пар ку у Пе ску,
бли зу ба зе на. Тел.
063/352-324.
(263228)

НА ПРО ДА ЈУ се дам
ла на ца зе мље, Ја бу -
ка. Тел. 063/789-58-
20. Вла да. (263239)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу или
ме њам за стан, уз до -
пла ту. 062/655-244.
(263241)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
То ма шев цу, бли зи на
Та ми ша и ка на ла
ДТД, це на по вољ на.
063/807-75, 069/002-
68-80. (263245)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2,
6.5 ари, по моћ ни
објек ти, усе љи ва,
1/1. 064/961-00-70.
(263247)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу у Ба нат ском
Но вом Се лу. Зва ти на
310-697. (263249)

КУ ЋА 100 м2, на 8
ари, по моћ не про -
сто ри је, Сте ва на Шу -
пљик ца, од лич на ло -
ка ци ја за све де лат -
но сти, 60.000 евра,
укњи же но, вла сник.
064/222-51-33.
(263220)

ПРО ДА ЈЕМ че ти ри
лан ца зе мље на ма -
лом На де лу, уз ас -
фалт. 063/241-758.
(263255)

КУ ЋА, То по ла, сре -
ђе на, 58 м2, 22.000.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(263253)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу, у
Вој ло ви ци. 
013/232-21-30,
063/162-50-00
(263260)

ПАН ЧЕ ВО, цен тар,
ку ћу-стан 67 м2,
укњи же но, вла сни -
штво. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
(263264)

ПЛАЦ по вр ши не 40
ари, у пр вом про се ку
Брат ства је дин ства.
064/832-46-38.
(263275)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту 13
ари, 49 м2, са зи да -
ном ку ћи цом и по -
дру мом. 060/08037-
57. (263283)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа на
пет ари пла ца,
29.000 евра.
063/864-09-85.
(263276)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064/955-
51.85. (263298)

КУ ЋА 108 м2, цен тар,
код бол ни це и јед но -
и по со бан стан Те сла.
064/635-77-42.
(26332)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ку де љар цу. 062/976-
85-76.  (263323)

ПРО ДА ЈА/ЗА МЕ НА
за јед но со бан у Пан -
че ву, ку ћа у Омо љи -
ци са ло ка лом и ин -
вен та ром, 16 ари
пла ца, 20.000.
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(263322)

КУ ЋА, Ца ра Ду ша на,
90 м2, 2 ара, 86 м2

пла ца. Зва ти од 18
до 20 са ти. 064/832-
13-35. (263335)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће
у цен тру гра да. По -
вољ но. 064/548-29-
29. (263353)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак
18 ари, огра ђен, уре -
ђен, 1/1. 063/472-
669, Алек сан дар.
(263352)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, сре ђе -
на, две стам бе не је -
ди ни це, 2,2 ара,
55.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(263354)

ОМО ЉИ ЦА, но ва,
пре ле па, дво ри ште
из ла зи на По ња ви цу,
27.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(263354)

КУ ЋА за адап та ци ју
код На род не ба ште,
на 3 ара и 85 м2. Тел.
066/303-999.
(263551)

МИ СА, гра ђе вин ски
пла це ви по 6,76 ари
и 6.77 ари, је дан по -
ред дру гог, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(263342)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, гра -
ђе вин ски плац ком -
плет но ко му нал но
опре мљен, 21 ар, са
за по че том ха лом, до -
го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(263342)

ПРО ДА ЈЕМ не за вр -
ше ну ку ћу 100 м2 и
10 ари ба ште на Ба -
ва ни штан ском пу ту,
16.500 евра.
063/268-575.
(263343)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког, плац 3.8 ара.
063/301-360.
(263344)

ЊИ ВА на про да ју, 56
ари, 90 м2. 064/060-
64-20. (263368)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа, усе -
љи ва, укњи же на, 5
ари, 26.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (263373)

УЖИ ЦЕН ТАР, 130
м2, 5 ари, пре ле па,
65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(263373)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
ши рем цен тру, хит но,
по вољ но. 064/271-
56-61. (263411)

КУ ЋА у цен тру, но ва,
180 м2, са уре ђе ним
дво ри штем, функ ци -
о нал на, за ужи ва ње и
би знис. Вла сник,
125.000 евра. До го -
вор. 063/156-44-20.
(263388)

КУ ЋА, Стре ли ште, 53
м2 + по моћ не про -
сто ри је 27 м2, све ле -
га ли зо ва но, на 3 ара,
24.000 евра.
063/771-42-24.
(263385)

КУ ЋА 100 м2, са 3
ара, ре но ви ран, усе -
љив, 1/1, 29.000
евра.Ми са, 
Ко за рач ка 10. 
Тел. 063/804-07-85.
(263406)

ПЛАЦ 8 ари, 1/1, са
три стам бе не је ди ни -
це по себ не, 100 м2 +
70 м2 + 60 м2, 49.000
евра. Ми са, 
Ко за рач ка. Тел.
063/804-07-85.
(263406)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11,5 ари, за по чет
обје кат, га ра жа,
стру ја, во да, вла сник.
064/260-05-34.
(2634279)

ПЛАЦ про да јем, Ми -
са, до зво ље на град -
ња. 064/866-23-36.
(263429)

КУ ЋА 450 м2, три
стам бе не је ди ни це,
ета жи ра но, укњи же -
но, 1/1, 110.000
евра. 060/535-94-49.
(263110)

КУ ЋА, Стре ли ште, ½
по хо ри зон та ли, I
спрат, и ПТК (ду -
плекс) 197 м2, 5.0,
укњи же но као стан,
сре ђен, 90.000.
060/535-94-49.
(263440)

КУ ЋА, Стре ли ште, ½
по хо ри зон та ли, ПР,
127 м2, 5.0, два ста -
на, укњи же но,
30.000. 060/535-94-
49. (263440)

КУ ЋА, цен тар, 103
м2, 2.25 пре ле па,
75.000; Стар че во,
глав на ули ца, од лич -
на, 28.000. „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4773)

КУ ЋА, Бре сто вац,
укњи же на, ПР, усе -
љи ва, 7.45, 17.500;
Ја буч ки пут, до ули -
це, две стам бе не је -
ди ни це, хит но,
25.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4773)

ПРО ДА ЈЕМ плац 17,5
ари на Ја буч ком пу -
ту. 063/719-42-71.
(263454)

СА ЛАШ и пет ла на ца
уз ас фалт, се вер на
зо на  066/354-791.
(263452)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у
Вој ло ви ци, I про сек,
Б. Је дин ства.
060/431-46-65.
(263450)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Пе ли стер ска, Кај мак -
ча лан ска, укњи же ни.
065/894-88-11.

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”
ку пу је ста ру ку ћу у
До њем гра ду, ис пла -
та од мах. 345-534,
064/246-05-71.
(263423)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве
на Ко те жу 1 и 2,
Стре ли шту, Те сли,
ши рем цен тру, 
по вољ но. 
066/937-00-13 
(СМС)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II
спрат, лифт, 
пар кинг, но ва 
град ња, гас, укњи -
жен, вла сник, 
усе љив од мах.
063/449-798.
(263216)

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

КУ ПУ ЈЕМ ка зан за ра -
ки ју. 064/127-57-49.
(263123)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
ТА пе ћи, ста ро гво -
жђе и оста ло.
066/900-79-04.
(236145)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(263159) 

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи,
сто ло ве, сто ли це, уга -
о не ку хињ ске клу пе.
062/150-68-54.
(263308)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре,
за мр зи ва че, ста ро
гво жђе, веш-ма ши не
и оста ли от пад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(263331)

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

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен -
ка ла, ор де ње, ме да -
ље, ра зни алат, ко ше -
ње тра ве, ко ро ва.
064/867-48-11.
(263430)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен -
ка ла, фо то-апа ра те,
стри по ве, ста ри но -
вац, ор де ње, знач ке,
пло че, сит не ан ти кви -
те те. 066/354-412,
063/804-57-99.
(263438)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу ши ри цен тар,
по вољ но. 066/937-00-
13 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара
гра ђе вин ског зе мљи -
шта, Ри бар ска и ку ћа
на 7.6 ари, фронт 15
м, Уро ша Пре ди ћа.
060/555-69-35.
(262923)

МА ЊА ку ћа са 9 ари
пла ца на Ба ва ни -
штан ском пу ту.
064/888-42-43.
(262866)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо -
ва ну ку ћу на Ку де -
љар цу, на 9 ари пла -
ца. 064/040-82-72.
(262953)

КУ ЋА на про да ју, ста -
ра Ми са. 069/223-24-
25. (263248)

ЕЛЕК ТРИЧ НИ шпо -
рет, те сте ру, ко ли ца,
те ле ви зор, лу стер, пе -
кач, ко жне јак не.
064/635-77-42.
(263312)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, но ва су до -
пе ра, 3.000 ди на ра.
063/773-45-97, 371-
568. (263319)

ПРО ДА ЈЕМ ја ри ће,
мо же и за кла не, до -
но сим ку ћи, це на 250
ди на ра. 617-336 или
063/865-80-31.
(263332)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну, по лов не де ло -
ве, фри жи дер ком би -
но ва ни. 064/129-73-
60. (263338)

ЛЕП, удо бан ле жај,
4.000 ди на ра, ан ти -
де ку бит ду шек 7.000.
060/551-64-50.
(263354)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(262356)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
са ни та ри ју, два из ло -
га и вра та ме тал не
кон струк ци је.
063/734-82-31.
(263392)

НА ПРО ДА ЈУ тур ска
кал др ма, пре о ста ла
др ва то по ла и вр ба.
От ку пљу јем ста ре ал -
бу ме, сли чи це.
063/423-446.
(263401)

НА ПРО ДА ЈУ  ТА пе -
ћи, кре ве ти, фри жи -
де ри, за мр зи вач, ку -
хи ње, сто ло ви, сто ли -
це, веш-ма ши на, сто -
ло ви за ка фи ће, ко -
мо де, фран цу ски ле -
жај, ду ше ци, те пи си,
на ме штај „бо шњач -
ки”. 064/155-38-13.
(263431)

МЕ ДИ ЦИСНКИ др ве -
ни кре вет са елек -
трич ним ко ман да ма
и ан ти де ку бит ду шек
са ком пре со ром. До -
го вор. 064/407-18-22,
064/210-69-33.
(263442)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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ТЕ СЛА: тро со бан,
ЦГ, IV спрат, 80 м2,
те ра се, усе љив, вла -
сник. 013/331-079,
063/770-45-55.
(260945)

СТАН Ми са, 66 м2,
23.500, 34 м2, 13.500.
063/377-835.
(262828)

СТАН, но ва Ми са,
јед но со бан, 39 м2,
укњи жен, гре ја ње,
ре но ви ран, до го вор.
063/727-76-29.
(262896)

ГАР СО ЊЕ РА 26 м2,
Кут ко ва згра да, Ули -
ца Све то за ра Ше ми -
ћа, ви со ко при зе мље,
има по друм. Вла -
сник. 063/101-10-13.
(263129)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан до ули це,
Жар ка Зре ња ни на,
вла сник. 061/382-88-
88. (263139)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 62
м2, пе ти спрат, гре ја -
ње. 064/124-62-59.
(263160)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ле у
цен тру гра да у за вр -
шној фа зи, мо же као
стан. 060/634-01-26.
(263184)

ТРО СО БАН стан, 80
м2, на про да ју. Тел.
061/231-38-94.
(263172)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, бли зи на „Авив
пар ка”, 39 м2 + 26
м2, 26.000 евра.
069/507-08-88. (265)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан у цен -
тру Пан че ва.
060/505-54-25.
(263206)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
те ле фон, ЦГ, гре ја -
ње, до го вор, 28.500
евра. 060/030-11-62.
(263200)

ЛЕП стан, 55 м2, цен -
тар, пр ви спрат,
27.500 евра.
063/253-593. (26331)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
дво со бан, хит но,
ПВЦ, 29.500. „Го ца”,
063/899-77-00.
(263225)

ЦЕН ТАР, 55 м2, дво -
со бан, лифт, ЦГ,
39.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(263225)

СО ДА РА, 56 м2, дво -
со бан, II, ЦГ, хит но,
32.000; 74 м2, тро со -
бан, 36.500. „Го ца”,
063/899-77-00.
(263225)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, дво -
со бан, 36.500; 60 м2,
дво и по со бан, 37.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (263225)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, дво -
со бан, ре но ви ран,
IV, ЦГ, 30.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(263225)

СТАН – про да ја/за -
ме на, Те сла за цен -
тар, 53 м2, ТА гре ја -
ње, ВП, пар кет, ло ђа.
061/135-50-99.
(263226)

МИ СА, 43 м2, јед но и -
по со бан, нов, I,  са
те ра сом, 21.500.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (263225)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, 53 м2, ЦГ, III,
лифт, вла сник.
063/250-416.
(263278)

ЦЕН ТАР, стан са ор -
ди на ци јом, вр том (75
+ 70 м2), ЦГ. Тел.
063/751-07-79, од 10
до 12 са ти. (263258)

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

МИ СА, нов сре ђен,
40 м2, III спрат,
20.000. (926), „Ку по -
ла”, 065/328-66-94. 

СО ДА РА, дво соб ни,
од 28.000, ТА, до
34.000 евра, ЦГ, до -
го вор, пр ви спрат.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(263302)

ДВО И ПО СО БАН, 73
м2, Со да ра, 38.000
евра.(470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (263302)

КО ТЕЖ, дво со бан,
од 30.000 до 35.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (263302)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, сре ђен, 32.000.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(263253)

СТАН, 56 м2, цен тар,
пре ко пу та Су да, 12.
спрат, 32.000 евра.
062/353-688. (и)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
62 м2, ЦГ, VII  спрат,
до го вор. 063/185-26-
95. (263310)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, тро со -
бан, ВП, ета жно гре -
ја ње, 27.000; Са мач -
ки, 25 м2, при зе мље,
ЦГ, 15.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(263322)

СО ДА РА, леп тро со -
бан са ЦГ, 42.000 и
са ТА, 40.000.
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(263322)

ТЕ СЛА, леп јед но со -
бан, II, ТА, ПВЦ, пар -
ке ти, 22.500. „Лајф”,
061/662-91-48.
(263322)

СО ДА РА, јед но и по -
со бан, II, ЦГ, 45 м2,
25.500. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(263360)

ЦЕН ТАР, Све то за ра
Ми ле ти ћа, дво и по со -
бан, 60 м2, IV, ЕГ,
39.000. (353), 
„Пре ми ер”, 
352-489,
063/800-44-30.
(263360)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.500.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(263360)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
59 м2, ВП, ЦГ,
34.000, до го вор.
(336) „Олимп”, 
351-061, 
064/234-36-01.
(263360)

НО ВО ГРАД ЊА, Ла ва
Тол сто ја, тро со бан,
75 м2, I, ЦГ, усе љив,
880 евра/ква драт.
(336) „Олимп”, 
351-061, 063/274-
951. (263360)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, гар -
со ње ра, 25 м2, ВП,
ЦГ, 16.500, до го вор.
(336) „Олимп”, 
351-061, 
064/234-36-01.
(263360)

СТАНОВИ

ПОНУДА



СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, III, 38 м2, ЦГ,
22.000. (336)
„Олимп”, 351-061,
0630/274-951.
(263360)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61
м2, VII, ЦГ, 29.000,
до го вор. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(263363)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
са лон ски, II, TA, 76
м2, 42.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(263363)

ЦЕН ТАР, дво ри шна
гар со ње ра, 20 м2, ТА,
10.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(263363)

СО ДА РА, тро со бан,
75 м2, ЦГ, VI, до бра
згра да, два лиф та,
38.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(263363)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ква ли те тан, из во ран,
IV, лифт, 58 м2, ЦГ,
34.000.  (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(263363)

ТИП СТАН КО, дво со -
бан, II, 48 м2, 21.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(263363)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
ВП, 77 м2, ЦГ, до бар,
45.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (263363)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2,
32.000. (49), „Му -
станг”, 
069/226-66-58.
(263363)

ТЕ СЛА, дво со бан, 49
м2, IV без лиф та, ЦГ,
но ви ји, 25.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(263363)

ЦЕН ТАР, Са мач ки,
пр зе мље, 25 м2, ЦГ,
16.500. (49), „Му -
станг”, 
069/226-66-58.
(263363)

МИ СА, јед но со бан,
37 м2, 20 м2 те ра са,
III, 20.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (263354)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 39 м2, ВП, ЦГ,
све но во, 29.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(263354)

ЦЕН ТАР, 2.0, 74,
33.000; гар со ње ра,
24, до го вор, Са мач -
ки, 25, 16.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(263361)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
IV ЦГ, 39 м2, усе љив,
24.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(263360)

ТИП СТАН КО, јед но -
со бан, I, 32 м2, ТА,
20.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(263360)

СО ДА РА, дво со бан,
VI, 56 м2, ЦГ, 27.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (263360)

МИ СА, 3.0, згра да,
70 м2, ЦГ, II. (908),
Concept centar,
063/870-74-56.
(263346)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, V,
37.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(263342)

КО ТЕЖ 2, III, 54 м2,
33.500, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(263342)

ЦЕН ТАР, 47 м2, IV,
33.000, хит но, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(263342)

СА МАЧ КИ, 25 м2,
ПР, 15.500. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05.  (263342)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
I, 35.000, но во град -
ња. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(263342)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2,
III, ЦГ, 36.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05.  (263342)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2,
III, 58.000, ово град -
ња, сма рт блок.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(263342)

ДВО И ПО СО БАН
стан, 60 м2, Стре ли -
ште, но во град ња.
060/365-16-79.
(263376)

СО ДА РА, дво со бан,
56 м2, ЦГ, V, 33.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(263373)

СО ДРА, 61 м2, ЦГ, V,
пре леп, До си те је ва,
38.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(263373)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, ЦГ,
I, укњи жен, усе љив,
35.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(263373)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, 45 м2, ЦГ, VI-
II, Ра до ва згра да,
28.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(263373)

СТАН од 70 м2, про -
да јем по вољ но, мо -
гућ до го вор. Тел.
064/276-04-08.
(263408)

ПРО ДА ЈЕМ стан 48
м2, Ка ра ђор ђе ва 13,
40.000 евра.
066/235-752. (26347)

СО ДА РА, од ли чан,
дво и по со бан, ЦГ, ше -
сти спрат, по глед на
Та миш, 41.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (4773)

СТА РА ку ћа, ком -
плет но ре но ви ра на,
ЦГ, 7. ју ли, без по -
сред ни ка. 064/424-
71-26. (263441)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, сре ђен, Гор њи
град. Тел. 060/359-
54-39. (263448)

СТАН, 40 м2, I спрат,
М. Ку ли ћа 32, ре но -
ви ран, усе љив,
13.000 евра. Тел.
063/804-07-85, зва ти
по сле 5. (263406)

ЗЛА ТИ БОР, апарт -
ман, нов, 39, I, вре -
ди, до го вор, Вла ди -
ми ро вац, ку ћа, 15
ари, 42 м2, 10.000
евра. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4773)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, лукс, 36 м2, до -
го вор; Ми са, дво и по -
со бан, III, 42 м2,
20.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(4773)

СТА РА МИ СА, стан
ду плекс, два ула за,
95 м2, 29.000; Ду бо ка
ба ра, 6 ари, ви кен ди -
ца, вре ди, 16.000.
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4773)

ХИТ НО ку пу јем стан
око 25 м2, при зе мље,
туш-ка би на, бли жи
цен тар. 
069/267-48-59.
(263140)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”,
Ж. Зре ња ни на бр. 14,
ку пу је за по зна тог
куп ца јед но со бан
стан у згра ди. 
345-534, 
064/246-05-71. 

КУ ПУ ЈЕМ стан, цен -
тар Стре ли шта, 36 –
45 м2, I, II, III спрат,
ЦГ, лифт. 
064/474-62-87.
(263257)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла”
по треб ни ста но ви.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(263254)

КУ ПУ ЈЕМ стан до
19.000, да јем ау то
(2.500), оста ло 
го то ви на.
064/134-06-30.
(262944)

ХИТ НО по тре бан ма -
њи стан на Стре ли -
шту, бр за ре а ли за ци -
ја. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(263342)

ПО ТРЕБ НЕ не крет -
ни не на свим ло ка ци -
ја ма гра да. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-
05.(263342)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у цен тру
Пан че ва. 062/978-34
-26. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у цен тру.
064/128-38-95 (СМС)

ПО ТРЕ БАН стан за и
з да ва ње,  60 м2 и ве -
ћи. Но во град ња! Ши -
ри цен тар. 064/105-
59-91 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ сме штај за
рад ни ке. Тел.
063/233-558. (26303)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, по се бан улаз,
ка блов ска. 062/331-
273. (263144)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, опре мљен,
згра да. 063/262-127.
(263151)
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара 

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара,  fPSA - цена: 800 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, ком плет на ме -
штен, ЦГ, кли ма, ка -
блов ска, ин тер нет.
335-807. (263158)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Стре ли шту у
при ват ној ку ћи.
062/891-72-56.
(263157)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, ши ри цен тар.
060/054-27-91.
(263195)

СТАН, Сте ва на Шу -
пљик ца 121, 40 + 4
квм те ра са, Ко теж 2.
на мет шен, 90 евра.
064/280-29-92.
(263208)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 50
квм, опре мљен, Ко -
теж 1. 064/158-15-
90. (263213)

РЕ НО ВИ РАН дво со -
бан не на ме штен
стан, 56 квм, Со да ра,
I спрат, цен трал но
гре ја ње, 140 евра.
063/868-02-06.
(263229)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на -
ме штен, Ку де ља рац.
062/156-99-30.
(263218)

СТАН, дво ри шни, на -
ме штен, ТА, 46 квм,
Жар ка Зре ња ни на
13, цен тар. 064/172-
52-51. (232254)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Ми си. 372-677.
(263270)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу са ку па ти лом.
063/761-03-56. 

НА МЕ ШТЕН јед но со -
бан стан, 30 квм,
цен тар Стре ли шта,
ЦГ, при зе мље.
064/224-61-84. (268)

ИЗ ДА ЈЕМ сто ма то ло -
шку ор ди на ци ју, цен -
тар Пан че ва.
061/209-18-00,
063/720-73-76.
(263289)

ТА МИШ ка пи ја,30
квм, II, ЦГ, 100 евра.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(263342)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 квм,
I спрат, по лу на ме -
штен, 120 евра.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
069/196-96-05.
(263342)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њу гар -
со ње ру, Ми са, Ти -
моч ка 32. Тел.
013/371-635,
064/993-71-74.
(2633629

ПО ВОЉ НО из да јем
ма њи на ме штен стан,
ужи цен тар. 063/810-
92-39. (263349)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
сам цу или са ми ци.
Тел. 060/761-11-81.
(263393)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на -
ме штен стан на Те -
сли. Тел. 063/849-94-
07. (263398)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ре но ви ран стан, Ко -
теж 1. 063/436-805. 

ЗА СЕБ НА на ме ште на
ку ћа, Стар че во, 65
квм, од лич на, 90
евра. 064/305-80-73.
(263437)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на но вој Ми си.
063/839-56-81,
013/370-398.
(263413)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, тре -
ћи спрат, Ко теж 2,
Пан че во. Тел.
065/449-78-36.
(2634159

КОМ ПЛЕТ НО на ме -
штен дво со бан стан,
56 квм, у са мом цен -
тру гр тад.а 065/205-
41-83. (263420)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
, пр ви ср пат, у Са -
мач ком. 060/629-41-
50. (263432)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 86
квм, на ме штен, Ко -
теж 2. Тел. 064/856-
61-43. (2634149

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39
квм, цен тар Стре ли -
шта. Тел. 064/267-
71-74. (262462)

ИЗ ДА ЈЕ се дво и по со -
бан по лу на ме штен
стан у цен тру, гре ја -
ње, ТА. 
Тел. 060/131-29-08.
(263280)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Ми ло ша Тре бињ ца 7,
код СУП-а. 065/543-
21-41. 

ПРО ДА ЈЕМ ло кал  21
квм, угао Ка ра ђор ђе -
ве 21 и Б. Јо ва но ви -
ћа, 14.000 евра.
065/849-71-94.
(263417)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30
квм, у Ње го ше вој,
не ка да шња оп ти ка
„Ати на”. 063/815-44-
48. (263428)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23
квм, код Ау то бу ске
ста ни це. 352-105.
(2634459

ИЗ ДА ЈЕМ са лон ски
ло кал, цен тар, 150
квм. 063/389-972.
(263336)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Вој -
во ђан ска 33. Тел.
064/319-76-67.
(263187)

ПРО ДА ЈЕМ ки оск за
про да ју ко ки ца у
цен тру Пан че ва.
060/066-13-05. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
013/251-39-95.
(263347)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле,
Ње го ше ва 2, 15 квм,
Не ма њи на 8, 26 квм.
064/184-87-50. 
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ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
цен тар, за са лон ле -
по те, кан це ла ри ја.
063/734-82-31.
(2263391)

ПО ТРЕ БАН рад ник
са ис ку ством за рад
на от па ду. 065/551-
17-22 (СМС)

ПО ТРЕ БАН вул ка ни -
зер са ис ку ством за
рад на пут нич ком и
те рет ном про гра му.
065/551-17-22 (СМС)

ПО ТРЕБ НА же на за
чу ва ње ста ре сла бо
по крет не ба ке.
065/551-17-22 (СМС)

По треб на ко но ба ри -
ца, 30.000 + про це -
нат, при ја ва, пут, то -
пли оброк. Б.Н.Се ло.
063/105-09-49 (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Б
ка те го ри је за ди стри -
бу ци ју штам пе. Зва ти
од 9 до 15 са ти.
069/867-72-07.
(262657)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник за рад у про -
из вод њи. Ло ка ци ја –
Пан че во, Ку де љар -
ски на сип пр ва 124-г.
Ис ку ство ни је по -
треб но. По сла ти CV
на posaopancevo@
gmail.com (ф)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад у ку хи њи, ће ваб -
џи ни ци „Ха ло 
Ле ско вац”. 
063/897-55-04.
(262738)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и
де вој ке за рад на
шал те ру и на ро шти -
љу, ће ваб џи ни ци
„Ха ло Ле ско вац”.
063/897-55-04.
(262738)

ШТЕ ПЕР КА по треб -
на, ибе р дек, ен дле -
ри ца, зва ти са мо по -
под не. 062/868-58-
09, 013/317-429.
(262918)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри и
по моћ ни ку ва ри, са
ис ку ством. 064/393-
56-90. (ф)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по тре бан во зач.
063/820-87-61.
(263002)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ по пај по -
треб ни пи ца-мај стор
и рад ни це за па ла -
чин ке. 063/820-87-61. 

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки
рад ни ци. Зва ти на
тел. 065/203-32-56.
(263130)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
обез бе ђе ња са и без
ли цен це. Тел.
064/658-23-45,
011/317-71-74. (ф)

ПО ТРЕБ НА же на са
но ве Ми се за по моћ
у ста ну ста ри јој осо -
би. 063/870-73-51.
(263073)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за пре храм бе ну про -
дав ни цу са ис ку -
ством. 069/307-02-
89. (263162)

ДОО „Ау то оа за”,
сер вис и про да ја
аку му ла то ра, по тре -
бан рад ник. 063/234-
419. (263179)

КА ФЕ „Љу би че во”
тра жи де вој ку за рад,
са ис ку ством.
069/364-10-04.
(263182)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца за пе ка ру.
063/130-75-40.
(263186)

ПО ТРЕ БАН пе кар.
063/130-75-40.
(263186)

ГРИЛ БУМ ће ваб џи -
ни ци по реб на же на
за рад на ро шти љу.
064/323-92-77 (ки -
оск код Сун ча ног са -
та). (263328)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри. Зва ти
од 9 до 12 са ти.
013/342-025.
(263261)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
у пе ка ри, Ка ча ре во.
062/282-145.
(263261)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у тр го вин ској
рад њи. 064/169-32-
35. (263271)

ПО ТРЕ БАН зи дар,
те сар и по моћ ни
рад ник. 064/206-50-
91. (263273)

КРО ЈАЧ КОМ са ло ну
по треб на рад ни ца.
064/380-54-50.
(263301)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на Зе ле ној пи -
ја ци, те зга, про да ја
во ћа. 069/649-097.
(263316)

ПО ТРЕ БАН му шко-
жен ски фри зер/фри -
зер ка. 064/380-55-
41. (263329)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са или без ис куск тва,
за рад у пре храм бе -
ној рад њи. До ћи лич -
но, али пр во по зва ти
на 069/303-20-09,
Pro Trade. (263333)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба -
ри це. Ка фе „Па ци -
фи ко”. 061/236-32-
87, 060/319-05-77.
(263348)

ПО ТРЕБ НА три ва ри -
о ца са зна њем  ЦО 2
ва ре ња, ни је по тре -
бан сер ти фи кат већ
зна ње и по тре бан
рад ник на есцен тар
пре са ма. 060/309-
64-55. (263364)

РЕ СТО РА НУ до ма ће
ку хи ње хит но по -
треб не ко но бри це за
стал ни рад ни од нос.
064/349-93-43.
(263375)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
са ис ку ством за рад
на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на ма.
064/110-16-66.
(263380)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци:
ЦО 2 за ва ри ва чи, ел -
ткро-за ва ри ва чи,
бра ва ри, мон те ри и
фи зич ки рад ни ци.,
064/160-32-34.
(263403)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад на са ла та ри и
ро шти љу (ћу мур).
065/900-50-08.
(263443)

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)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је, 120
ли та ра, са пре во зом
и мон та жом.
063/315-381 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за
пе че ње ра ки је 120 л
са пре во зом и мон та -
жом. 063/315-381
(СМС)

ФА СА ДЕ, гле то ва ње,
кре че ње, гип сар ски
ра до ви. 060/521-93-
40. (263222)

ЦЕ ПАМ и се чем др ва
на ди зел. 063/833-
12-14. (262915)

ДУ БИН СКО пра ње
на ме шта ја, те пи ха,
ду ше ка, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(262631)

ВАС ПИ ТА ЧИ ЦА у
пен зи ји, за чу ва ње
де це у ве чер њим 
са ти ма. 
064/590-22-29.
(263005)

КО СИМ тра ву три ме -
ром воћ ња ке, дво ри -
шта, по вољ но. Зо ран.
061/683-67-48,
064/438-12-46.
(262771)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, ра дим,
угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09. 

КА ЗАН за пе че ње ра -
ки је из да јем. Ду ле.
064/163-58-85.
(262206)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, бе то ни ра ње,
ре но ви ра ње, кро во -
ви, сти ро пор, ба ва -
лит фа са де, кре че ње.
063/865-80-49.
(262498)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра -
ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни.
064/181-25-00.
(252517)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(262136)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се -
кун дар них си ро ви на,
от куп бе ле тех ни ке.
Јо ван, 061/616-27-
87. (263167)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви,
кре че ње, гле то ва ње,
сто ла ри ја, ве о ма по -
вољ но. 064/280-26-
15.(262136)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, раз вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(262735)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА,
ме њам пе ле не и ди -
ско ве. 060/421-05-
91. (262602)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА,
чу ва ла би ста ри је
осо бе и не по крет не,
од 8 до 17. 060/421-
05-91. (262602)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, бе то ни ра ње,
ре но ви ра ње, кро во -
ви, сти ро пор, ба ва -
лит фа са де, кре че ње.
063/865-80-49.
(262498)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 351-073,
064/157-20-03.
(263167)

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. 060/035-47-40.
(263176)

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: ру ше ња
ку ћа, шу па, бе то ни -
ра ња, оба ра ње ста -
ба ла, ко ше ња.
064/122-69-78.
(263676)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА,
ме њам пе ле не ди ско -
ве и на са те ку вам.
060/421-05-91.
(263183)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре -
ма ње ста но ва, пе гла -
ње ве ша. 061/412-44-
50. (263180)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста уну тра шњих ра -
до ва: мо ле рај, ке ра -
ми ка, ла ми на ти...
063/187-4642.
(263173)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви.
065/842-84-29,
063/842-84-29.
(263235)

ТВ и са те лит ске ан те -
не: мон та жа, ди ги та -
лиз ци ја ва шег ТВ-а и
IPTV и ан те на плус.
064/866-20-70.
(263198)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
но ве ин ста ла ци је, по -
пра вља ста ре, по -
прав ка бој ле ра и
оста лих кућ них апа -
ра та. 060/521-93-40.
(263222)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
по прав ка ста рих,
мон та жа но вих це ви,
од гу ше ња. Мон та жа
са ни та ри је. 
062/382-394.
(263211)

УНО СИМ др ва, угаљ,
ко пам ка на ле и дру -
го. 062/190-71-60.
(263242)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но, шљу нак,
пе сак, се ја нац, уто -
вар, од во зим шут.
064/354-69-94.
(263244)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до е пре,
ку па ти ла, адап та ци -
је, по прав ке, за ме не,
по вољ но. 
013/331-657,
064/495-77-59.
(263265)

ОЗБИЉ НА и од го -
вор на же на чу ва ла
би и не го ва ла ста ри ју
осо бу. 
065/624-76-23.
(263281)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
за ме на це ви, вен ти -
ли, по прав ка, пре -
прав ке, од гу ше ње ка -
на ли за ци је од мах.
061/193-46-42.
(263252)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈЕ
кре че ње, 
гле то ва ње. 
064/035-88-55.
(263304)

КЛИ МЕ: уград ња,
сер ви си ра ње, 
до пу на, 
по вољ но. Тел.
064/520-48-80.
(263317)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи 
по сао. 
064/120-77-64.
(263355)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, 
гле то ва ње, 
фар ба ње сто ла ри је,
гипс ра до ви, об ра да
шпа ле та, чи сто, пе -
дант но, 
по вољ но. 
063/304-476,
061/189-97-33.
(263326)
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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. (263341)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку -
па ти ла,

сер вис, по вољ но, од -
мах. 013/377-930,
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(263371)

МЕ ДИ ЦИН СКИ пе ди -
кир, ура сли нок ти,
кур је очи, ме ди цин -
ска ре лакс ма са жа.
061/308-95-86.
(263395)

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. 

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви, ла -
ми нат, ке ра ми ка,
гипс. 064/390-00-87.
064/390-00-87.
(263153)

МОН ТА ЖА и сер вис
кли ма-уре ђа ја, по -
прав ка бе ле тех ни ке.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(262420)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ки пе ром: шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут. 
063/246-368.
(262863)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац од 1 до 5 м³,
од воз шу та са уто ва -
ром, ру ше ње.
063/771-55-44.
(261469)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
сто ла ри ја 062/156-
02-07.  (265153)

МО ЛЕР СКО-фар бар -
ски ра до ви, 
061/283-66-41.
(1263153)

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.
(263297)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них ЦО
2 апа ра та, ау то-елек -
три чар, ко рек ци ја
ки ло ме тра же, по -
прав ка ра зних елек -
тро-уре ђа ја.
063/800-01-96.
(263166)

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.
(263175)

СЕ ЛИД БЕ, ка ми он -
ски, ком би пре воз,
еки па рад ни ка, од во -
зи мо не по треб не
ства ри. 
064/280-30-16,
063/731-77-67,
013/236-77-34. Вла -
ди мир. (263189)

ПАР КЕ ТАР: по став ка
пар ке та, брод ског
по да, ла ми на та, хо -
бло ва ње, фу го ва ње,
ла ки ра ње ста рог пар -
ке та. 060/625-80-61.
(263416)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на ври бли, вен ти -
ла, ба те ри ја, са ни та -
ри је,с ве за во ду, 0-
24 са та. Пен зи о не ри -
ма екс тра по пуст.
До ла зим од мах.
013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.
(263197) 

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-
24, сва ког да на и не -
де љом. Бес пла тан до -
ла зак и про це на по -
сла. Пла ћа ње мо гу ће
че ко ви ма и пре ко ра -
чу на. Бо рис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com
(263288)

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.
(263288)

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.(263288)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за
па ко ва ње, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре -
са!!! Бо рис, 
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bom-
boncic.com
(263288)

КЛИ МЕ свих ти по ва
и про из во ђа ча сер ви -
си ра мо, по пра вља мо
и угра ђу је мо са ове -
ре ном га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 
361-361, 
064/122-68-05.
(263418)
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АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског

саобраћаја и машински техничар,

за рад на техничком прегледу
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

Na osnovu Odluke o osnivanju 

preduzeća direktor preduzeća Auto

centar ZOKI d.o.o. Pančevo, 

Knićaninova br.1/a  

raspisuje KONKURS  za prijem novih 

radnika za sledeća radna mesta:

1.   Referent registracije vozila

Pravo na konkurs imaju lica koja su završila srednju ili

višu školu ekonomskog ili pravnog smera, sa najmanje tri

godine radnog iskustva  

2.   Pravnik za rad na registraciji i izdavanju registra-

cionih nalepnica

Pravo na konkurs imaju lica koja su završila pravni fa-

kultet i imaju zvanje diplomirani pravnik, sa najmanje

tri godine radnog iskustva.  

CV možete poslati putem mejla na 

autocentarzoki@mts.rs ili poštom na adresu

Pančevo, Knićaninova br.1/a

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

СПРЕМАЧИЦА

За ин те ре со ва ни тре ба да се јаве на 

број телефона 013/219-09-03 

или  до ђу лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су

Ву ка Ка ра џи ћа 1.

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.
(263311) 

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.
(263311) 

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.
(263339)

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.
(263351)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, по пра вља мо
ква ли тет но с га ран -
ци јом. 
„Фри го тех ник”, 

361-361, 
064/122-68-05.
(262810)

МУ ШКА РАЦ, 56 го -
ди на, ма те ри јал но
обез бе ђен, же ли да
упо зна же ну или де -
вој ку до 40 го ди на,
ра ди дру же ња, из ла -
за ка. Зва ти око 21
сат. 013/352-203.
(263226)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом го ди шњу пен -
зи о нер ску кар ту из -
да ту од АТП-а на име
Мил ка Па вло вић.
(263313)

СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, бли зу
цен тра и Со ко тер ме,
но во. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
www.soko-banja.org.
Зо ри ца (259468)

РИ САН. Со бе са упо -
тре бом ку хи ње и ку -
па ти ла. Те ле фон:
+382/32-371-657 и
00382/69-123-099,
064/078-52-62.

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из -
да јем ма њи дво со бан
апарт ман са те ра сом,
нов и ле по опре мљен,
у апарт ман ском на -
се љу, 200 ме та ра пре
из во ра Сне жник.
066/624-04-00.
(262450)

СО КО БА ЊА, но ви
апарт ма ни код пар ка
Бо ри ћи. Ре зер ви ши те
на вре ме. 064/507-
20-84, 064/993-72-
07. (262840)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра,
по вољ но. 063/709-
44-97. (263193)

ЛЕ ТО ВА ЊЕ, Пе тро -
вац на мо ру, стан пет
ле жа је ва. 066/309-
996. (263209)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из -
да јем ма њи дво со бан
апарт ман са те ра сом,
нов и ле по опре мљен,
у апарт ман ском на -
се љу, 200 ме та ра пре
из во ра Сне жник.
066/624-04-00.
(263237)

СО КО БА ЊА, по вољ -
но из да јем апарт ма -
не „Хар мо ни ја” Сто -
јиљ ко вић. Сајт
www.harmonijasoko-
banja 018/837-717,
065/616-81-97.
(263262)

СО КО БА ЊА, из да јем
апарт ман у цен тру.
Це на по до го во ру.
065/205-45-48.
(263360)

СО КО БА ЊА, из да јем
апарт ма не, деч ји
пар кић, дво рит ше,
пар кинг, ин тер нет,
ка блов ска. 064/810-
76-77. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ по вољ но
со бе и апарт ма не на
цр но гор ском при -
мор ју у Бје лој.
00382/31-683-459,
+382/69-669-648,
Ђо ле. (263386)

ИЗ ДА ЈЕ се по вољ но
сме штај у цен тру Со -
ко ба ње. Тел.
064/129-35-63. 

РИ САН, по вољ но, ле -
то ва ње 6 евра са упо -
тре бом ку хи ње.
063/848-04-12, Зо ри -
ца. (263447)

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

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.

Си не и бра те наш

БО ЈАН БЕ ЛИ
30. III 1998 – 13. VII 2018.

Пре ра но, су ви ше пре ра но си отрг нут из на ших за гр ља ја... Ан ђе ле,

по ле те ћеш ви со ко, кроз не бе ске да љи не, кроз бо жан ске по ља не,

пре ко рај ских вр то ва... осме ху наш нај дра жи.

Про на ђи мир у свом пу то ва њу ка веч ној ку ћи ода кле ћеш нас чу -

ва ти.

За у век ће те во ле ти тво ји:  ма ма БИ ЉА НА, та та БО БАН, се стре

БО ЈА НА и МИР ЈА НА и зет НЕ МА ЊА

(42/263295)

Бра те наш је ди ни

БО ЈА НЕ
Пам ти ће те тво је се стре по до брим де ли ма.

За у век твој осмех но си ће мо у ср ци ма.

Оста је мо по но сне и на сме ја не

јер ће мо се сре сти јед ног да на

Да на ста ви мо та мо где смо ста ли.

Чу вај нам два ме ста ба то.

Тво ји чу ва ри за у век: се стра МИР ЈА НА 

и се стра БО ЈА НА

(41/263295)

Ми ли це мо ја, ни си смео да одеш

БО ЈА НЕ

Од ла зиш сре ћо с’ ан ђе ли ма.

На њи хо вим кри ли ма про на ђи пут на свој веч ни

по чи нак.

За у век ћеш нам би ти у ср ци ма и ми сли ма.

Тво ја ба ба ЗО РА и ујак ЗО РАН с по ро ди цом
(42/263296)

Ба то мој!

БО ЈА НЕ
Твој пре ра ни од ла зак у веч ни сан на пра вио је

ожи љак на ср цу мом. 

Од ле тео си на кри ли ма, та мо где ћеш про на ћи

веч ни мир. Кад год по гле дам у не бо зна ћеш да те

и да ље во лим и ми слим на те бе.

Во ле ћу те за у век!

Тво ја да да ВЕ СА и зет ВЛА ДА
(43/263296)

Ан ђе ле, си не мој, ду шо да ди на, твој од ла зак ми

је до нео огром ну ту гу и бол

БО ЋО
Жи ве ћеш ве но у ср цу мом и мо ја љу бав ће те

пра ти ти на пу ту твом.

Тру ди ће мо се да не пла че мо, јер зна мо да би ти

то зна чи ло.

Да да ВИ КИ ЦА, зет БА НЕ и се стри чи не 

ТА ША и МА КИ
(44/263296)

Отва ра ју се рај ска вра та да све тло шћу оба сја ју

мог ме зим ца

БО ЈА НА БО ЋУ

Ле ти, ле ти, мој ан ђе ле,

а мо је ће ср це ку ца ти за обо је.

Тво ја те та СНЕ ЖА
(45/263296)

БО ЈАН БЕ ЛИ
Бо ки, чу вај се.

Ко лек тив „Дво ри ште”

(80/263394)

По след њи по здрав

БО ЈА НУ

од дру га ра из ОШ „Брат -

ство је дин ство”.

Тво је VIII-2

(92/263453)

По след њи по здрав на шем во ље ном

МИ ЛО РА ДУ ИЛИ ЕВ СКОМ МИ КИ ЈУ
1968–2018.

Оста вио си траг ко ји се не бри ше, до бро ту ко ја се не за бо ра вља и
ту гу ко ја не про ла зи.

Мај ка СТО ЈАН КА, су пру га СНЕ ЖА НА, ћер ка ИРЕ НА, брат 
ГО РАН, сна ја ЉИ ЉА НА и бра та нац БО ЈАН

(72/263381)

По след њи по здрав

МИ КИ ЈУ
Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Сна ја МИЛ КА, бра та ни це ЈЕ ЛЕ НА и ДРА ГА НА
с по ро ди ца ма

(73/263381)

21. ју ла 2018, је се дам да на отка ко ни си с на ма

МИ КИ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма. 

Тво ја се стра  ДУ ШИ ЦА с по ро ди цом

(74/263381)

21. ју ла 2018. је се дам да на отка ко ни си с на ма

МИ КИ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма. 

Стри на ЈАН КА с по ро ди цом

(75/263381)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛО РА ДУ
ИЛИ ЕВ СКОМ

од се стре РУ ЖИ ЦЕ
с по ро ди цом

(76/263382)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛО РА ДУ
ИЛИ ЕВ СКОМ

од се стре БРАН КИ ЦЕ и
зе та ДРА ГЕ ТА с по ро ди цом

(77/263382)

У не ве ри ци и бо лу оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 12. ју ла 2018. го ди не пре ми ну ла

на ша тет ка

БОР КА МЛА ДЕ НО ВИЋ
1940–2018.

Са хра на је оба вље на 13. ула 2018. го ди не на гро -
бљу Ко теж.

Ожа ло шћен: бра та нац  ВЛА ДИ МИР 
с по ро ди цом

(5/263148)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
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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

По след њи по здрав на шој дра гој

МИР ЈА НИ МУ ДРИЋ
од су пру га АЛЕК САН ДРА, си на БРА НИ СЛА ВА и сна је

ЖА КЛИ НЕ
По чи вај у ми ру.

(9/263169)

По след њи по здрав на шим нај ми ли ји ма

МА ЛИ НО ВИЋ

ДУ ШАН КИ                ДУ ШАНУ

1929–2018. 1924–2018.

Ожа ло шће ни: ћер ке СЛА ВИ ЦА и НА ДА, 

си но ви НА СКО и ЧЕ ДО МИР, зет МИ ЛЕ, сна ја НА ДА, 

уну чад, пра у ну чад и оста ла род би на

(19/26)

По след њи по здрав де да

ДМИ ТРУ

од по ро ди це ШКАР ДАЈ

(32/263282)

По след њи по здрав дра гом су пру гу

ДМИ ТРУ ВУ ЈА НИ ЋУ
1930–2018.

од су пру ге ЉУ БИ ЦЕ
(33/263282)

По след њи по здрав те чи

ДМИ ТРУ ВУ ЈА НИ ЋУ

од МИ ЛА НА и ЗО РИ ЦЕ
(34/263282)

Нај во ље ни јој 

МИР ЈА НИ МУ ДРИЋ МИ РИ

По след њи по здрав и веч на сла ва.

Брат МИР КО с по ро ди цом
(46/263297)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 12. ју ла 2018. пре ми ну ла

на ша дра га

МА РИ ЈА ЋУ ЛИ БРК
1951–2018. 

Ожа ло шће ни: ћер ке ЈА СМИ НА и МА РИ ЈА и уну ци НИ КО ЛА, 

НЕ МА ЊА и КА ТА РИ НА

(48/263300)

По след њи по здрав тет ки

МА РИ ЈИ 

ЋУ ЛИ БРК

од ХЕР МИ НЕ 

и ПЕ ЛЕ ТА с по ро ди цом

(49/263302)

По след њи по здрав тет ки

МА РИ ЈИ 

ЋУ ЛИ БРК

од НАН ДИ ЈА и ОЉЕ 

с по ро ди цом

(50/2563301)

По след њи по здрав дра гој

МА РИ ЈИ 

ЋУ ЛИ БРК

од се стре АНЕ и зе та

АН ДРА ША

(51/263302)

По сле ду ге и те шке бо ле сти, 17. ју ла 2018. пре -

ста ло је да ку ца ср це на шег

БО РИ СЛА ВА ПЕ ТРО ВИ ЋА
1940–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га НА ДА, син МИ ЛАН,
сна ја ИВА НА, унук ДАР КО са су пру гом

МИЛ КОМ и оста ла род би на
(59/2633209

По след њи по здрав 

де да БО РИ

од по ро ди це

МИ ЛЕН КОВ

(60/2633321)

По след њи по здрав дра -

гом

БО ЦИ

По ро ди ца ДА У ТО ВИЋ

(61/263324)

С ту гом и жа ло шћу ја вља мо да је

БРА НИ СЛАВ АН ТО НИ ЈЕ ВИЋ

пре ми нуо 12. ју ла 2018, у 81. го ди ни.

Ожа ло шће ни: су пру га ВО ЈИН КА, син МОМ ЧИ ЛО с по ро ди цом 

и ћер ка МИ ЛАН КА с по ро ди цом

(62/263325)

По след њи по здрав ком -

ши ји

БРА НИ СЛА ВУ

АН ТО НИ ЈЕ ВИ ЋУ

Ни ка да не ће мо за бо ра -

ви ти тво ју до бро ту и пле -

ме ни тост.

По ро ди ца КО СТИЋ

(63/263321)

По што ва ној

РА ДИ ЦИ ФИ ЛИ ПОВ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Син ДРА ГАН, сна ја ДИ ЈА НА и унук МАР КО

(78/263390)

По што ва ној

РА ДИ ЦИ ФИ ЛИ ПОВ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка ОЛИ ВЕ РА, зет СЛО БО ДАН, уну ке ДИ ЈА НА 
и МИ ЊА  и пра у ну ци НА ЂА и МА ТЕ ЈА

(79/263389)

По след њи по здрав

НИ КО ЛИ 

МИ ЧИ ЋУ 

НИ ЏИ

1938–2018.

од ко ле ге и дру га 

ВЛА ДЕ с по ро ди цом

(28/263256)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав уја ку

ДМИ ТРУ ВУ ЈА НИ ЋУ

од по ро ди це КЕ ЛЕ БУ ДА
(35/263282)
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Го ди шњи по мен на шој дра гој мај ци, све кр ви, ба ки и

пра ба ки

ГОР ДА НИ ВЛА ЈИЋ
С ту гом и по но сом чу ва мо те од за бо ра ва.

Син МИ ЋА и ћер ка БРАН КА с по ро ди ца ма

(14/263203)

Дра га ма ма

ЉИ ЉА НА ВИ ТО МИ РОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2018.

Пам ти ћу те ми ла мо ја, не мо гу ти ре ћи збо гом.
Тво ја ДРА ГА НА с по ро ди цом

(54/263314)

ЉИ ЉА НА 

ВИ ТО МИ РОВ

24. VII 1994 – 24. VII 2018.

Вре ме од но си го ди не, а

ту га и се ћа ња оста ју.

Тво ја БРАН КА

(65/26337)

Про шло је шест ме се ци

от кад те не ма

ИШТВАН 

ЛЕ ЧЕИ

1975–2018.

Још увек ве ру јем у бај ке,

упр кос све му … у инат. 

ТА ЊА и ИВАН с де цом

(69/263377)

Про шло је шест ме се ци

од по ги би је

ИШТВАН 

ЛЕ ЧЕИ

1975–2018.

Во ље ни не уми ру док смо

жи ви ми ко ји их во ли мо.

ЛЕ ОН ТИ НА

(70/263378)

Про шло је пре те шких

шест ме се ци

ИШТВАН 

ЛЕ ЧЕИ

1975–2018.

„Сно ве ми ни ко не мо же

од у зе ти. У сно ви ма увек

по ред те бе мо гу ше та ти,

за ру ку те др жа ти. Знам

да увек ћу та мо те на ћи,

та мо ћу те чу ва ти, у сно -

ве ћу се вра ћа ти. Са мо

због те бе.

Су пру га ГА БРИ ЈЕ ЛА 

и ћер ка АН НА

(71/263379)

ФИ ДАН КА 

СТА МЕН КО ВИЋ

1947–2017.

21. ју ла, у 10 са ти, оку пи -

ће мо се на го ди шњи по мен

на шој дра гој Фи дан ки.

Вре ме про ла зи, али се ћа -

ње на те бе је веч но.

Тво ји: БО БАН, АНА 

и КА ЋА

(82/263401)

Се ћа ње на на шу во ље ну мај ку

ДА НИ ЦУ ПРО ДА НОВ
Про шло је се дам ту жних го ди на

Ћер ка СА ЊА и син ЗО РАН с по ро ди ца ма

(85/263409)

ЉИ ЉА НА 

ВИ ТО МИ РОВ

Два де сет че ти ри го ди не

је про шло без те бе, тре -

ба ла си да бу деш са на ма,

да де ли мо и ту гу и бол.

Во ле те тво ји; ВЛА ДА,

МИ ЛЕ НА, СА РА 

и ПЕ ТРА

(86/263419)

IN MEMORIAM

16. ју ла 2018. на вр ши ло се

де сет го ди на от ка ко ни је

с на ма наш су пруг и отац

ЈО ВАН  

ПА КА ШКИ

1927–2008.

Увек си у на шим ми сли ма.

МА ТИЛ ДА и СВЕ ТЛА НА

(1/263045)

15. ју ла 2018. го ди не за у век нас је на пу стио наш во ље ни син и брат

ВЕ СЕ ЛИН КО КУ ЛИ ШИЋ БА ТА
1965–2018.

Во ље ном си ну по след њи по здрав.

Ку ца ћеш у мом ср цу за у век.

Отац ИГ ЊА ТИ ЈЕ

(56/263317)

ВЕ СЕ ЛИН КО КУ ЛИ ШИЋ БА ТА
1965–2018.

По след њи по здрав мом во ље ном бра ту.

Твој осмех за у век у мом ср цу.

Брат ДА РИН КО, сна ја ТИ ЈА НА и бра та ни це НА ТА ЛИ ЈА 

и НЕ ВЕ НА

(57/263317)

ВЕ СЕ ЛИН КО КУ ЛИ ШИЋ БА ТА
1965–2018.

По след њи по здрав мом во ље ном бра ту.

За у век оста јеш у мом ср цу.

Се стра ВЕ СНА, зет БРА НО и се стрић СА ША

(58/263317)

ВЕ СЕ ЛИН КО
КУ ЛИ ШИЋ

БО СКЕ БА ТА
По след њи по здрав од

ДРАК СИ ЈА, ЈАН КА, 
СА ЛЕ ТА, ИГО РА 

и дру го ва из
„Ђе не ра ла”: ГА ГИ ЈА,

ДА ДЕ, КУ РЕ ТА 
и ДО ЛОВ ЦА

(81/263398)

По след њи по здрав

БА ТИ

од ДЕ КИ ЈА, МИ ЛО ША,

ВЕ КИ ЋА, БУБ ЊА, 

СТЕ ФА НА, НИ КИ ЦЕ 

и ВЛА ДЕ

(91/263444)

За ћу та ле су за у век стру не ви о ли не на шег ду го го ди шњег

му зи ча ра

ТО МА ША 

БРЕ ЗИ НЕ

С ту гом и по што ва њем ан самбл „Злат на је сен”

(39/263291)

18. ју ла 2018. у 72. го ди ни пре ми нуо је наш

ЖИ ВА МИ О КОВ
1946–2018.

Са хра на ће се оба ви ти 21. ју ла 2018, у 13 са ти, на Но вом гро бљу у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: по ро ди це МИ О КОВ, МА СЛИЋ и FISCHER

(89/2634349

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЖИ ВИ 

МИ О КО ВУ

МИ РА и СА ША 

с по ро ди цом

(90/263438)

По след њи по здрав чи ка Сте ви

СТЕ ВАН МАР ТИН ЧЕ ВИЋ

Мо то клуб Coyote

(88/263422)

15. ју ла 2018. го ди не на пу стио нас је наш дра ги

МИ ЛО ЈЕ ДАМ ЊА НО ВИЋ
1933–2018.

Са хра на је оба вље на 17. ју ла 2018. го ди не, на
гро бљу у Ба нат ском Но вом Се лу. 

Ожа ло шће ни: син ЉУ БО МИР, кће р ка ЗЛА ТА,
сна ја МИЛ КА, зет МАР КО, уну ка МИ ЛИ ЈА НА,

зет  НЕ ГО СЛАВ, уну ци МИ ЛАН и БО ЈАН, 
пра у нук ДУ ШАН, као и оста ла род би на и при ја те љи

(87/263421)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СИ НИ ША 
ВУ ЧУ РО ВИЋ

У су бо ту, 21. ју ла 2018.
да ва ће мо го ди ну да на.
Да ни про ла зе, успо ме не
оста ју.
Не до ста јеш нам...

Ожа ло шће ни: тво ја 
су пру га БОЈ КА 

и нај ми ли ја тво ја уну ка
ЈО ВА НА

(3/

ПО МЕН

ВА ЛЕН ТИН

МАРИЋ ВА ЊА

24. ју ла на вр ша ва се де -

вет го ди на бо ла и ту ге за

мо јим де те том.

Не у те шна мај ка 

МИ ЛИ ЦА и очух КО СТА

(4/263145)

22. ју ла 2018. на вр ша ва

се два де сет го ди на од

смр ти мог оца

ЈО ВА НА 

ВО ДЕ НИ ЧА РА

Ћер ка МИ ЦА 

с по ро ди цом

(12/263177)

21. ју ла 2018. го ди не, у 11 са ти, на гро бљу у До ло ву, да је мо го ди -

шњи по мен на шој дра гој

ЂУР ЂЕВ КИ ГРУ БЕ ТИЋ ЦЕ ЦИ

Да ни про ла зе, а ни је дан без су за и се ћа ња 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 нај ми ли ји: су пруг ЈО ВАН, син НИ КО ЛА 

и ћер ка ЈО ВА НА с по ро ди цом

(16/263207)

21. ју ла 2018. го ди не одр жа ће мо дво го ди шњи

по мен дра гом

ЖИ ВО РА ДУ ЖИ КИ 
АН ЂЕЛ КО ВИ ЋУ

21. VII 2016 – 21. VII 2018.
Две ту жне го ди не ту ге, пла ча, ра стан ка с то бом и
на да ња да ћеш се по ја ви ти од не куд, али ти си за -
спао и уто нуо у ду бок сан.

Ту гу ју за то бом: мај ка СТО ЈАН КА 
и се стра НА ДА с по ро ди цом

(25/263329)

ВЛА ДИ МИР ИЛИЋ 
2000–2018.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га за у век оста ју.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка МИ ЛЕ НА и се стра

АЛЕК САН ДРА с по ро ди цом
(26/263246)

СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГА СТАН КО ВИЋ
19. VII 2015 – 19. VII 2018.

Твој СТО ЈАН
(27/263251)

На вр ша ва се че тр де сет да на од смр ти на шег

ОБРЕ НА КНЕ ЖЕ ВИ ЋА

По мен ће мо одр жа ти у су бо ту, 21. ју ла, у

11.30, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ње го ви: МИ ЛЕ НА, ИВАН, ВУ ЛЕ, БО ЈА НА

и ЛУ КА

(13/263180)

СЕ ЋА ЊЕ

ЦАН КО 
ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ
20. VII 2013 – 20. VII 2018.

Тво ји нај ми ли ји

(36/263285)

ВУ КО ЈЕ ВИЋ

ПЕ РО             ЉУ БИ ЦА
20. VII 2001.               24. VII 2016.

Би ли сте бри жни ро ди те љи, ве ли ка по др -

шка, нај бо љи де ка и ба ка. Увек ће мо вас

чу ва ти од за бо ра ва, пам ти ти по до бром и

би ти по но сни што смо вас има ли.

21. ју ла 2018, у 11 са ти, по се ти ће мо њи хо -

ву веч ну ку ћу.

Ћер ка ВЕ СНА, син БА ТА, уну ци ПЕ РО,

СР ЂАН и РА ДО ВАН, зет СТА НИ ША 

и сна ја ЉУ БА

(37/263290)

ЉУ БИ ЦА 

ВУ КО ЈЕ ВИЋ

24. VII 2016.

Веч но ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: 

РА ША, ВЕ СНА 

и СТА НИ ША

(38/263291)

БЛА ГО ЈЕ ВИЋ

РА ДИ ВО ЈЕ РА ША          ПЕ ТАР ПЕ РИ ЦА
1922 – 20. VII 2003.                                              1952 – 23. VII 1996.

ди пло ми ра ни прав ник                           про фе сор ма те ма ти ке и ге о гра фи је

С љу ба вљу, за хвал но шћу и по што ва њем ми сли мо на вас.

ЛИ ДИ ЈА и ЈО ВАН КА

(64/244341)

СВЕ ТО ЗАР ВЛА ШКИ

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе.

По ро ди ца ВЛА ШКИ
(66/263340)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ТРА ЈАН КА ГР ГОВ СКИ

Тво ји нај ми ли ји
(67/263365)

21. ју ла, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу, да ће -

мо по ла го ди не на шој се стри и тет ки

ДО БРИН КИ МЕ НЕ ШИ
рођ. Мар ти нов

Тво јим од ла ском оста ви ла си нам ве ли ку бол и

веч ну ту гу. 

Во ле те тво је КА ЈА, ДА ЦА и ЈО ЦА
(52/26303)

Ма гла сву да, ма гла око

нас

НИ КО ЛА
ШИ МИЋ

19. ју ла 2018. на вр ша ва -
ју се че ти ри го ди не
Во ли мо те.

Тво ја по ро ди ца: 
су пру га ГОР ДА НА, син

ЂУ РА и ћер ка СА РА 
с по ро ди цом

(55/263317)

На шој во ље ној

НА ДИ 

ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ

да је мо јед но го ди шњи по -

мен 21. ју ла 2018, у 11 са -

ти, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу.

С љу ба вљу по ро ди ца

ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ

(68/263371)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА 

ЛАЦ КОВ

С љу ба вљу и 

по што ва њем

тво ји нај ми ли ји

(83/263404)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ТО МИР 

НО ВИ ЧИЋ

2009–2018.

За у век ћеш жи ве ти у

ср ци ма су пру ге 

МИ ЛО ДАР КЕ и ћер ке

ВИ О ЛЕ ТЕ с по ро ди цом

(84/263405)

У су бо ту, 21. ју ла 2018. го ди не, у 11 са ти, на Ста -

ром гро бљу, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на -

шем дра гом

ЈО ВА НУ ЈО ВА НО ВУ

Вре ме про ла зи, а ти нам у ср цу оста јеш. 

Тво ји: син и се стре са по ро ди ца ма
(53/263309)
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21. ју ла 2018. го ди не на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от ка -

ко ни је с на ма наш дра ги

ДРА ГО ЉУБ МИ ШКО ВИЋ
Вре ме про ла зи, али ту га и бол за то бом за у век оста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(2/263136)

СЕ ЋА ЊЕ

МИР ЈА НА              НЕ ВЕН КА
МА ТЕ ЈИЋ                ЛУ КИЋ
шест ме се ци                        пет го ди на

Бол и ту га се не ме ре ре чи ма, ни вре ме ном ко је
про ла зи, већ пра зни ном ко ја је оста ла. Има ли
сте све осо би не ко је чи не чо ве ка ве ли ким, до -
бро ту, по ште ње и пле ме ни тост.

Успо ме ну на Вас чу ва ју ИВА НА, СВЕ ТЛА НА,
ДРА ГУ ТИН, ДУ ШАН, ДУ ЊА, МА ТЕ ЈА и ИВАН

(7/263162)

Оста ла сам ус кра ће на за мо је две ве ли ке љу ба ви

во ље ну се стру     и          нај дра жу ма му

МИР ЈА НУ               НЕ ВЕН КУ

Лу кић МА ТЕ ЈИЋ      Бор ко вић

Дра ги мој Бу ле,                            ЛУ КИЋ
мој ан ђе ле, сву где                  Мај ко мо ја дра га,

те чу јем, осе ћам,                         пре до бра, 

а не ви дим.                                 ду шо ми ла,

Пу но ми тре баш,                         пу но ми 

љу ба ви мо ја.                               не до ста јеш.

Увек у ср ци ма ЉИ ЉА НЕ, СТЕ ВЕ, НИ НЕ 

и САН ДРЕ

(11/263174)

По мен по во дом че тр де -

сет да на дра гом та ти

ПА У НУ 

МИР ЧЕ ТИ ЋУ

од ћер ке ЈЕ ЛИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(17/263217)

По мен по во дом че тр де -

сет да на дра гом та ти

ПА У НУ 

МИР ЧЕ ТИ ЋУ

од ћер ке ДА НИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(18/263167)

У су бо ту, 21. ју ла 2018. го ди не, у 10 са ти, да је мо го ди шњи по мен

на шем дра гом

ДУ ША НУ РА ДУ СИ НО ВИ ЋУ

1944–2017.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма у се ћа њу.

Тво ји нај ми ли ји: БЕ ЛА, ПЕ ЂА и ГА ГА

(20/263223)

Дра ги наш де да

ДУ ШАН РА ДУ СИ НО ВИЋ

Не до ста јеш нам.

Во ле те тво ји: ДУ ШАН, ДА РИ ЈА и МА ТИ ЈА

(21/263223)

У су бо ту, 21. ју ла 2018, у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу у Пан че ву, обе ле жи ће мо го -

ди шњи по мен мом та ти

БО ЖИ ДА РУ ЛО ЈА НИ ЦИ

МИ ЋИ

С љу ба вљу и ту гом ње го ва МИР ЈА НА

(22/263230

СЕ ЋА ЊЕ

ДАМ ЊА НО ВИЋ

АЛЕК САН ДАР БО РИ СЛА ВА ДУ ШАН
17. VII 1921           17. XI 1922          6. IV 1952
– 29. VII 2016.     – 19. III 2009.     – 24. VII 2014.
Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље и бра та.
С љу ба вљу и по што ва њем жи ве у на ма.

МИ РО СЛАВ, ВЕ РА, ПЕ ТАР, МИ ЛО РАД 
и АН ДРЕ ЈА са сво јим по ро ди ца ма

(23/263235)

21. ју ла, у 11 са ти, на
гро бљу у Ка ча ре ву да ва -
ће мо го ди шњи по мен на -
шој во ље ној

ИЛИН КИ 
АНА СТА СОВ

Су пруг АЛЕК САН ДАР,
ћер ка АЛЕК САН ДРА,

уну ка МАР ТА, 
зет ДА НИ ЛО и оста ла

род би на

(24/263236)

У су бо ту, 21. ју ла 2018, у 11 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу да је мо че тр де се то днев ни по мен на шем

дра гом и во ље ном

АЛЕК САН ДРУ БУ КУ РУ
1969–2018.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

КА ТА РИ НА, ЈЕ ЛЕ НА и ТА РА
(8/263169)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ О ДРАГ ЈО ВА НО ВИЋ
на став ник

јул 2017–2018.
Вре ме про ла зи, а љу бав и се ћа ње ни кад.

По ро ди ца
(6/263149)

У су бо ту, 21. ју ла 2018. го ди не, у 11 са ти, на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу одр жа ће мо по лу го ди -

шњи по мен на шем дра гом

ЈО ВА НУ ТО ФЕ ЛУ
Све ви ше нам не до ста јеш.

Нај леп ше успо ме не на те бе жи ве у на ма.

С љу ба вљу: МИ ША, МИ ЛИ ЦА, РАСТ КО и ДЕ ЈАН
(10/263170)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИВ КО 

ЧА КА ЛИЋ

Вре ме про ла зи, а ту га и

бол за то бом ни ка да.

Увек си у на шим ми сли -

ма и ср ци ма, во ље ни Жи -

ле наш.

Тво ји: су пру га РУ ШКА,

си но ви СИ НИ ША 

и СА ШКО, унук СА ЛЕ,

уну ка БО ЈА НА 

и сна ја ТА ЊА

(15/263204)

22. ју ла би ће две го ди не от ка ко смо оста ли без те бе

БРА НИ СЛАВ СТО ЈА ДИ НОВ
С љу ба вљу и ве ли ким по што ва њем, ко је за слу жу јеш, чу -
ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(29/263263)

Дра гом

ПАЈ КО ПЕ ТРУ

20. ју ла 2018.  на вр ша ва -

ју се две го ди не ка ко ни -

је с на ма.

Био је вре дан и ча стан

чо век, чу вар сво је по ро -

ди це. Ве ли ки отац, су -

пруг и по но сни де да.

За у век у ср ци ма 

нај ми ли јих

(30/223277)

Шест го ди на ни је с на ма

на ша дра га

СЛО БО ДАН КА

МАН ДИЋ

1950–2012.

За у век у на шим ср ци ма и

ми сли ма. С љу ба вљу у се -

ћа њу...

МИ ЛАН, КА ЋА, ДЕ ЈАН,

СА ЊА и АЦА

(31/263281)

Шест ме се ци од смр ти на шег дра гог су пру га и оца

БРАН КА СА ВУ ЛО ВА
С љу ба вљу и по што ва њем су пру га СТО ЈАН КА, син

СТЕ ВИ ЦА и ћер ка СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма

(47/263297)
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Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ов но ви су би ли вред ни и за вр ши -
ли ве ћи ну сво јих пла ни ра них по -
сло ва и оба ве за. Па зи те на ред них
да на да не бу де те пред мет не ке ин -
три ге у кру гу по ро ди це. По тре бан
вам је кра ћи од мор да на пу ни те
ба те ри је. Ве за вам је ста бил на, ма -
ле вар ни це су са мо сти му ланс.

Но вац је сти гао, ви ше не го што сте
оче ки ва ли, а мо жда ће га би ти још.
Раз ми сли те ка ко је нај па мет ни је уло -
жи ти и умно жи ти га. Мо жда би са -
рад ња с про ве ре ним љу ди ма би ла
нај бо ља. Кон сул туј те парт не ра, он
вам је увек ве ли ка по др шка. Мо гућ
је кра ћи по слов но-ре кре а тив ни пут.

До кра ја сед ми це оче куј те да се
све ко нач но ис кри ста ли ше и да
обе ћа ни но вац стиг не. Не пра ви -
те пла но ве док не поч не те да га
бро ји те. Отва ра вам се но ва мо -
гућ ност ра да са стран ци ма. Ско -
чи те у ва тру, не ће те се опе ћи.
Љу бав вам са да ни је при о ри тет.

Би ко ви за по сле ни у ад ми ни стра -
ци ји би ће при ну ђе ни да ра де и
пре ко вре ме но ка ко би за вр ши ли
све сво је оба ве зе, јер ће пред ви -
кенд ис кр сну ти не ки не пла ни ра ни
по сао. Од но си с парт не ром су као
на клац ка ли ци. На ђи те ма ло вре -
ме на за се бе и од мо ри те се.

Све се од ви ја она ко ка ко сте за -
ми сли ли. Са че кај те, не по жу руј те
оне од ко јих вам за ви си да ље на -
пре до ва ње у по слу или за по сле -
ње. Но вац вам са мо про ла зи
кроз пр сте и то је глав ни про блем
рас пра ве с парт не ром. Про бај те
да се ма ло бо ље ор га ни зу је те.

На пра ви ли сте круп не ко ра ке у
свом жи во ту и ни је вре ме да од у -
ста је те. Не ће би ти ла ко, али с ва -
шим на чи ном и бр зи ном раз ми -
шља ња све ће по че ти да до ла зи
на сво је ме сто. Љу бав на при ча се
за вр ша ва бра ком или раз ла зом.
Ура ди те оно што је нај бо ље за вас.

Пу сти те дру ге да ра де она ко ка ко
ми сле да је то нај бо ље, ма ко ли ко
вам се чи ни ло да гре ше. На ђи те се -
би мо ти ва ци ју у свом де лу по сла.
Ма њи про бле ми са ста ри јим чла но -
ви ма по ро ди це. Без об зи ра на то да
ли сте са ми или за у зе ти, тре нут но
ни сте спрем ни за емо тив на да ва ња.

Ста ра че ка ли ца. Ни ко не зна та ко
до бро да на пра ви стра те ги ју и да стр -
пље њем стиг не до ци ља. Са рад ња
са стран ци ма је си гур на, па се при -
пре ми те за из не над ни ма ло ду жи
пут. Мо жда је пра ви тре ну так за отво -
ре ни раз го вор о то ме шта и ка ко да -
ље. На тај на чин вра ти ће те свој мир.

Ако се ба ви те тр го ви ном, по сре -
до ва њем или ор га ни за ци јом по -
сло ва, ове сед ми це оче куј те до -
би так. Во ли те ри зик, то је оно
што вас мо ти ви ше, али љу ди око
вас ни су увек спрем ни да игра ју
на не си гур но. Парт нер се с пу -
ним пра вом осе ћа за не ма ре ним.

Ове сед ми це ће те ра ди ти као у
руд ни ку, али ће вам се то и те
ка ко ис пла ти ти. Пред ва ма је
скла па ње ве ли ког по сла и пот -
пи си ва ње уго во ра ко ји ће вам
обез бе ди ти ста бил ност на ду же
вре ме. Пла ши те се да отво ре но
раз го ва ра те с парт не ром.

Са мо ра ди те она ко ка ко сте за ми -
сли ли и не оба зи ри те се пре ви ше на
дру га ми шље ња. Ка да не што ствар -
но же ли те, ви то и до би је те. Ма њи
не пла ни ра ни тро шак ће вас са мо
успо ри ти, али не ће по ре ме ти ти ва ше
пла но ве. До бро се осе ћа те, пу ни сте
енер ги је. Успех је ваш сти му ланс.

Ако пла ни ра те не ки са мо стал ан
би знис или ула га ње у парт нер ске
по сло ве, тре ба ло би два пу та да
раз ми сли те. Во ди те ра чу на ако
не што пот пи су је те и по тру ди те се
да не про би ја те ро ко ве. Осо ба из
про шло сти вам већ да ни ма не да
ми ра, али про шлост је про шлост.

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
19. ју на: Јо ван ку Нен си – Ве сна и Мар ко Ву ле та; 29. ју на: Ан ђе лу – Ива на
Ста мен ко вић и Го ран Срећ ков, Са ру – Ви о ле та Ста но је вић и Вла ста Стре -
хов ски; 2. ју ла: Ан дри ја ну – Да ни је ла Кон стан ди нов и Ми ро слав То до ров,
Лен ку – Ива на и Игор Ве љин; 3. ју ла: Ана ста си ју – Ја сна и Бо јан Ми хај лов;
Ла ну – Је ле на Ран чић и Ро берт Вар га, Је ле ну – Ми ли ца и Ни ко ла Ки ћо вић;
4. ју ла: Не ве ну – Ка сан дра Зла та нов ски и Иван Ба њаш, Леј лу – Ма ри ја на
Зр нић и Бо јан Ми тро вић; 5. ју ла: Ла ру – Ти ја на и Зо ран Са вић; 8. ју ла:
Маг да ле ну – Ма ри на и Ра до ји ца Са рић.

До би ли си на
12. ју на: Да мја на – Јо ва на и Не вен Се ла ко вић; 21. ју на: Алек су – Бо ја на Ја ко -
вље вић и Ми лош Јо ва но вић; 23. ју на: Ре љу – Је ле на Ми ла ко вић и Ђор ђе Пе -
ћа нац; 28. ју на: Аде ма – Да ни је ла Ми лић и Ра сим Му јић, Уро ша – Здрав ка и
Мар ко Нон ко вић; 29. ју на: Или ју – Ма ри ја Ми ја то вић; 30. ју на: Ву ка на – Вла -
ди сла ва и Је зди мир Ра чић;  2. ју ла: Але на – Да шу ри је Га ши и Га зменд Хај ри -
зај, Ву ка на – Ка та ри на Ста ме нић и Мар ко Ђо ко вић; 3. ју ла: Иг ња та – Хе ле на
и Ми лан То до ро вић; 4. ју ла: Мак си ма – Ан ђе ли ја Ђу ка но вић и Алек сан дар Ве -
ско вић, Уро ша – Ва лен ти на Цвет ко вић и Сте фан Цре пај ски, Бог да на – Ка та -
ри на и Вла ди мир Мур гуљ, Фи ли па – Бо ја на и Бо јан Ар сић;  5. ју ла: Угље шу –
Бар ба ра и Мар ко Ђо ко вић; 6. ју ла: Да ни е ла – Чи ла и Ду шко Па пу га, Ха ну –
Ти ја на и Иван Стој са вље вић, Пе тра – Бо ја на и Жељ ко Ста ни шић; 7. ју ла: Лу -
ку – Ду брав ка и Са ша Љу бић; 8. ју ла: Уро ша – Ана и Мар ко Кри во ку ћа.

ВЕН ЧА НИ

7. ју ла: Сла ви ца Та сић и Сло бо дан Илић, Оља Ла бус и Де нис Је ли то, Је ле -
на Пет ко вић и Бо јан Ца рић; 8. ју ла: Ми ле на Не дељ ко вић и Игор Пе тро вић,
Ми на Беч и Стра хи ња Ко стић, Бо ја на Кр сто вић и Го ран Пе рић, Ми ле на
Ста но је вић и Дра ган Ста ној ков ски; 12. ју ла: Бран ка То до ров и Зо ран Па -
пић, Са не ла Ду дуј и Ма те ја Ор то пан, Му ша Ће хо вић и Омер Ће хо вић. 

УМР ЛИ

5. ју ла: Јо ван ка Ти сман (1937); 6. ју ла: Ка ти ца Ман дри но (1933), Ре ља
Мар ти но вић (1930), Ве ра Та но вић (1955), Ол га До бро са вљев (1951); 7. ју -
ла: Ста ни ша Па вло вић (1939), Ру жа Уро ше вић (1929), Ра да Ву ка ши нов
(1933); 8. ју ла: Ђор ђе Ку зма нов ски (1936), Све тла на Ми ло ва но вић (1950),
Ми лој ка Бра јо вић (1935), Ми лун ка Ко ла рски (1937); 9. ју ла: Азра Са вин
(1959), Ђур ђев ка Ба ка ло вић (1938), Дра го је Бо жо вић (1925), Сте ван Па пић
(1948), Пер са Миљ ко вић (1939); 11. ју ла: Сте ван Мар тин че вић (1942), Ра -
ди ца Фи ли пов (1949), 12. ју ла: Бра ни слав Ан то ни је вић (1938), Жи ван
Алек сић (1948), Ма ри ја Ћу ли брк (1951).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Бе ла укр ште ни ца: асор ти ман, Ма ла Ази ја, авал, ворд,

Реј, ши ми, ат, ту ђи на, н, Ла мар, с, тро вач, ст, Есен, све, жбир, Ле он,

иро ни са ти, До налд Дак.Ана грам: Ма ри ја Бер гам. Укр ште ни сло го -

ви 4 х 4: на у ми ти, удо ли на, ми ли ли тар, Ти на Тар нер.Су до ку:

658142937,197635284, 243897156, 561429378, 732581469,

984763512, 325976841, 879314625,416258793.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
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Код ове укр ште ни це са ми тре ба да от кри је те по ло жај цр них по ља

и да их уцр та те у лик. Њи хов број је озна чен у за гра ди на кра ју

опи са за сва ки ред од но сно ко ло ну.

ВО ДО РАВ НО: 1. из бор ро бе у про дав ни ци (0), 2. тур ско по лу о стр во,

Ана до ли ја (0), 3. ме нич но јем ство – ком пју тер ски про грам (1), 4. име

пе ва ча Чар лса – ци пе ла са ши ља тим вр хом (2), 5. коњ (турц.) – ино -

стран ство (1), 6. сим бол азо та – аме рич ка филм ска глу ми ца (Хе ди) –

пред лог (2), 7. осо ба ко ја тру је – ста ри ји (скр.) (1), 8. град у Не мач кој –

пот пу но, це ло куп но (1), 9. ухо да, шпи јун – име гим на сти ча ра Шту ке ља

(1), 10. скри ве но се под сме ва ти (0), 11. ори ги нал но име Па је Пат ка (0).

УС ПРАВ НО: 1. јед но го ди шња биљ ка, штир – фран цу ски пи сац но бе ло -

вац (Ан дре) (1), 2. по у ка – кост груд ног ко ша (1), 3. ла не но уље – теч но

сред ство за не гу те ла (1), 4. ста ра ме ра за по вр ши ну – грч ки ре сто ран

(1), 5. по ка зна за ме ни ца – чу ве на не мач ка пи ја нист ки ња (Кла ра) – сим -

бол или ни ју ма (2), 6. ска ут – скра ће ни ца нар ко тич ког сред ства (1), 7.

име но ви на ра Ма ри ћа – му сли ман ско му шко име (1), 8. име аме рич ке

глу ми це Дан – из нос нов ца (1), 9. из над, по врх – чо век хро нич но ис цр -

пље ног ор га ни зма (стр.) (1).

СУДОКУ
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АНАГРАМ

НА ША

ГЛУ МИ ЦА

MA,

БА РЕМ

ИГРАЈ!
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УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: ДО,

ЛИ, ЛИ, ЛИ, МИ, МИ, НА, НА, НА, НЕР, ТАР,

ТАР, ТИ, ТИ, У, У.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. има ти на ме ру,

на ка ни ти, 2. ни зи на, ма ли рав ни чар ски пре део,

3. хи ља ди ти део ли тра, 4. не ка да шња аме рич ка

там но пу та рок пе ва чи ца.

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.



Обе ле жа ва ње ово го ди шње гло -
гоњ ске сла ве прак тич но je по -
че ло у не де љу, 8. ју ла, ка да су
у Цр кви Све тог Пе тра и Па вла,
у окви ру „Пе тров дан ских ду -
хов них ве че ри”, на сту пи ли та -
мо шњи цр кве ни хор, пе вач ка
ет но-гру па КУД-а „Стан ко Па -
у но вић” и во кал ни со ли сти До -
ма кул ту ре, ко је је пред во ди ла
Би ља на Гу лић.

Усле ди ли су спорт ски про -
гра ми: до ма ћи ру ко ме та ши су
у уто рак, 10. ју ла, у при ја тељ -
ском ме чу по бе ди ли Уз дин це
са 27 : 24, а су тра дан је од и -

гра на ре ви јал на утак ми ца ве -
те ра на и пр вог ти ма ло кал ног
фуд бал ског клу ба. Уве че је на

пла тоу До ма кул ту ре сви рао
пан че вач ко-стар че вач ки бенд
под на зи вом „Ул тра звук”, ко ји
је до ма ћим поп и рок хи то ви -
ма раз га лио со ли дан број при -
сут них.

На сам дан сла ве, у че твр -
так, 12. ју ла, од ра не зо ре на
Пе тров дан ском ку пу над ме та -
ли су се чла но ви Удру же ња го -
лу ба ра, а пр ва три ме ста за у зе -
ли су Дра ган Спа сић, Сла ђан
Ни ко лов ски и Си ни ша Ку зман.
У ме ђу вре ме ну је у пен зи о нер -
ском клу бу ор га ни зо ва но дру -
же ње уз шах и до ми не, а не што

ка сни је по че ли су и глав ни до -
га ђа ји ово го ди шњег обе ле жа -
ва ња Пе тров да на.

Нај пре је у цр кви слу же на
ли тур ги ја, у че му је уче ство -
вао и епи скоп ба нат ски Ни ка -
нор, а по том је усле ди ло ре за -
ње слав ског ко ла ча на све ча -
ној сед ни ци Скуп шти не Ме сне

за јед ни це. Том при ли ком зва -
ни це је по здра вио њен пред -
сед ник Слав ко Јо ва нов ски, ко -
ји се украт ко освр нуо на пе ри -
од из ме ђу две сла ве.

– Сва ка ко је нај ва жни је то
што смо ко нач но ре ши ли про -
блем пи ја ће во де та ко што смо
се при кљу чи ли на град ски во до -

вод. Исто вре ме но смо от кло ни -
ли и про бле ме с при ти ском, чак
и са да у то ку ле та ка да је ве ли -
ка по тро шња. По ред то га, упра -
во су у то ку ра до ви на уре ђе њу
око ли не ка пе ле, што зна чи да
ће по њи хо вом за вр шет ку тај
обје кат до би ти упо треб ну до -
зво лу. Исто ва жи и за згра ду

До ма кул ту ре, ко ја је на то че -
ка ла ви ше го ди на. За до вољ ни
смо и на став ком ко ма са ци је и
бу ду ћом из град њом атар ских
пу те ва, а по пот пи си ва њу јав -
но-при ват ног парт нер ства у
Гра ду Пан че ву оче ку је мо и ас -
фал ти ра ње две ју нај ве ћих ули -
ца – Млин ске и Пр во мај ске.
Што се кул тур ног жи во та ти -
че, ми слим да је то не што нај -
бо ље што има мо, а у при лог
то ме го во ре и по след њи ре зул -
та ти фол клор не сек ци је, ко ја
је осво ји ла злат ну ме да љу на
ре пу блич кој смо три, док су ју -
ни ор ке не дав но по ста ле др жав -
не пр ва ки ње на ва тро га сном
так ми че њу – ис та као је Јо ва -
нов ски.

Од мах за тим он је уру чио за -
хвал ни цу по ме ну тим шам пи -
он ка ма из До бро вољ ног ва тро -
га сног дру штва, а по том су, по
уста ље ној прак си, до де ље ни
злат ни ци и при год не на гра де
нај бо љим уче ни ци ма осмих раз -
ре да Основ не шко ле „4. ок то -
бар” – ђа ку ге не ра ци је Ана ста -
си ји Пет ко вић, ву ков ци ма Кри -
сти ни Ра цић и Алек си Ни ко -
ли ћу, а на гра ђе на је и Вик то -
ри ја Стој ку, ко ја је то ком шко -
ло ва ња има ла све пе ти це.

Слав ски дан за о кру жен је
кул тур но-уметнич ким про гра -
мом на пре пу ном пла тоу До ма
кул ту ре, ка да су се игра ма из
це ле Ср би је пред ста ви ли по ме -
ну ти ан сам бли те уста но ве – три
деч ја и је дан жен ски, а на сту -
пи ли су и фол кло ра ши из Ја се -
но ва и Са ку ла. Исто вре ме но се

у ор га ни за ци ји Удру же ња же -
на „Гло гоњ ке” од ви ја ла из ло -
жба њи хо вих ру ко тво ри на и
тра ди ци о нал них је ла, ко ја су
ка сни је по слу же на фол кло ра -
ши ма.

Ло кал на сек ци ја ло ва ца је у
не де љу, 15. ју ла, при ре ди ла
так ми че ње у га ђа њу гли не них
го лу бо ва, на ко јем је у екип ној
кон ку рен ци ји по бе ди ла еки па
Бре сто вац 2, ис пред Ја бу ке и

Стар че ва, док су по је ди нач но
би ли нај бо љи Бре стов ча ни Сте -
ва Ђу рин и Јо ван Штр бан, а
тре ће ме сто при па ло је до ма -
ћем стрел цу Зо ра ну До ди ћу.
Дан ра ни је стар то ва ла је Лет -
ња ли га у ма лом фуд ба лу, уз
уче шће ре корд них се дам на -
ест еки па, ко је су по де ље не у
две гру пе и над ме ћу се по бод-
-си сте му, да би по том у но ка -
ут за вр шни ци би ло ре ше но
пи та ње нај бо љег.

при ја те ља – Жељ ко Ву ле та, Ла -
зар и Бо јан Ци ку ша, Вук По -
по вић и Бог дан Дра хо вац. Они
су за со бом оста ви ли „Ве ке ла -
ше” из Пе ска и еки пу Но во се -
ља ни на Да ли бо ра Јак ши ћа.

С дру ге стра не, у ди сци пли -
ни „пре вр та ње гу ма”, нај бо љи
је био ње гов два де се то го ди шњи
су гра ђа нин Шпи ро Дра ги че -

уо би ча је них у ре жи ји Ин сти -
ту та „Та миш”, а пред ста ви ли
су се и се мен ске ку ће и за ступ -
ни ци ве ли ких свет ских брен -
до ва, као што су трак то ри „De-
utz-Fahr” и „New Holand”,
„Styer”... До бар део ма ши на
при ка зан је у ра ду ка ко би по -
тен ци јал ни куп ци на де лу са -
гле да ли њи хо ве ствар не мо гућ -
но сти. Пр ви пут се на ма ни фе -
ста ци ји по ја ви ла из ве сна фир -
ма из Ру му ни је, ко ја је из ло -
жи ла ма ши не за се лек ти ра ње
жи та ри ца. За раз ли ку од ве ћи -
не ов да шњих, оне ра де без си -
та и по прин ци пу те жи не зр на,
а у сат вре ме на мо гу да об ра де
се дам то на. По ред то га, по се -
ти о ци су пре ми јер но мо гли да
ви де и тур ски трак тор „ба сак”.
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Од ра ног про шло не дељ ног ју -
тра ка но во се љан ском „ва ша -
ри шту” гр ме ла је те шка ме ха -
ни за ци ја. Ни је мањ ка ло ни при -
ват них во зи ла, у ко ји ма су се
на ла зи ли сви они ко ји су же -
ле ли да се уве ре у то шта се све
ну ди на ше стој „Трак то ри ја ди”.

А до ма ћи ни, чла но ви Удру -
же ња по љо при вред ни ка „Но -
во се љан ски па о ри”, за го сте су
при пре ми ли бо гат са др жај –
од из ло жби ра зно вр сне опре -
ме, пре ко ко ри сних пре да ва -
ња, до за бав них игри ца и опу -
шта ња уз иће, пи ће и ћа ска ње
с при ја те љи ма и ко ле га ма под
бе лим ша тра ма.

Ово го ди шња, ше ста „Трак то -
ри ја да” оку пи ла је број не из -
ла га че из свет ски ре но ми ра -
них фир ми ка да је реч о по љо -
при вред ној ме ха ни за ци ји, али
те не де ље, 15. ју ла, на но во се -
љан ском „ва ша ри шту” ви ђе но
је још мно го то га – од пре зен -
та ци је ма ши на у ра ду до на -
град них и дру гих ве о ма за бав -
них ига ра за од ра сле и де цу.

Две су се из дво ји ле по атрак -
тив но сти. У пр вом ре ду груп на
ву ча трак то ра, у ко јој је нај бо -
љи ре зул тат оства ри ла до ма ћа
еки па по љо при вред ног га здин -
ства Ми хај ло вић. По ред ка пи -
те на и вла сни ка тог до бра –
Не на да, сво је ми ши ће озбиљ -
но су на прег ну ла још пе то ри -
ца сна жних мо ма ка и ње го вих

ШЕ СТА „ТРАК ТО РИ ЈА ДА” ОДР ЖА НА У НО ВОМ СЕ ЛУ

ОД ПРИ КА ЗА МОЋ НИХ МА ШИ НА ДО „ПРЕ ВР ТА ЊА ГУ МА”
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вић, а дру го и тре ће ме сто за у -
зе ли су Де јан Чи чић из Ба ва -
ни шта и до ма ћи так ми чар Нис -
тор Мар чел.

За оста так пу бли ке је, по ред
оста лог, ор га ни зо ва на и на град -
на игра, па је, ре ци мо, Пан чев -
ка Сне жа на Пе рић, на кон што
је њен купон из ву че н из ку ти је,
би ла при јат но из не на ђе на по -

кло ном у ви ду мо тор ног уља,
на ро чи то због то га што се њен
муж ба ви по љо при вре дом.

Што се ти че оног уже струч -
ног де ла „Трак то ри ја де”, пре -
ма ре чи ма ор га ни за то ра и по -
се ти ла ца, при ка за на је нај но -
ви ја ме ха ни за ци ја ко ју је мо -
гу ће на ћи на тр жи шту Ср би је.
Би ло је и пре да ва ња по пут већ

љан ис та као да је и ова „Трак -
то ри ја да” има ла сли чан склоп,
са чи њен од ра зних пре зен та -
ци ја и пре да ва ња, до дру же ња
по љо при вред ни ка и за бав них
так ми че ња за од ра сле и де цу.

– Циљ нам је да мла де сти -
му ли ше мо ка ко би оста ли на
се лу. Ме ђу тим, то ће нам би ти
ве о ма те шко за то што по љо -
при вре да то не из го ди не у го -
ди ну. За што је то та ко, ве ро -
ват но је мно го раз ло га, а за не -
ке има мо ре ше ња, али очи глед -
но да за то не ма слу ха. Ка да је
реч о овој се зо ни, бар у Но вом
Се лу, жи то је што се ти че при -
но са би ло у ло шем ста њу с про -
се ком од 2,8 до три то не по ка -
та стар ском ју тру, што је го ре
не го ла не. Кад све де мо би ланс,

Као што је од по чет ка, ор га ни -
за тор ма ни фе ста ци је би ло је удру -
же ње „Но во се љан ски па о ри”, ко -
јем су у то ме по мо гли Ми ни стар -
ство по љо при вре де и по кра јин -
ски се кре та ри јат ко ји се ба ви том
об ла шћу, као и Град Пан че во, а
струч ну ло ги сти ку су да ва ли Ин -
сти тут „Та миш” и По љо при вред -
ни фа кул тет у Но вом Са ду.

Пред сед ник по ме ну те ра тар -
ске ор га ни за ци је Со рин Ар де -

не ра чу на ју ћи ра до ве и по прав -
ке ма ши на, у „до бит ку” смо
700 ди на ра. Али при овим от -
куп ним це на ма, по ску пље њу
го ри ва и про сеч ној арен ди од
око две ста евра, с по ме ну том
за ра дом у чи стом смо гу бит ку.
Са да нам пре о ста је да се до не -
кле ва ди мо сун цо кре том и ку -
ку ру зом, под усло вом да бу де
до вољ но сун ца – на вео је Ар -
де љан.

БРОЈ НИМ ПРО ГРА МИ МА ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ГЛО ГОЊ СКА СЛА ВА

Мно го ле пог то ком пе тров дан ских да на

Церемонија у Месној заједници

„Селектор” за житарице

Најбољи ученици
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При ја ве по сла ти 
што пре

Ор га ни за то ри ово го ди шње, де -
ве те „Еко-ре га те Та миш” пре не -
ки дан су озва ни чи ли по зив свим
на у ти ча ри ма и љу би те љи ма ових
во да да им се при дру же у пло -
вид би ко ја ће би ти упри ли че на
из ме ђу 17. и 19. ав гу ста, од пан -
че вач ке град ске пла же до Опо ва

(и на зад). Том при ли ком ће, као
и до сад, сви уче сни ци, по ред
ужи ва ња у пре ле пом при род -
ном кра јо ли ку ко ји окру жу је
овај во до ток, мо ћи да по мог ну
и у ње го вом чи шће њу.

За ин те ре со ва ни тре ба да што
пре ци зни је по пу не при ја ве и
по ша љу их у што кра ћем ро ку
на мејл ор га ни за то ра (milo-
rad.timcenko@ pancevo.rs).

– Мо рам да на гла сим да ће
од ове го ди не уку пан број пло -
ви ла за уче шће у на шој ре га ти

8 са ти, на град ској пла жи на
Та ми шу, ис пред про сто ри ја
УСРН-а „Хе рој Мар ко Ку лић”,
а по ла зак се оче ку је око 10
са ти по за вр шет ку еви ден ти -
ра ња при сут них и по де ле ре -
гат них обе леж ја. Пр во за у ста -
вља ње је у Ја бу ци, на кон че га
су пла ни ра ни ру чак и но ће ње
у Гло го њу. У су бо ту ће, по уста -
ја њу и до руч ку, кон вој са мо
про ћи по ред Сеф ке ри на, ка -
ко би сти гао до за вр шне тач -
ке – Опо ва. За по след њи дан

пре ла зи пет на ест ме та ра, а ши -
ри на че ти ри ме тра. Ка да је реч
о га зу тих бро до ва, за цр та на
ме ра је до јед ног ме тра, док би
ви си на нај ви ше не по крет не тач -
ке пло ви ла од во де не ли ни је
мо гла да иде од 3,5 до че ти ри
ме тра, што ће ва ри ра ти у за ви -
сно сти од во до ста ја.

На по ме не ра ди, де ве та еко-
ре га та по че ће оку пља њем на -
у ти ча ра у пе так, 17. ав гу ста, у

би ти ли ми ти ран на че тр де сет.
При том, сва она мо ра ју да за -
до во ља ва ју га ба ри те ко је дик -
ти ра плов ни пут Та ми ша до
Опо ва, при, ка ко се на да мо,
не ком оп ти мал ном во до ста ју –
на вео је Ми ло рад Тим чен ко,
ко ор ди на тор ре га те.

Пре ма то ме, мак си мал на ду -
жи на пло ви ла не би сме ла да

пред ви ђен је по вра так у Пан -
че во, са за др жа ва њем на гло -
гоњ ској пла жи и на руч ку у
Ја бу ци.

О свим дру гим ин фор ма ци -
ја ма и, пре све га, о мо гу ћим
из ме на ма у ли ми ти ра ју ћим ди -
мен зи ја ма пло ви ла, уче сни ци
ре га те би ће оба ве шта ва ни пра -
во вре ме но.
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Мно го је оних ко ји у ери све -
оп ште ди ги та ли за ци је и ком -
пју те ри за ци је ис ти чу да на ро -
чи то де ца не тре ба да пре те -
ру ју с ра чу на ри ма, мо бил ним
те ле фо ни ма или игри ца ма и
ак цен ту ју ка ко је од не са гле -
ди вог зна ча ја за здра вље и пра -
ви лан раз вој ма ли ша на што
че шћи бо ра вак на отво ре ном,
и то, по мо гућ ству, у што не -
за га ђе ни јој при ро ди.

Мно ги, да кле, са мо го во ре,
а не ки, на жа лост ма ло број ни -
ји, не тро ше уза луд ре чи, већ
уве ли ко пре ла зе на де ла.

Из на ве де них раз ло га, то ком
ле та ова ру бри ка пред ста ви ће све
оне ко ји се у свом до ме ну тру де
да на том по љу по зи тив но ути чу
на оне ко ји ма ће свет оста ти...

Још јед на од ре ла тив но но ви -
јих ор га ни за ци ја ко је у скло пу
сво јих ак тив но сти на сто је да
што ин тен зив ни је усме ра ва ју
де цу (и све дру ге љу де до бре
во ље) на бо ра вак у при ро ди,
је сте Ори јен ти ринг клуб „Оса”.

По ред то га што све за ин те -
ре со ва не оку пља у жи во пи сним
зе ле ним пре де ли ма пре пу ним
ки се о ни ка, као и на ре дов ним
тре нин зи ма два пут не дељ но у
На род ној ба шти, по је ди ни чла -
но ви бе ле же и за вид не ре зул -
та те у овој по ма ло нео бич ној,
али ве о ма за ни мљи вој спорт -
ској ди сци пли ни.

КА КО ПО ВЕ ЗА ТИ МЛА ДЕ С ПРИ РО ДОМ

ОРИ ЈЕН ТИ РИНГ ЗДРАВ ЗА ТЕ ЛО И МО ЗАК

зен та ти вац пла си рао се на че -
твр то ме сто и ти ме је по стао
нај у спе шни ји так ми чар на ше
се лек ци је у при лич но ја кој
кон ку рен ци ји од де сет др жа -
ва.

Не где у исто вре ме Ори јен -
ти ринг клуб „Оса” осво јио је
још две ме да ље, и то на пр вом
ку пу Пан че ва у Де ли блат ској
пе шча ри. Реч је о зла ту Ду ње
Шор бан у ка те го ри ји де вој чи -
ца уз ра ста до два на ест го ди на.

ба шти, сва ке сре де и не де ље,
од 11 са ти. Оку пља ње је код
кру жног па ви љо на, а све дру ге
ин фор ма ци је мо гу се до би ти
на те ле фон 060/500-31-05.

И на рав но – сви су до бро до -
шли...

јен ти ра ца и тре не ра – чла но ва
др жав не ра дио-ори јен ти ринг
ре пре зен та ци је – на ја вио је Ву -
ко вић.

Ина че, Ори јен ти ринг клуб
„Оса” на ста ви ће одр жа ва ње ре -
дов них тре нин га у На род ној

– Све ви ше је мла дих за ин -
те ре со ва них за овај за ни мљив
и на да све здрав об лик фи зич -
ке ак тив но сти, па ће мо то ком
лет њих ме се ци ор га ни зо ва ти и
шко лу ори јен ти рин га. Пред ви -
ђе ни су и оби ла сци те ре на на
Ко шут ња ку и Ава ли, као и ма -
ли камп из ме ђу 23. и 26. ав гу -
ста у Де ли блат ској пе шча ри.
Та мо ће би ти упри ли че не обу -
ке под вођ ством ис ку сних ори -

Са стој ци: ки ло грам шту ке,
три гла ви це цр ног лу ка, ма -
ло ди мље не сла ни не, по ка -
ши чи ца слат ке и љу те мле -
ве не цр ве не па при ке, три ло -
во ро ва ли ста, два де ци ли тра
бе лог ви на, је дан де ци ли тар
па си ра ног па ра дај за, со, би -
бер, ве ге та.

При пре ма: Шту ку очи сти -
те, опе ри те, исе ци те на ко -
ма де и по со ли те. Оста ви те
да сто ји по ла са та. Лук исец -
кај те на сит не коц ки це и ста -
ви те да се дин ста на уљу с
коц ки ца ма ди мље не сла ни -
не. Ка да лук по ру ме ни, до -
дај те ко ма де шту ке и ла га но
про ме шај те. Оста ви те да се
дин ста.

По сле пет ми ну та до си пај -
те то пле во де да пре кри је ри -
бу. Кад про ври, до дај те слат -
ку и љу ту мле ве ну па при ку,
ве ге ту, ло во ров лист, те со и
би бер пре ма уку су. Ви ше не -
мој те ме ша ти да се ри ба не
би рас па ла.

По сле де сет ми ну та до дај те
па си ра ни па ра дајз, пу сти те
да крат ко про ври, па си пај те
ви но. Ла га но про тре си те по -
су ду да се са стој ци по ме ша -
ју. Пу сти те да се ла га но дин -
ста још пет на е стак ми ну та,
про бај те и до дај те још љу те
па при ке или со ли ако је по -
треб но.

Пер келт је го тов кад је ри -
ба ме ка на.

При лог: Те сто ску вај те у
сла ној во ди. Ка да је го то во,
ис це ди те га и по ме шај те са
све жим си ром.

P. S.
Па зи те на ко сти, шту ка их
има мно го.

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ПЕРКЕЛТ ОД ШТУКЕ 
(за четири особе)

ТЕ КУ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ДЕ ВЕ ТУ „ЕКО-РЕ ГА ТУ”

По зив љу би те љи ма
пло вид бе Та ми шем

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.

Овчарка
Жен ка не мач ког ов ча ра про -
на ђе на је про шле не де ље у Омо -
љи ци, али на жа лост ни је има -
ла огр ли цу са озна ка ма, ни ти
ми кро чип, та ко да се ни је мо -
гло до ћи до вла сни ка.

Она се тре нут но на ла зи у
град ском при хва ти ли шту, ода -
кле је вла сник мо же пре у зе ти,
а уко ли ко се не (по)ја ви, не ко је мо же удо ми ти.

Ова ле пој ка би ће вак ци ни са на, обе ле же на и сте ри ли са на
о тро шку слу жбе „Зо о хи ги је не”, а све ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на те ле фон 352-148.

Гаша
Вра го ла сти жућ ка сти ма чор -
ко, стар око три ме се ца, тра жи
но ви дом. Ка да је про на ђен на
ули ци, био је у при лич но ло -
шем ста њу, а на кон не ко ли ко
не де ља у при вре ме ном сме -
шта ју и уз ин тен зив ну не гу на -
ше ху ма не су гра ђан ке, пот пу -
но се опо ра вио и по пра вио, јер са да већ је де чвр сту хра ну.

Га ша уме ле по да се по на ша, а ве о ма је пи том и од лич но
се сла же с мач ка ма и пси ма.

Оста ле ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 062/800-
87-88.

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.
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Бор ко вић, и то у ди сци пли ни
КТ, а по стао је ви це шам пи он
и у укуп ном пла сма ну. По ред
то га, у ди сци пли ни УКТ и
спринт овај др жав ни ре пре -

Дуња проналази контролу

Борковић на стази

Елена улази кроз циљни коридор

Под се ћа ња ра ди, су шти на је
да так ми чар, уз по моћ кар те и
ком па са, по за да том ре до сле -
ду про на ђе све кон трол не тач -
ке и за нај кра ће мо гу ће вре ме
стиг не на циљ.

Пр ште ме да ље с до ма ћих и
стра них так ми че ња
О то ме је „Пан че вац” већ на -
ши ро ко пи сао, а у ме ђу вре ме -
ну су сти гли и но ви ус пе си, па
их и ово зго дом вре ди ис та ћи.

Од не дав но ви три не овог
пан че вач ког спорт ског удру -
же ња кра се и две сре бр не ме -
да ље с ми ну ле три на е сте Бал -
ка ни ја де у ра дио-ори јен ти рин -
гу, одр жа не кра јем ју на у ру -
мун ском ме сту Тар гу Жи ју.
Ове тро фе је је осво јио Дра ган

С дру ге стра не, ни ста ри ји ни -
су би ли у за пећ ку, па се на истом
так ми че њу Је ле на Ста мен ко вић
на по сто ље по пе ла као дру га ме -
ђу же на ма до три де сет пет го -
ди на, а већ сле де ће не де ље на
ПТТ ку пу на Див чи ба ра ма узе -
ла је брон за ну ме да љу.

Два пут не дељ но у На род ној
ба шти
Сви ти ус пе си ка ко на до ма ћим,
та ко и на ме ђу на род ним так -
ми че њи ма ја сно ука зу ју на то
да се у клу бу озбиљ но и сту ди о -
зно ра ди, а ње гов пр ви чо век
Ми о драг Ми ка Ву ко вић на во ди
да је то ре зул тат пре све га ве ли -
ке љу ба ви пре ма ба вље њу спор -
том и, мо жда још ви ше, пре ма
про во ђе њу вре ме на у при ро ди.



По сле по врат ка из Ума га ка -
де ти, ју ни о ри и на де Ка ра те
клу ба Ди на мо на ста ви ли су
са ак тив но сти ма, па су та ко у
пе ри о ду од 11. до 17. ју ла бо -
ра ви ли у Лет њем кам пу пер -
спек тив них так ми ча ра Ка ра те

са ве за Вој во ди не, ко ји тра ди -
ци о нал но ор га ни зу је ово оку -
пља ње.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
и ве ли ког бро ја при ја вље них
так ми ча ра, овог пу та је у Апа -
ти ну бо ра ви ло са мо че тво ро
ка де та и ју ни о ра: Ја на Кој -
чић, Алек сан дар Зде шић, Је -
ле на Ми лен ти је вић и Ми ли -
ца Га гић. Због опо рав ка по -
сле по вре да и бо ле сти ни су
пу то ва ли Дар ко Спа сков ски
и Ни ко ла Ива но вић, а због

екс кур зи ја Урош Пе тро вач ки
и Ми лош Сте фа но вић.

Сви уче сни ци кам па ра ди -
ли су под струч ним над зо ром
са ве зних се лек то ра за ка те и
бор бе, а на кра ју кам па оба -
вље но је ли це ни ра ње тре не ра,

су ди ја и слу жбе них ли ца Ка -
ра те са ве за Вој во ди не.

У Апа ти ну је одр жа но и по -
ла га ње за мај стор ска зва ња.
Но ви мла ди мај стор ка ра те
спор та по стао је Алек сан дар
Зде шић, ко га је ко ми си ја по -
хва ли ла као јед ног од нај бо -
љих кан ди да та на ис пи ту.

Са да је пред чла но ви ма КК-а
Ди на мо ма ли од мор, а већ по -
чет ком авгу ста сле ди но ви
ци клус при пре ма, та ко ђе у
Апа ти ну.

У кам пу пер спек тив них спор -
ти ста Ср би је, ко ји се и ове го -
ди не одр жа ва на оба ли Ду на ва
у Ка ра та шу, пр ви пут уче ству -
ју и чла но ви РК-а Бо рац из
Стар че ва. По ред пе то ри це раг -
би ста, по зив су до би ла и дво -
ји ца тре не ра из тог клу ба.

– Овим по зи вом ука за на је
ве ли ка част игра чи ма и тре не -
ри ма Раг би клу ба Бо рац. Сва ко
од нас ће мо ћи да на у чи не што
но во и да скло пи но ва при ја -
тељ ства. Овај по зив РСС-а је
зна ча јан за нас мла де тре не ре
да ви ди мо не ке но ве ме то де ра -
да и да се уса вр ша ва мо – ре као
је Игор То ма шић, је дан од тре -
не ра стар че вач ког клу ба.

Мла ди игра чи Бор ца су до -
брим игра ма током се зо не
скре ну ли па жњу на се бе. Њи -
хо ви од лич ни ре зул та ти, по -
ред из у зет ног та лен та ко ји

по се ду ју, сва ка ко су и „про -
из вод” ра да њи хо вих „учи те ља”.

– Ово је са мо пред и гра за
по че так но ве се зо не. У Ка ра -

та шу је пе то ро на ше нај бо ље
де це, али већ од пет ка, 20. ју -
ла, пет на е сто ро ма ли ша на кре -
ће на при пре ме на Див чи ба ре.

Ис ко ри стио бих при ли ку да за -
хва лим чел ни ци ма Спорт ског
са ве за Пан че ва Сло бо да ну Би -
те ви ћу и Де ја ну Пе ри ћу, ко ји
су нам то омо гу ћи ли. На овај
на чин се де ца из на се ље них
ме ста из јед на ча ва ју с де цом из
град ских клу бо ва – до дао је
Ра ди вој Ћо сић, тре нер стар че -
вач ких ма ли ша на.

У окви ру ма ни фе ста ци је
„Да ни дру же ња”, 5. ав гу ста на
ста ди о ну Бор ца би ће одр жан
тра ди ци о на лан тур нир ве те -
ра на, ко јим ће се обе ле жи ти
и леп ју би леј – че тр де сет го -
ди на раг би ја у Стар че ву.

4 x 50 м ме шо ви то та ко ђе је
дру га сти гла на циљ, а тим Ди -
на ма чи ни ли су: Вик тор Нађ,
Стра хи ња Шон дић, Пе тар Ран -
ко вић и Ла зар Ан то ни је вић.
Брон за на од лич ја су за ра ди ли
Пе тар Ран ко вић (400 м кра ул
и 200 м ме шо ви то), Стра хи ња
Шон дић (100 м леђ но и 100 и
200 м пр сно) и Ду ња Сто ев (100
и 200 м сло бод ним сти лом).

Ка де ти, омла дин ци и се ни о -
ри су на ба зен СРЦ-а „Ду до ва
шу ма” у Су бо ти ци иза шли су -
тра дан. На Пр вен ству Вој во ди -
не је уче ство ва ло ско ро 300 пли -
ва чи ца и пли ва ча из 24 клу ба, а
так ми ча ре Ди на ма, ко ји су осво -
ји ли се дам на ест ме да ља, пред -
во ди ла је Влат ка Ко мле нац.

Ва ња Гру јић је осво ји ла злат -
не ме да ље на 100 и 200 м леђ -
но у ју ни ор ској ка те го ри ји. У
тр ци на 200 м леђ но за слу жи ла

је сре бро, а на ду пло кра ћој де -
о ни ци истим сти лом осво ји ла
је брон за но од лич је у ап со лут -
ној ка те го ри ји. Је ле на Вр хо вац
је три јум фо ва ла на 200 м дел -
фин, а Ива на Гој со вић је за -
слу жи ла сре бр ну ме да љу у над -
ме та њу на 50 м леђ но. Ду ња
Ни шић је осво ји ла брон за на
од лич ја у тр ка ма на 50 и 200 м
дел фин и 200 м ме шо ви то. Ка -
та ри на Бе лић је по ста ла шам -
пи он ка Вој во ди не на 200 м ме -
шо ви то, а сре бром се оки ти ла
по сле тр ка на 100 и 200 м пр -
сно. Ог њен Стој шић је у над -
ме та њу на 100 м пр сно дру ги
сти гао на циљ, док је на 50 м
истим сти лом био тре ћи. Брон -
зу су за ра ди ле и Миа По љак
на 50 м дел фин, Те о до ра Но -
гу ло вић на 50 м пр сно и шта -
фе та Ди на ма у тр ци на 4 x 50
м ме шо ви то.

СПОРТ
Петак, 20. јул 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кг4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Од лич ни ре зул та ти у
свим се лек ци ја ма

Пу ни ко фе ри тро фе ја

На Пр вен ству Вој во ди не ко је
је не дав но одр жа но у Су бо ти -
ци чла но ви Пли вач ког клу ба
има ли су мно го успе ха.

Пр вог да на так ми че ња над -
ме та ли су се пи о ни ри. У кон -
ку рен ци ји је би ло 130 ма ли -
ша на из два на ест клу бо ва, а
ди на мов ци, пред во ђе ни тре не -
ром Би ља ном Шон дић, осво -
ји ли су пет на ест ме да ља.

Жен ска шта фе та у тр ци на 4
x 50 м сло бод но осво ји ла је
нај сјај ни је од лич је, а пли ва ле
су: Ан дреа Нађ, Ја на Об ра до -
вић, Мар та Кон стан ти нов и Ду -
ња Сто ев. Пе тар Ран ко вић је
по стао ви це шам пи он Вој во ди -
не у тр ка ма на 100 и 200 м пр -
сно, баш као и Ан дреа Нађ у
истим ди сци пли на ма, а сре бр -
ним ме да ља ма оки ти ла се и
Ду ња Сто ев на 50 и 200 м кра -
ул. Му шка шта фе та у тр ци на

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У ПЛИ ВА ЊУ

ДИ НА МОВ ЦИ „ОСВО ЈИ ЛИ” СУ БО ТИ ЦУ
У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жа но фи на ле Ку па
Ср би је у га ђа њу из ма ло ка -
ли бар ске пу шке у тро ста ву

(три пу та по 40 ме та ка, у кле -
че ћем, ле же ћем и сто је ћем
ста ву). Над ме та ло се осам нај -
бо љих по је ди на ца у му шкој
и жен ској кон ку рен ци ји, ко -
ји су се у за вр шни цу пла си -
ра ли по сле бор бе за бо до ве у
три ко ла.

Члан СД-а „Пан че во 1813”
Де јан Пе шић у же сто кој бор -
би осво јио је брон за ну ме да -
љу с 1.152 кру га у основ ном
ме чу, али и до брим ре зул та -

ти ма у фи на лу. Та ко је по -
твр дио сво је ква ли те те и
оправ дао оче ки ва ња струч ног
са ве та СД-а „Пан че во 1813”,

али и се лек то ра Ср би је Дра -
га на До не ви ћа, ко ји га и да -
ље пра ти у са ста ву ре пре зен -
та ци је.

Де ја ну пред сто је још два
ва жна так ми че ња. По след њег
ви кен да у ју лу на сту пи ће на
Пр вен ству Ср би је у Но вом Са -
ду, а по том и на ме ђу на род -
ном над ме та њу та ко ђе у глав -
ном гра ду Вој во ди не, где је
про шле го ди не осво јио злат -
ну ме да љу.

ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ ИЗ
МАЛОКАЛИБАРСКЕ ПУШКЕ 

БРОН ЗА НА МЕ ДА ЉА 
ЗА ДЕ ЈАНА ПЕШИЋА

МЛА ДИ ИГРА ЧИ БОР ЦА У КА РА ТА ШУ

ЈА ЈА СТА ЛОП ТА У КРУП НОМ ПЛА НУ

ТАК МИ ЧА РИ КК-а ДИ НА МО У ЛЕТ ЊЕМ
КАМ ПУ У АПА ТИ НУ

АЛЕК САН ДАР ЗДЕ ШИЋ
НО ВИ МАЈ СТОР КА РА ТЕА

ОМОЉИЧКА МЛАДОСТ У ПУНОМ ПОГОНУ

ПОЈАЧАЊА СА СВИХ СТРАНА
Руководство Фудбалског клу-
ба Младост из Војловице, с ди-
ректором Драганом Лукићем
на челу, вредно ради како би
сви заједно што спремније до-
чекали нови шампионат у Вој-
вођанској лиги група „Исток”.
У договору с новим тренером
Бранком Ђокићем, трага се за
појачањима...

Бранислав Тошић и Милош
Ђукановић, који су у прошлој
сезони наступали за Младост
из Војловице, постали су нови
чланови омољичке Младости.
Искусни везиста и некадашњи
капитен „брзог воза” Брани-

слав Тошић, који је поред Ди-
нама 1945 играо и за суперли-
гаше Доњи Срем и Хајдук из
Куле, не крије задовољство што
ће у наредној сезони носити
дрес клуба из Омољице.

– После позива директора Лу-
кића, кога одлично познајем, и
довођењем искусног тренера Ђо-
кића, одлучио сам да проме-
ним средину и да каријеру на-
ставим у Младости. Знам да је
у клубу одлична и здрава ат-
мосфера и то је један од разло-
га што сам приступио. Доста
бивших саиграча игра у мом са-
дашњем клубу, тако да ће ми

бити лакше и брже да се при-
викнем на рад. Мој основни за-
датак је да се што боље припре-
мим и да се добрим играма на-
метнем тренеру Ђокићу за старт-
ну поставу – рекао је Тошић.

Милош Ђукановић је поврат-
ник у клуб, јер је некада носио
дрес Омољчана, такође игра на
месту везног играча и својим
искуством много ће помоћи
тиму који предводи тренер
Бранко Ђокић.

– Довели смо двојицу про-
верених и искусних играча ко-
ји ће много значити овом ти-
му у борби за пласман у горњи

део табеле. Надам се да ћемо
завршити преговоре с још тро-
јицом младих играча. Тренер
Ђокић је изнео своје захтеве
око појачања и верујем да ће-
мо то и испунити у наредним
данима, како бисмо мирније
ушли у почетак првенствене
трке, која ће ове сезоне бити
занимљива – рекао је Драган
Лукић, директор ФК-а Мла-
дост.

Пред Омољчанима је радно
лето, али они су сигурни да ће
с почетком надметања у Вој-
вођанској лиги обрадовати сво-
је навијаче.
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Ди ми три је 
Шај ко вић, 
сту дент:
– Од ма рам се од
ис пи та и спре мам
сле де ће већ за сеп -
тем бар. Пла ни рам
да одем не куд на
од мор кра јем не де -
ље, али још је не из -
ве сно.

Ми ле на Јер ков,
мед. се стра:
– Углав ном ра дим. Је -
дан део од мо ра ко ји
ко ри стим про ве шћу
код ку ће, а дру ги на
се лу.

Дра ган 
Лон ча ре вић,
рад ник у му зе ју:
– Ле то ћу про ве сти у
спорт ским ак тив но -
сти ма, по што уче -
ству је мо на „Ку пу
Пан че ва” у Ло вач -
ком удру же њу. По -
сле то га пла ни рам
да идем у ви кен ди цу
и на мо ре.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Во зо ви
Кроз сва чи ји жи вот љу ди про ла зе.

    До ла зе и од ла зе.

    До не ти по слом, емо ци ја ма, игром слу ча ја...

    Од не ти про ме на ма.

    Окол но сти и, опет, емо ци ја.

    Али, на сре ћу, има и оних љу ди ко ји за у век оста ју у на ма и уз

нас.

    Ту сре ћу тре ба по ју ри ти.

    Јер је она, као и воз и чо век, про ла зна.

Одо ше
У очи ма ста ну је ду ша.

    Та ко бар ми сли не зна ни ау тор по зна те кри ла ти це: „Очи су

про зо ри ду ше”.

    У гру ди ма ку ца ср це.

    До кле год је чо век жив.

    У ку ћа ма жи ве љу ди.

    Има и оних у ко ји ма их не ма.

    Одо ше, и ду ша и ср це.

У не бе са
И у згра да ма жи ве љу ди.

    Срећ ни, за до вољ ни, успе шни...

    И по сед ни ци пре фик са „не” ис пред тих атри бу та.

    У сва ком слу ча ју, нео п ход но је би ти при се бан.

    Ин те ре сант но: на зе мљи су нај че шће они ко ји је об ра ђу ју.

    А они че сто, с раз ло гом, гле да ју у не бе са.

    Не ки од нас и од ла зе та мо.

    Ако у то ве ру ју и ако им је то бит но.

Почела је сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Пас Џуби, Биса и Саша понели залиху у

Сиднеј да имају шта да читају.

Небојша Тасић, Браће Јовановић 40,

Панчево

Небојша, Миленковићи,
честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција


