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ЈОШ ЈЕ ДАН ВА ЖАН ПО САО ПО ЧЕО У ГРА ДУ

ХА ЛА СПОР ТО ВА ДО БИ ЈА КЛИ МА ТИ ЗА ЦИ ЈУ И ГРЕ ЈА ЊЕ
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КАДРИЛ

Ра до ви ће би ти за вр ше ни
за 90 да на, до ав гу ста

Укуп на вред ност око
607.000 евра

Пре драг Сто ја ди нов, 
ди рек тор ЈКП-а 
„Мла дост”: „Пан че во ће
мо ћи да кон ку ри ше за
одр жа ва ње ве ли ких 
спорт ских до га ђа ја”

Ха ла спор то ва на Стре ли шту, нај ве ћи
обје кат за тре ни ра ње и ре кре а ци ју у
на шем гра ду, до би ће уско ро гре ја ње
и кли ма ти за ци ју. По сле 49 го ди на,
ко ли ко је про шло од ка да је са гра ђе -
на, не са мо да ће за хва љу ју ћи то ме
убу ду ће пру жа ти вр хун ске усло ве пан -
че вач ким спор ти сти ма, ре кре а тив ци -
ма и по се ти о ци ма утак ми ца већ ће
по сто ја ти сви усло ви да Пан че во кон -
ку ри ше за ор га ни за ци ју ве ли ких спорт -
ских до га ђа ја.

Ових да на у Ха ли су по че ли оп се -
жни ра до ви на уград њи опре ме за гре -
ја ње и хла ђе ње, за ме ни сто ла ри је и
изо ла ци ји кро ва и зи до ва. Укуп на
вред ност овог по сла је 1.353.167,55
евра, а ње го ва ре а ли за ци ја је омо гу -
ће на за хва љу ју ћи про јек ту ко јим је
Град Пан че во кон ку ри сао за но вац из
Фон да за по гра нич ну са рад њу „Inter-
reg IPA CBC” за јед но с ру мун ским
гра дом Ре ши цом.

У пи та њу је про је кат за по бољ ша ње
енер гет ске ефи ка сно сти под на зи вом
„Енер гет ска ефи ка сност – пред у слов
за бо љу жи вот ну сре ди ну”, а по што је
он одо брен, Пан че во је до би ло

кон ку ри ше мо за ор га ни за ци ју и одр -
жа ва ње спорт ских до га ђа ја. Нај ва -
жни је је да ће мо мо ћи да их ор га ни -
зу је мо и у лет њим ме се ци ма – до дао
је он.

Ра до ве ко ји су ових да на по че ли у
Ха ли 18. ма ја је об и шла град ска ме -
на џер ка Ма ја Вит ман. Она је из ја ви -
ла но ви на ри ма да овај по сао тре ба да
бу де за вр шен за 90 да на. Пре ма ње -
ним ре чи ма, оче ку је се да ће Ха ла
би ти у но вом ру ху у ав гу сту и да ће
та да би ти пот пу но спрем на за но ву
спорт ску се зо ну.

Град ска ме на џер ка је до да ла да је
енер гет ски раз ред Ха ле спор то ва на
Стре ли шту све до не дав но био Е, а да
ће ка да ра до ви бу ду за вр ше ни, он би -
ти Ц. На тај на чин ће се по сти ћи глав -
ни циљ про јек та, а то је до при нос
енер гет ској ефи ка сно сти ко ри шће -
њем об но вљи вих из во ра енер ги је и
сма ње њем еми си је га со ва ко ји иза зи -
ва ју ефе кат ста кле не ба ште.

За ни мљи во је да је фир ма „Alfaco
Inženjering” из Чач ка, ко јој је по ве ре -
на ре кон струк ци ја Ха ле спор то ва, до -
би ла тај по сао на ме ђу на род ном тен -
де ру, ко ји је рас пи сан по по себ ној
про це ду ри за фи нан си ра ње екс тер -
них ак тив но сти Европ ске уни је.

Под се ћа мо, ово је дру ги пут да је
Пан че во кон ку ри са ло и до би ло новaц
из ИПА фон да Европ ске уни је за фи -
нан си ра ње пре ко гра нич не са рад ње
Ср би је и Ру му ни је. Наш град је нај -
пре апли ци рао с ру мун ским Лу го -
шем, а до би је ни но вац је ис ко ри шћен
за по ста вља ње ко лек то ра по мо ћу ко -
јих се то пла во да у то пла ни на Ко те -
жу 2 за гре ва сун ча ном енер ги јом. За -
хва љу ју ћи то ме сма ње ни су тро шко -
ви ко је је има ло ЈКП „Гре ја ње”.

М. Глигорић

792.776,25 евра. Уго во ре на вред ност
ра до ва је око 607.000 евра, или у ди -
нар ској про тив вред но сти око 73 ми -
ли о на ди на ра. Уче шће Гра да Пан че -
ва је око 11 ми ли о на ди на ра, с тим
што је ло кал на власт кон ку ри са ла код
Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не за
су фи нан си ра ње свог про јек та и до -
би ла че ти ри ми ли о на ди на ра.

У са оп ште њу ко је је ових да на Ан -
ђе ла Ви ла, аси стент ме на џе ра овог
про јек та, до ста ви ла ло кал ним ме ди -
ји ма, пи ше да ће то ком ра до ва у Ха -
ли ста ра сто ла ри ја из над бо ри ли шта,
по вр ши не 275 ме та ра ква драт них, би -
ти за ме ње на но вом, од алу ми ни ју ма.
Зи до ви и кров би ће по кри ве ни алу -
ми ни јум ским па не ли ма де бљи не 10
цен ти ме та ра, а ста ра ко мо ра из 1969.
го ди не би ће за ме ње на но вом, ко ју ће

по кре та ти две то плот не пум пе. За -
хва љу ју ћи њи хо вој уград њи, уз ефи -
ка сни је гре ја ње, пр ви пут ће би ти
омо гу ће но и хла ђе ње Ха ле спор то ва.

Пре драг Сто ја ди нов, ди рек тор Јав ног
ко му нал ног пред у зе ћа „Мла дост”, ко је
упра вља свим спорт ским објек ти ма у
на шем гра ду, па и Ха лом спор то ва, из -
ја вио је за „Пан че вац”  да ра до ви ко ји су
по че ли у Ха ли не ре ме те нор мал но одр -
жа ва ње утак ми ца и тре нин га.

– Че ка мо да се за вр ше се зо не плеј-
-офа у му шком ру ко ме ту и ко шар ци
и ра до ви ће се на ста ви ти пу ном па -
ром. Оче ку је мо до бре ре зул та те и зна -
чај но по бољ ша ње ка да је реч о за гре ва -
њу Ха ле то ком зим ских ме се ци, али
нам је још ва жни је што ће ње на уну -
тра шњост мо ћи да се рас хла ђу је то ком
ле та. За хва љу ју ћи то ме мо ћи ће мо да
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ПРВИХ ВЕК И ПО

До бар дан, по што ва ње!
Из ве шта ји о вр шњач ком на си љу у шко ла ма све ви ше пу не но вин ске

ступ це и „уси ја ва ју” ин тер нет пор та ле. И све че шће се по на вља ју.

Они уз не ми ра ва ју јав ност не са мо због бру тал но сти ко ју клин ци ис -

по ља ва ју јед ни пре ма дру ги ма већ и због ре ак ци је „пу бли ке”, ко ја

све ви ше по ста је рав но ду шна или чак на ви ја њем под сти че зло ста -

вља ње „дру га”.

Ових да на је у на шу ре дак ци ју сти гло ано ним но пи смо – а ње го -

вим тра гом ко ле ге ће сва ка ко ис тра жи ти слу чај – о вр шњач ком на -

си љу и у јед ној пан че вач кој основ ној шко ли. „За и гра ли” се та ко пр -

ва ци у јед ном раз ре ду те вас пит но-обра зов не уста но ве, па је

нај круп ни ји ме ђу њи ма, у из ли ву бе са ваљ да, „обе сио” свог дру га на

чи ви лук!? Шта је га је на ве ло на та кву ре ак ци ју, оста је нам да про -

ве ри мо, али сва је сре ћа па су оста ли ма ли ша ни, иа ко ве о ма упла -

ше ни, би ли при бра ни и ре а го ва ли су баш ка ко тре ба – док се њи хов

друг бес по моћ но ко пр цао и гу шио на чи ви лу ку, ис тр ча ли су у ход -

ник и по зва ли школ ско обез бе ђе ње...

Све је, на сре ћу, окон ча но без по сле ди ца по де ча ка ко ји је ви сио

на чи ви лу ку, а да ли су над ле жни у шко ли пред у зе ли не ке ме ре ка -

ко би су зби ли вр шњач ко на си ље, оста је нам да про ве ри мо. И то у

што ско ри јем ро ку, јер се у истом пи сму на во ди да се на сил нич ко

по на ша ње по ме ну тог де ча ка осе ћа од по чет ка го ди не и да га се оста -

ла де ца у раз ре ду пла ше.

Сва ки чин зло ста вља ња и лош од нос уну тар вр шњач ке гру пе за

сва ку су осу ду. И мо ра ју се ис ко ре ни ти. Што пре.

На у чи ти де те шта је по што ва ње и ка ко да по шту је дру ге, да нас је,

у вре ме ну у ком жи ви мо, мо жда те же не го што је икад би ло. Ро ди те -

љи во де кон стант ну, сва ко днев ну бор бу за пу ку ег зи стен ци ју, бо ре се

с не из ве сно шћу, бри га ма, ра чу ни ма... Стрес се по ја вљу је као „до бар

дан”, из ду ша из ра ња ју раз о ча ра ња, мр зо во ља, бес...

А по што ва ње укљу чу је до бро ту, љу ба зност, уч ти вост и мир но ћу.

Од но си се и на де цу и на од ра сле. Све то је у да на шњем све ту по ста -

ло пра ва рет кост. А да би де ца по че ла да тре ти ра ју дру ге љу де на

пра ви на чин, тре ба им на вре ме ука за ти на то шта је по што ва ње.

Соп стве ним при ме ри ма их тре ба на у чи ти ле пим ма ни ри ма, као и

да по шту ју од ра сле, ту ђу при ват ност или ту ђе ства ри.

Тре ба по ка за ти по што ва ње пре ма свом де те ту, раз го ва ра ти сми -

ре но с њим, не гу би ти жив це, не на зи ва ти га по грд ним име ни ма, не

ома ло ва жа ва ти га... Ма ли ша ни ма нај че шће и не сме та ако ро ди те -

љи по не кад опсу ју, чак им је то и сме шно, али ако их на зо ву по грд -

ним име ном, би ће ве о ма ту жни и уту че ни. За то тре ба во ди ти ра чу на

и о то ну ко јим се раз го ва ра, тре ба па жљи во слу ша ти, би ти кон цен -

три сан на оно што де те го во ри...

Тре ба ство ри ти уза јам но по што ва ње и искре ност. Ако сте ис кре ни

с де те том, на у чи ће те га да гра ди ис кре не од но се с дру гим љу ди ма.

Тре ба по мо ћи де те ту да се осе ћа при јат но у раз ли чи тим окру же њи -

ма, да из гра ди са мо по што ва ње, јер је он да ве ћа ве ро ват но ћа да ће се

и пре ма дру ги ма оп хо ди ти с по што ва њем. Тре ба охра бри ти до бро

по на ша ње и, на рав но, ко ри го ва ти ло ше вла да ње. Са мо по у зда ње де -

те та по ве за но је с по што ва њем ко је до би ја од сво је око ли не, од сво -

је по ро ди це...

Не тре ба уоп ште сум ња ти да ће де те ре а го ва ти на по зи ти ван на -

чин уко ли ко бу де мо ра ди ли све по ме ну те ства ри, а као ре зул тат ће -

мо до би ти то да се на ше де те пре ма дру ги ма од но си с по што ва њем.

То је пр ви, али и нај ва жни ји ко рак у ре ша ва њу про бле ма вр шњач -

ког на си ља.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

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.

„Панчевaц” је ве о ма бр зо, већ то ком
пр ве го ди не из ла же ња, по стао лист од
ре спек та, то јест гла си ло од по ве ре ња
– пр вен стве но у на ро ду, и то не са мо
срп ском, ко јем је ини ци јал но овај не -
дељ ник био на ме њен, већ и дру ги ма,
по пут Не ма ца, Хр ва та, Ма ђа ра...

То ме у при лог го во ри и не ма ли број
те ле гра ма, огла са и об ја ва све ко ли ког
жи вља, ма ко јој на ци ји или ве ри он
при па дао. По ред то га, на адре су осни -
ва ча и уред ни ка Јо ва на Па вло ви ћа
сти за ло је и све ви ше пи са ма у ко ји -
ма су чи та о ци раз ли чи тих ста ту сних
сло је ва же ле ли не што да об на ро ду ју,
об ја сне, де ман ту ју... Из тих раз ло га
лист је од по чет не че ти ри сит ним сло -
ви ма на би је не стра на, све че шће мо -
рао да би ва про ши ри ван до да ци ма.
(Та прак са ни је из у мр ла ни до да нас,

ХРА БРА БЕ СЕ ДА ДР СВЕ ТИ СЛА ВА
КА СА ПИ НО ВИ ЋА

ва ла је дин ство на ро да. Да не бе ше
све сти, не би би ло ни на ро да, а бо га
ми ни цр кве”.

И у на ред ним бро је ви ма на ста вље -
но је с пра ће њем овог ва жног до га ђа -
ја, као и са фи ло зоф ским раз ми шља -
њи ма уред ни ка о усло ви ма на род ног
бла го ста ња, а ни су из о ста ли ни тек -
сто ви о на род ној при вре ди, ра ди но -
сти у Ср ба, шко ли и по ро ди ци и ста -
њу здра вља у Пан че ву, као ни раз не
„Бр зо јав не ве сти”, „Бе ле шке”, „Раз -
лич но сти” и, на рав но, не из бе жни
огла си.

Ј. Фи ли по вић

ка да „Пан че вац” ре дов но об ја вљу је
мул ти је зич ке до дат ке.)

По чет ком ле та го спод њег по ме ну -
те го ди не као до га ђај од ве ли ког зна -
ча ја из два јао се Срп ски на род ни са -
бор у Срем ским Кар лов ци ма, о ко јем
је наш не дељ ник ис црп но из ве шта -
вао, па је то и био је дан од по во да за
до штам па ва ње стра на.

Та ко је у бро ју 13 од 6. ју ла 1869.
об ја вљен при лог у ко јем се у це ло сти
пре но си бе се да док то ра Све ти сла ва
Ка са пи но ви ћа, на шег чу ве ног су гра -
ђа ни на (чи је име но си и јед на по зна -
та ули ца), при ли ком де ба те о пред -
сед ни штву на род ног са бо ра. Ту се он,
по ред оста лог, од ва жно и сто ич ки су -
прот ста вио дог мат ском ми шље њу да
је је дин ство срп ског на ро да одр жа ла
цр ква, што нај вер ни је осли ка ва ју
сле де ће ње го ве ре чи: „Ја др жим, а ви
ће те го спо до без сум ње о то ме уве -
ре ни би ти, да је на род на свест са чу -



На дан отва ра ња 
пер фор ман си на 
ви ше ло ка ци ја

Ра до ви три де сет 
ау то ра

Осам на е сти Би је на ле умет но -
сти у Пан че ву, под на зи вом
„Про стор ни агенс”, би ће отво -
рен у су бо ту, 26. ма ја, ис пред
Га ле ри је са вре ме не умет но сти
у Пан че ву. У раз ли чи тим град -
ским про сто ри ма то ком да на
ће на сту пи ти осам ин тер на ци -
о нал них пер фор ме ра, а ме ђу
њи ма су и Вла ста Де ли мар (Хр -
ват ска), Ла ла Но ма да (Ау стри -
ја), Ра би Мруе (Ли бан/Не мач -
ка), Бо рис Ка дин (Хр ват ска),
Ср ђан Ђи ле Мар ко вић („Су -
пер на ут”, Ср би ја) и дру ги.

Је дан од фе но ме на са вре ме -
не умет но сти сва ка ко пред ста -
вља умет нич ки пер фор манс, из -
раз ко ји је по стао из у зет но зна -
ча јан по след њих го ди на за хва -
љу ју ћи мно гим ак те ри ма на ме -
ђу на род ној сце ни, по себ но умет -
ни ци ма ко ји су де ло ва ли се дам -
де се тих и осам де се тих го ди на
про шлог ве ка. Део свог про гра -
ма ово го ди шњи Би је на ле умет -
но сти упра во по све ћу је ин тер -
на ци о нал ном пер фор ман су. Про -
грам све ча ног отва ра ња по че ће
обра ћа њем се лек то ра Би је на ла
умет но сти Ан дре ја Мир че ва и
гра до на чел ни ка Пан че ва Са ше
Па вло ва, у 13 са ти, ис пред Га -
ле ри је са вре ме не умет но сти.

Пр ви пер фор манс, под на -
зи вом „О ко ег зи стен ци ји и љу -
ди ма”, би ће на про гра му у 14
са ти у Све ча ној са ли На род ног
му зе ја Пан че во, у из во ђе њу
Ире не Ми кец, пле сне умет ни -
це из Хр ват ске. Од 16 са ти у
про сто ру објек та „Sky 12” Ла -
ла Но ма да, умет ни ца из Ау -
стри је, из во ди ће про це су ал ни
пер фор манс у тра ја њу од два
са та. Од 17 са ти на про гра му
је пер фор манс Вла сте Де ли -
мар „Пра во на ор га зам из над
ше зде се те” у из ло гу књи жа ре

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ПО ЧИ ЊЕ ОСАМ НА Е СТИ БИ ЈЕ НА ЛЕ УМЕТ НО СТИ

ПРО СТОР НИ АГЕНС

ко ји ма су и: Не ша Па ри по вић,
То ми слав Го то вац, Ка та лин Ла -
дик, Ја нез Јан ша, Сом ба ти Ба -
линт, Јо ва на Ба ња нац, „Цен тар
за но ве ме ди је_ку да.ор г”, Ма -
ри е ла Цве тић, Вук Ћук, Да вор
Ду кић, Спар так Ду лић, Гру па
ОХО, Мар ко По гач ник, Hugo
Glendinning и Adrian Heathfi-
eld, Са ња Иве ко вић, Ма ја Ма -
ље вић, Ср ђан Ђи ле Мар ко вић
и Со ња Са вић, Ма ри јан Мол -
нар, Мир ко Ни ко лић, Ни ко ла
Пе шић, Си мо ни да Рај че вић,
Ни ко ла Са вић, Ана Вр тач ник,
Сне жа на Ву јо вић Ни ко лић и
Вук Вуч ко вић.

Кон цепт Би је на ла умет но сти
осми слио је Дра ган Је лен ко вић,
ре дов ни про фе сор Ар хи тек тон -
ског фа кул те та у Бе о гра ду. Се -
лек тор про гра ма је Ан дреј Мир -
чев, је дан од чла но ва на уч не мре -
же „Action Art Beyond the Iron
Curtain”, по све ће не сту ди ра њу
пер фор ман са и ак ци о них умет -
но сти у бив шим со ци ја ли стич -
ким зе мља ма ис точ не Евро пе.

М. Мaрић Величковић

Петак, 25. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

Кул тур ног цен тра Пан че ва, док
ће Ра би Мруе, умет ник по ре -
клом из Ли ба на, ко ји жи ви у
Не мач кој, од 18 са ти на сце ни
Кул тур ног цен тра одр жа ти не -
а ка дем ско пре да ва ње „Пик се -
ли зо ва на ре во лу ци ја” о ви део-
-за пи си ма. На кон ње го вог два -
де се то ми нут ног пре да ва ња у
истом про сто ру би ће из ве ден
пер фор манс „Прак са чи ни мај -
сто ра 09” Са ње Иве ко вић.

У На род ном му зе ју, од 19 са -
ти, на про гра му ће би ти ин -
тер ак тив на ин ста ла ци ја „РГР –
Ин ста ла ци ја за осло ба ђа ње на -
ку пље ног гра ђан ског стре са у
про сто ру га ле ри је/му зе ја” Бо -
ри са Ка ди на, а од 19.30 Бо рис
Ка дин и Kristian Al-Droubi из -
ве шће пер фор манс „Кон фликт”.

Про грам све ча ног отва ра ња
осам на е стог Би је на ла умет но -
сти за тва ра се у 21 сат у Га ле -
ри ји са вре ме не умет но сти ау -
дио-пер фор ман сом гру пе „Су -
пер на ут”, ко ју чи не Ср ђан Ђи -
ле Мар ко вић, Са ша Ра дић и
Ми о драг Че за Сто ја но вић.

У фо ку су Би је на ла умет но -
сти, по ред умет нич ког пер фор -
ман са, би ће и зна чај ко лек ци -
ја при ват них га ле ри ја и ко лек -
ци о на ра, као и те о риј ско-дис -
кур зив ни део, ко ји ће се ба ви -
ти те мом док то ра та у са вре ме -
ној умет но сти.

Ве ли ки зна чај и ак тив ни удео
у фор ми ра њу тр жи шта умет -
ничкх де ла има ју при ват не га -
ле ри је и по све ће ни ко лек ци о -
на ри. Ста ње ства ри мо же мо до -
не кле ана ли тич ки са гле да ти
по ја вом при ват них га ле ри ја и
вред них ко лек ци ја у ру ка ма
при ват них ко лек ци о на ра. На -
ме ра је да се у окви ру Би је на -
ла умет но сти апо стро фи ра ју
зна чај ни чи ни о ци ко ји де фи -
ни шу и од ре ђу ју еко ном ске, те -
о риј ске и естет ске вред но сти
са вре ме них умет нич ких де ла
из при ват них га ле ри ја ко је има -
ју ви со ке стан дар де, бо га те и
про ми шље не ко лек ци је.

Осам на е сти Би је на ле умет -
но сти пред ста ви ће ра до ве ви -
ше од три де сет ау то ра, ме ђу

ЗА НАЈ БР ЖЕ ЧИ ТА О ЦЕ

Де ли мо кар те 
за пред ста ву „По гле ди”

СВЕ ЧА НОСТ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПО ЛА ПУ ТА”

По чи ње са рад ња 
с Ки пром

На сце ни Кул тур ног цен тра у
че твр так, 31. ма ја, од 19.30,
би ће одр жа на по зо ри шна пред -
ста ва „По гле ди” (адап та ци ја
дра ме „Пре љуб ни це” Го ра на
Ми лен ко ви ћа), у ко јој глу ме
Ка та ри на Ра ди во је вић, Ни на
Се ни чар и Ма ри ја Виц ко вић.

Циљ пред ста ве „По гле ди” је -
сте по ди за ње све сти о вр ло пер -
фид ним тех ни ка ма ма ни пу ла -
ци је, као и о сек су ал ном и фи -
зич ком зло ста вља њу, ко ји сво -
је упо ри ште нај че шће на ла зе у
емо тив ном и пси хо ло шком зло -
ста вља њу. По кре тач ка си ла
пред ста ве је осве шћи ва ње мо -
ћи по је дин ца, чак и у нај го -
рим мо ду ли ма зло ста вља ња.
Ово је пси хо ло шки три лер ко -
ји пра ти од но се две ју глу ми ца,
Иза бе ле и Ол ге, ухва ће них у
па у ко ву мре жу мал тре ти ра ња
на раз ли чи те на чи не кроз ви -
ше ли ко ва.

Два нај бр жа чи та о ца ко ји се ја -
ве у пе так, 25. ма ја, у 11 са ти, на -
гра ди ће мо са по две кар те за пред -
ста ву „По гле ди”, ко је мо гу пре у -
зе ти на би ле тар ни ци Кул тур ног
цен тра пре са ме пред ста ве.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)

пред ста ва (раз мак) име и пре -
зи ме 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.

М. М. В.

Удру же ње „На по ла пу та” обе -
ле жи ће по че так са рад ње са ор -
га ни за ци јом „Аssociation of Pa-
rents and Friends of Children
With Special Needs” из Ли ма -
со ла (Ки пар) кул тур ним про -
гра мом под на зи вом „За јед но
мо же мо ви ше”, ко ји ће би ти
при ре ђен у пе так, 25. ма ја, од
17.30, у са ли Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”.

Ки пра ни су у го сти ма удру -
же ња „На по ла пу та” од по не -
дељ ка до пет ка, 21–25. ма ја, а
циљ њи хо ве са рад ње је про мо -

ци ја пра ва ли ца са ин те лек ту -
ал ним те шко ћа ма, као и раз -
вој со ци јал них услу га на ме ње -
них овој ка те го ри ји осо ба.

То ком све ча но сти, на ко јој
ће две ор га ни за ци је пот пи са -
ти спо ра зум о са рад њи, би ће
из ве ден и из у зет но за ни мљив
кул тур но-умет нич ки про грам.
До га ђај је отво ре ног ти па, па
удру же ње „На по ла пу та” по -
зи ва Пан чев ке и Пан чев це да
оба ве зно при су ству ју тој све -
ча но сти.

МАЂИОНИЧАРСКА ПРЕДСТАВА

Магија за децу и одрасле
У дворани „Аполо” Дома омла-
дине Панчево у петак, 25. маја,
од 20 сати, биће одиграна мађи-

оничарска представа под нази-
вом „Магија за децу и одрасле”
као завршни део Школе магије.

У представи ће учествовати
полазници те школе, узраста
од 10 до 15 година, који су у

претходна два месеца учили
разне трикове и илузије од свог
ментора Луке Ивановића.



су на ра ди о ни ци чу ли и Вла -
ди ми ра Но ва ко ви ћа, чла на УО
НА ЛЕД-а и ге не рал ног ди рек -
то ра „Апа тин ске пи ва ре”, Ми -
ле ну Бла го је вић, са вет ни цу за
пла ни ра ње, мо ни то ринг и ева -
лу а ци ју Раз вој не аген ци је Ср -
би је, Ива ну Бо го са вље вић Чи -
кић, про јект ну ме на џер ку НА -
ЛЕД-а, Сло бо дан ку Цу цић, ме -
на џер ку за кор по ра тив не по -
сло ве „Апа тин ске пи ва ре”, Дар -
ка Ву ко бра то ви ћа, ди рек то ра
„Цон тан га”, Ни но сла ва Ери ћа,
пред сед ни ка оп шти не Ћу при -
ја, и Ива на Ра да ка, са вет ни ка
за од но се с јав но шћу НА ЛЕД-
а.

Па влов је као рад ни за да так
имао да пред ста ви уло гу При -
вред ног са ве та у Пан че ву из
аспек та ја ча ња ди ја ло га ло кал -
не са мо у пра ве с при вред ним
су бјек ти ма. Он је, уз то, го во -
рио и о пред но сти ма ко је град
има за хва љу ју ћи чи ње ни ци да
је Пан че во јед на од осам цер -
ти фи ко ва них ло кал них са мо -
у пра ва у Ср би ји по ме ри при -
вре де.

НА ЛЕД, РАС и УНС су пред -
ста ви ли и кон курс „Ре фор ма
ло кал не ад ми ни стра ци је у слу -
жби еко ном ског раз во ја”, ко ји
тра је од 21. ма ја до 20. ју на.

Гра ђан ска ак ци ја Пан че во
(ГАП) и „Пе шча ник”, уз по др -
шку бе о град ског фо ру ма ZFD
(„грађански мировни сервис”),
ор га ни зо ва ли су 16. ма ја у Цен -
тру за кул тур ну де кон та ми на -
ци ју у Бе о гра ду из у зет но до -
бро по се ће ну и ме диј ски ис -
пра ће ну три би ну под на зи вом
„Кул ту ра – че лич на ме тла на -

ци је”. Раз го вор с ре ди те љем
Оли ве ром Фр љи ћем, но ви на -
ром Вик то ром Иван чи ћем и
пи сцем Са шом Или ћем мо де -
ри ра ла је Све тла на Лу кић.

Уче сни ци су на ве о ма ело квен -
тан на чин, уз мно штво за ни мљи -
вих по ре ђе ња, го во ри ли о то ме
шта је за јед нич ко вла да ју ћим
кул тур ним по ли ти ка ма у Ср би ји
и Хр ват ској, као и о то ме ко је су
ме ре нај е фи ка сни је у ди сци пли -
но ва њу у кул ту ри, ме ди ји ма и,
ге не рал но, јав ном про сто ру. Од -

го во ри ли су и на пи та ња да ли је
крај њи циљ то га ин ста ли ра ње на -
ци о на ли стич ке иде о ло ги је, или
се ра ди о ма сци ко ја тре ба да
при кри је зло у по тре бу др жав них
ин сти ту ци ја за ус по ста вља ње не -
при ко сно ве не вла сти и ели ми -
ни са ње по ли тич ких про тив ни ка.

Под ву че но је да су слич не
кул тур не по ли ти ке пре о вла да -

ле у ве ћем де лу цен трал не
Евро пе, али да се на про сто ру
бив ше Ју го сла ви је нај о чи ти је
из бе га ва су о ча ва ње с про шло -
шћу. У пу бли ци је би ло и за -
ин те ре со ва них Пан чев ки и
Пан че ва ца.

Ве ли ки број 
уче сни ка, ме ђу њи ма
и гра до на чел ник 
Па влов

Но во ис тра жи ва ње НА ЛЕД-а
„Kапацит ети и по стиг ну ти ре -
зул та ти гра до ва и оп шти на у
Ср би ји у до ме ну ло кал ног еко -
ном ског раз во ја” пред ста вље -
но је 18. ма ја у Бе о гра ду на ра -
ди о ни ци за но ви на ре ко ју су
ор га ни зо ва ли прес-цен тар
Удру же ња но ви на ра Ср би је и
На ци о нал на али јан са за ло кал -
ни еко ном ски раз вој (НА ЛЕД),
уз по др шку Раз вој не аген ци је
Ср би је (РАС).

У том до ку мен ту ана ли зи ра -
ни су по да ци о усло ви ма ко је
гра до ви и оп шти не ну де по -
тен ци јал ним ин ве сти то ри ма и
по ли ти ци на пла те так са и на -
кна да. Те ме су би ле и ком пе -

тен ци је љу ди ко ји ра де на при -
вла че њу ин ве сти ци ја, те ак тив -
но сти на про мо ци ји ло кал них
са мо у пра ва.

Би ло је ви ше пре да ва ча, а
је дан од њих је био и гра до на -
чел ник Пан че ва Са ша Па влов,
ко ји је уче ство вао у си му ла ци -
ји раз го во ра ин ве сти то ра и ло -
кал не са мо у пра ве. Но ви на ри

ских до мо ва кул ту ре, а уз њих
и омо љич ки „Вук Ка ра џић”,
бре сто вач ки „4. ок то бар” и гло -
гоњ ска „Мла дост”, али и фи -
нан сиј ски план МЗ Ја бу ка.

По том је да та ин фор ма ци ја
о сте пе ну ускла ђе но сти пла ни -

ра них и ре а ли зо ва них ак тив -
но сти из про гра ма по сло ва ња
јав них пред у зе ћа чи ји је осни -
вач Град Пан че во за пе ри од од
1. ја ну а ра до 31. мар та ове го -
ди не. Она тре ба да се, по сле
про це ду ре у Скуп шти ни гра да,

про сле ди Ми ни стар ству при -
вре де Ре пу бли ке Ср би је. Из -
гла сан је Пра вил ник о из да ва -
њу пар кинг-кар те за осо бе са
ин ва ли ди те том.

За тим, Град ско ве ће је оба -
ве за ло јав но ко му нал на пред -
у зе ћа „Во до вод и ка на ли за ци -
ја” и „Гре ја ње” и Се кре та ри јат
за ин ве сти ци је Град ске упра ве
да у са рад њи с Јав ним пред у -
зе ћем Град ска стам бе на аген -
ци ја, у име Пан че ва, за по тре -
бе из град ње стам бе ног ком -
плек са – обје ка та ви ше по ро -
дич ног ста но ва ња и по слов ног
објек та с пра те ћим са др жа јем
на под руч ју Хи по дром, „пре -
ду зму све нео п ход не рад ње ра -
ди из ра де про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је, при ба вља ња по -
треб них до зво ла и из во ђе ња
ра до ва на из град њи ко му нал -
не, ли ниј ске и са о бра ћај не ин -
фра струк ту ре с при кључ ци ма,
у скла ду са За ко ном о пла ни -
ра њу и из град њи”.

На кра ју, до не ти су за кључ -
ци ко ји ма су „Ин тер на ци о нал -
ни кар не вал Пан че во 2018” и
„Да ни Вај фер та” утвр ђе ни за
ма ни фе ста ци је од јав ног ин те -
ре са за град Пан че во.

За што је Вла да САД про тив на ја вље не из град ње ру ског га со -
во да „Се вер ни ток 2”? Бал тич ко мо ре, кроз ко је би он про ла -
зио, за кр че на је и осе тљи ва вој на зо на, а по сто ји мо гућ ност
да Ру си ја на тај га со вод по ста ви шпи јун ску опре му за ви део-
-над зор и при слу шки ва ње. Због то га је „Се вер ни ток 2” вој -
но бе збед но сна прет ња за САД.

(Сан дра Ул кирк, за ме ни ца по моћ ни ка аме рич ког 
др жав ног се кре та ра за енер ги ју, „По ли ти ка”, 19. мај)

* * *
Сер геј Скри паљ се опо ра вио. То је не мо гу ће с об зи ром на то
да је био у кон так ту с бој ним отро вом. Осим то га, Лон дон
на ста вља са сво јим про во ка ци ја ма, из бе га ва ју ћи са рад њу с
Ру си јом. Ка ко на зва ти све то?

(Алек сан дар Че пу рин, ам ба са дор Ру си је у Ср би ји,
„Тви тер”, 22. мај)

* * *
Ми ло рад Уле мек Ле ги ја, пр во оп ту же ни за ор га ни зо ва ње по -
бу не Је ди ни це за спе ци јал не опе ра ци је 2001. го ди не, по звао
је др жа ву да ра све тли по ли тич ку по за ди ну уби ства Зо ра на
Ђин ђи ћа. Из но се ћи сво ју за вр шну реч на су ђе њу за по бу ну,
он је из ме ђу оста лог ре као да „ни ко не спре ча ва др жав не ор -
га не да ра де свој по сао кад је реч о овом слу ча ју”.

(„По ли ти ка”, 19. мај)

* * *
Ср би ја је на Са ми ту ЕУ у Со фи ји пред ста вље на на нај бо љи
на чин. Пред сед ник Ву чић је до био реч од мах на кон из ла га -
ња пред сед ни ка Европ ског са ве та До нал да Ту ска и пред сед -
ни ка Европ ске ко ми си је Жа на Кло да Јун ке ра.

(Пред сед ни ца Вла де Ана Бр на бић, „Ин фор мер”, 19. мај)

* * *
Уко ли ко же ли да по ка же хра брост, Во ји слав Ше шељ тре ба
да ку пи ку ћу у При шти ни, а не у Хрт ков ци ма.

(Не бој ша Кр стић, 22. мај, „Тви тер”)

* * *
У „Бли цу” је об ја вљен до бар текст о су но вра ту По кре та сло -
бод них гра ђа на Са ше Јан ко ви ћа. Је ди но што је ау тор за бо ра -
вио да је кру на су но вра та би ло то ка да је Јан ко вић на звао
углед не чла но ве ПСГ-а ко ји су на пу сти ли ту по ли тич ку ор га -
ни за ци ју „Ву чи ће вим шпи ју ни ма”. То ни је ма ла ствар и тре -
ба је за пам ти ти.

(Не бој ша Кр стић, 22. мај, „Тви тер”)

* * *
Ни ка да пре ни сам био у ова квој си ту а ци ји. Искре но, ми слио
сам да ће ми би ти по треб но ма ње вре ме на да се вра тим у по -
бед нич ку се ри ју. Ме ђу тим, са да мо рам да се при ла го дим и
да при хва тим си ту а ци ју. До бра стра на је што се да нас осе -
ћам мно го бо ље не го пре три ме се ца, док сам про ла зио кроз
те жак пе ри од.

(Но вак Ђо ко вић, „Блиц”, 21. мај) 

* * *
Да бо лест ни је од не ла Дра га на, ове го ди не би смо про сла ви -
ли 45 го ди на бра ка. На ша љу бав је би ла мно го ви ше од све га
што је на пи са но о њој. Во ле ли смо се нео пи си во, на наш на -
чин. По но сна сам на оно што смо има ли, јер ми је то да ва ло
сна гу и под стрек он да кад сам се осе ћа ла ло ше. Сва ког да на
ми не до ста је, све ви ше.

(Ми ле на Дра вић, „Блиц”, 21. мај)

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић
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КОНЦЕПТ

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПО ЧЕ ТАК ИЗ ГРАД ЊЕ НА СЕ ЉА 
ХИ ПО ДРОМ

Усво је ни из ве шта ји о
ра ду уста но ва 
кул ту ре

На сед ни ци Град ског ве ћа одр -
жа ној 22. ма ја би ло је 28 та -
ча ка днев ног ре да. За то је из -
гле да ло као да ће са ста нак
град ских ота ца по тра ја ти.
Ипак, то се ни је де си ло јер је
нај ве ћи број те ма об је ди ње но
„по крио” Не ма ња Ро тар, члан
Ве ћа за ду жен за кул ту ру и
омла ди ну. На и ме, на „ме ни -
ју” су би ли из ве шта ји о ра ду и
фи нан сиј ска па пи ро ло ги ја за
2017. го ди ну уста но ва из ре -
со ра ко ји он во ди.

Те ме су у том сми слу би ли
Кул тур ни цен тар Пан че ва, Дом
омла ди не, те до мо ви кул ту ре
„Ко чо Ра цин” из Ја бу ке, „Брат -
ство-је дин ство” из Ка ча ре ва,
„Жар ко Зре ња нин” из Ива но ва
и „25. мај” из До ло ва. Град ско
ве ће је утвр ди ло и пред ло ге од -
лу ка о из ме на ма од лу ка о осни -
ва њу До ма омла ди не, За во да за
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и
На род ног му зе ја, као и ре ше ња
о да ва њу са гла сно сти на ста ту -
те тих уста но ва. Из ме не су „пре -
тр пе ла” и ак та по ме ну тих се о -

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УНС-а И НА ЛЕД-а

Ис тра жи ва ње о ло кал ном еко ном ском раз во ју

У „ЗМА ЈЕ ВОЈ ШКО ЛИ”

По ре ски час
Oко ше зде се то ро уче ни ка че твр -
тог раз ре да Основ не шко ле „Јо -
ван Јо ва но вић Змај” при су ство -
ва ло је „по ре ском ча су” 21. ма ја,
ка ко је ме ди ји ма ре че но у По ре -
ској упра ви Ре пу бли ке Ср би је. На
ча су је ђа ци ма, кроз ин тер ак тив -
ну на ста ву, об ја шње но шта су фи -
скал ни ра чу ни и по ре зи.

Де ци је пр во при ка зан кра -
так филм „По рез пла ти да ти
се до брим вра ти”, а за тим је
одр жа но пре да ва ње. Уче ни ци
су по ста вља ли сво ја ин те ре -
сант на пи та ња, а по том су уче -
ство ва ли у кви зу с пи та њи ма
из над ле жно сти По ре ске упра -
ве. „По ре ски час” је у фи на лу
био нај за ни мљи ви ји, јер су ђа -

ци од глу ми ли си ту а ци је у ко -
ји ма про да вац при ли ком ку -
по ви не у про дав ни ци из да фи -
скал ни ра чун и ону дру гу, су -
прот ну, због че га до ла зи по ре -
ски ин спек тор.

ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”
је два на е ста шко ла у Ср би ји у
ко јој је одр жан „по ре ски час”.

Он је део про јек та „Фи нан сиј -
ска пи сме ност мла дих”, ко ји
се ре а ли зу је у са рад њи с Ми -
ни стар ством про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја. До сад су
га слу ша ли и у ње му уче ство -
ва ли „че твр та ци” у се дам бе о -
град ских основ них шко ла, као
и де ца у Вр шцу, Зре ња ни ну,
Кра ље ву и Ива њи ци.

ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА

Кул ту ра – че лич на 
ме тла на ци је

ЗА ВР ШЕ НА РА ДИ О НИ ЦА

Упо знај мо Пан че во
Ра ди о ни це у окви ру про јек та
„Упо знај мо Пан че во” за по че -
те су 5. мар та у ор га ни за ци ји и
ре а ли за ци ји До ма омла ди не.
Во дио их је ту ри змо лог Бра -
ни слав Ров ча нин, про фе сор
ЕТШ „Па ја Мар га но вић”.

Про је кат је на ме њен мла ди -
ма, пре те жно уче ни ци ма сред -
њих шко ла, а циљ је био да
упо зна ју свој град, за во ле ту -
ри зам и оспо со бе се за то да во -
де сво је вр шња ке и дру ге по се -
ти о це по Пан че ву. Ор га ни зо ва -
но је и не ко ли ко ра ди о ни ца јав -

ног на сту па. У скло пу ра ди о -
ни це и упо зна ва ња гра да, по -
ла зни ци су 17. ма ја по се ти ли
и ре дак ци ју на шег ли ста.

Ин те ре сан тан про је кат и ле -
па иде ја за о кру же ни су 19. ма ја,
ка да су по ла зни ци сте че но зна -
ње при ме ни ли у прак си: они су
уче сни ке „Ру ко пи са” из дру гих
гра до ва (реч је о ма ни фе ста ци -
ји ко ју је та ко ђе ор га ни зо вао Дом
омла ди не) про ве ли кроз Пан че -
во и упо зна ли их са зна ме ни то -
сти ма, исто ри јом и ту ри стич ким
по тен ци ја ли ма гра да.
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Раз ли чи те ан ке те да ле су ра зно вр -
сне од го во ре на пи та ње шта то гра ђа -
не Пан че ва нај ви ше за ни ма да про -
чи та ју, по гле да ју или чу ју у ме ди ји -
ма. Aнк ета о ква ли те ту ин фор ми са -
ња на ло кал ном ни воу ко ју је пре не -
што ви ше од два ме се ца спро ве ла
„Слав ко Ћу ру ви ја фон да ци ја” у ви ше
гра до ва у Ср би ји, по ка за ла је да ве -
ћи ну ста нов ни штва, укљу чу ју ћи и гра -
ђа не Пан че ва, нај ви ше за ни ма ју кул -
ту ра, еко ло ги ја и ко му нал на пи та ња,
а за тим и све оста ле обла сти. У за ви -
сно сти од то га ка ко се вр ши ис пи ти -
ва ње, од го во ри мо гу да ва ри ра ју и
ни кад се с тач но шћу не мо же зна ти
шта гра ђа не ствар но за ни ма.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко је
их те ме у ве зи с ло кал ном сре ди ном
нај ви ше ин те ре су ју.

ДА ЛИ БОР СА ВИЋ, вој но ли це:
– Ме ди ји тре ба да се ви ше ба ве те -

ма ма ко је се од но се на за шти ту жи -
вот не сре ди не, кон крет но у гра ду Пан -
че ву и око ли ни, јер је то нај ни жа тач -
ка на шег дру штва. Сма трам да је бит -
но да зна мо ви ше о ква ли те ту ва зду -
ха, во де, као и ре ке Та миш и ње ног
при о ба ља. Мно ги гра до ви из ла зе на
ре ке, а код нас се бе жи од ње, јер је
за га ђе на. Она је ме сто где се тре нут -
но су сре ћу ста ра де по ни ја и ка на ли -
за ци ја. Са да је мр тва ре ка, а мо гла
би, као у мно гим дру гим гра до ви ма
ко ји уре ђу ју при о ба ља, да бу де ме сто
где би смо сви ужи ва ли. Има мо ре ку,
а не ко ри сти мо је за плов ност ни пре -
ма Бе о гра ду, ни пре ма Ја бу ци и Опо -
ву. Сви ми углав ном иде мо на из ле те

ван Пан че ва, а има та ко ле пих ло ка -
ци ја у са мом окру же њу ко је се мо гу
ис ко ри сти ти. То су ре зер ва ти при ро -
де ко ји, на жа лост, ни су за шти ће ни.

ЗО РАН ЗЕНГ, пен зи о нер:
– Ја сва ког да на по на ви ци чи там

на ци о нал ну штам пу, јер ми слим да
ту има нај ви ше ве сти ко је ме за ни -
ма ју. Што се ти че ло кал них ме ди ја,
ми слим да су са свим у ре ду. Не ма
не че га што дра стич но не до ста је у ин -
фор ми са њу, али на рав но увек има
про сто ра за по бољ ша ње.

ЉУ БИ ЦА ГИ ГИЋ, пен зи о нер ка:
– Во ле ла бих да се ви ше пи ше о

ма лој при вре ди. Ра ни је се ви ше пи -
са ло о то ме, па смо мно ге ак ту ел не
ства ри пр ви пут ви де ли пре ко ме ди -
ја. Та ко ђе, не до ста је ви ше ве сти о то -
ме шта се ра ди на уре ђе њу гра да. То
би по слу жи ло и на ма гра ђа ни ма да
се ви ше ани ми ра мо да па зи мо и во -
ди мо ра чу на о на шем гра ду. Ме ди ји
тре ба ви ше да нас ин фор ми шу и о
то ме ка ко се рас по ла же бу џет ским
нов цем. 

МИ ЛОШ АН КИЋ, елек тро тех ни чар
у пен зи ји:

– С об зи ром на то да се цен тар по -
ла ко из ме шта ка тр жном цен тру, на -
ма ко ји се кре ће мо по гра ду, оста је
је ди но да из ме ди ја са зна мо шта се
де ша ва у Пан че ву. Не до ста је ми ви -
ше на ја ва о ра зним ма ни фе ста ци ја -
ма. Че сто има не ких до га ђа ја ван цен -
тра, па на тај на чин тре ба да са зна мо
шта све мо же мо да по се ти мо.

ВАЉ БО НА ШВЕР ТЕЦ КИ, бив ша
рад ни ца у фа бри ци:

– Тре нут но че кам пен зи ју и то је
оно што ме не нај ви ше за ни ма. Ра -
ди ла сам у фа бри ци „Те сла”, ко ја је
про па ла, па ме све у ве зи с тим ин -
те ре су је нај ви ше. За до вољ на сам ге -
не рал но ква ли те том ин фор ма ци ја.

МА ЈА КЛИ ПА, пре да вач ен гле ског
је зи ка:

– Во ле ла бих да има ви ше ин фор -
ма ци ја о ре зул та ти ма ра да над ле -
жних слу жби, на при мер о за по шља -
ва њу мла дих, где мо гу да про на ђу
не ки по сао, као и ви ше ин фор ма ци -
ја ко је су бит не пен зи о не ри ма. Где,
кад и ка ко мо гу да оства ре пра во на
не ке услу ге, као што су бес плат ни
пре гле ди, по моћ ге рон то до ма ћи ца,
од но сно све што је кроз со ци јал ну
по ли ти ку гра да гра ђа ни ма до ступ -
но. Во ле ла бих да ло кал на по ли ти ка
бу де тран спа рент ни ја и да ме ди ји
из ве шта ва ју на ко јим се про јек ти ма
ра ди, ко ји сек тор ра ди на од ре ђе -
ним про јек ти ма, јер то нас као гра -
ђа не ин те ре су је. Бу џет тре ба да бу де
тран спа рен тан, а не са мо да ви ди мо
по сле ди це не чи јег ра да за ко ји не
зна мо ода кле сред ства, ко је на од -
ре ђе ним ства ри ма ра дио и то ме слич -
но. На при мер, Пар кинг-сер вис уби -
ре до бар но вац, а не ма пар кин га по
Пан че ву. „Па ук” ра ди нон-стоп, а у
ста ром је згру гра да не ма до вољ но
пар кин га.

Ан ке ти ра ла Мир ја на 

Ма рић Ве лич ко вић

М. АНКИЋЉ. ГИГИЋ В. ШВЕРТЕЦКИ М. КЛИПА

НАША АНКЕТА

О ЧЕ МУ БИ СТЕ ЖЕ ЛЕ ЛИ ДА СЕ ВИ ШЕ ПИ ШЕ У ЛО КАЛ НИМ МЕ ДИ ЈИ МА?

Ка ко се тро ши бу џет ски но вац

З. ЗЕНГД. САВИЋ

ХРОНИКА

И ПО СЛЕ ДЕ СЕТ ДА НА

У „ШТРА БА ГУ” ЈОШ УВЕК НЕ МИ

ди цин ском осо бљу да ра де свој по -
сао. У бло ка ди су би ли и Ау то-шко ла
„Ау то цен тра Зо ки”, Сред ња струч на
шко ла „Ви зи ја” и ре дак ци ја на шег ли -
ста, чи је се про сто ри је та ко ђе на ла зе
у тој згра ди.

Исто вре ме но док у „Штра ба гу” гла -
сно ћу те, не ко ли ко на ших су гра ђа на
је, под стак ну то тек стом у Пан чев цу”,
ре ши ло да про го во ри о соп стве ним
ло шим ис ку стви ма и про бле ми ма ко -
је има ју с рад ни ци ма те фир ме, од -
но сно њи хо вим во зи ли ма и по на ша -
њем док у дру гим кра је ви ма гра да
по пра вља ју или пра ве пу те ве, ко ји,
не рет ко, убр зо по што бу ду „пу ште ни
у рад” – про па да ју.

Ка ко би смо иза шли у су срет ин те -
ре си ма на ших су гра ђа на и јав но сти,
то је те ма ко јом ће мо се уско ро ба -
ви ти. С. Трајковић

Да ли ме наџ мент пу тар ске
фир ме по др жа ва ба ха тост
и аро ган ци ју њи хо вог 
за по сле ног?

По че ле да при сти жу
при ту жбе гра ђа на

Де сет да на по што смо „Штра ба гу” по -
сла ли два меј ла с не ко ли ко пи та ња
зах те ва ју ћи об ја шње ње опа сног по на -
ша ња њи хо вог рад ни ка, као и то да га
име ном и пре зи ме ном иден ти фи ку -
ју, у овој пу тар ској фир ми су и да ље –
не ми. На и ме, ни ка кав од го вор ни је
сти гао у ре дак ци ју ли ста, што мо же
по тен ци јал но да зна чи и да ме наџ -
мент „Штра ба га” по др жа ва ба ха тост
и аро ган ци ју свог за по сле ног.

Да под се ти мо, у су бо ту, 12. ма ја, у
пре по днев ним са ти ма, рад ник „Вој -
во ди на пу та –Штра ба га”, чи ју смо фо -
то гра фи ју об ја ви ли, на ре дио је да се
„ка ра ван” во зи ла те шке ин же ње ри је
пар ки ра ис пред За во да за здрав стве -
ну за шти ту рад ни ка „Пан че вац” у Ули -
ци Ву ка Ка ра џи ћа 1, чи ме је то ком
два са та био пот пу но за бло ки ран при -
лаз овој здрав стве ној уста но ви, ко ја је
би ла пу на па ци је на та и ме ди цин ских
рад ни ка. Он је, на уљуд ну мол бу ди -

рек тор ке За во да да по ме ри ма ши не и
ка ми о не те ка ко би при ват ни здрав -
стве ни цен тар мо гао да функ ци о ни -
ше, од го во рио та ко што је тра жио до -
каз да је згра да у ње ном вла сни штву.

Док се то де ша ва ло, па ци јен ти ма
је би ло ус кра ће но пра во да при ђу
згра ди и да се ле че, а ле ка ри ма и ме -

ЗА ВР ШЕ НИ „РУ КО ПИ СИ 41”

Дру же ње с књи жев ним
стварaоцима

Пе де сет го ди на по бу не 

Ма ни фе ста ци ја „Ру ко пи си”, по све ће -
на по е зи ји и крат кој про зи, ко ју већ
че тр де сет јед ну го ди ну ор га ни зу је Дом
омла ди не Пан че во, одр жа на је од 17.
до 19. ма ја у Бе о гра ду и Пан че ву. Ме -
ђу три ста по сла тих при ја ва са пре ко
хи ља ду ра до ва, ода бран је ше зде сет
је дан ау тор из Ср би је, Цр не Го ре, Сло -
ве ни је, Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви -
не и Ма ке до ни је. Жи ри је ра дио у са -
ста ву: Ја сми на То пић, Бо јан Ва сић,
Ср ђан Га гић, Ана Ри сто вић (Сло ве -
ни ја), Искра Пе не ва и Пе тар Ан до -
нов ски (Ма ке до ни ја).

Пр ве ве че ри, 17. ма ја, у На род ној
би бли о те ци Ср би је одр жа на је три -
би на под на зи вом „Пе де сет го ди на
по бу не (или: ка да ће већ јед ном та
ше зде сет осма?!)”, на ко јој су уче -
ство ва ли Ла ми ја Бе га гић (Бо сна и
Хер це го ви на), Да вор Иван ко вац (Хр -
ват ска), Да ни ло Лу цић, Ја сми на То -
пић, Ср ђан Га гић и Ву ле Жу рић као
мо де ра тор. Мла ди, афир ми са ни књи -
жев ни ства ра о ци го во ри ли су о по бу -
ни ко ја се до го ди ла пре пе де сет го ди -

на и ка кав ути цај има та иде о ло ги ја
на да на шњу ге не ра ци ју мла дих бун -
тов ни ка и на њи хо ву по е ти ку. 

У пе так, 18. ма ја, у дво ра ни „Апо -
ло” До ма омла ди не одр жа но је књи -
жев но ве че го сти ју „Ру ко пи са”, где су
о свом ра ду, али о са да шњем ста њу
на ре ги о нал ној књи жев ној сце ни го -
во ри ли Ла ми ја Бе га гић (Бо сна и Хер -
це го ви на), Да вор Иван ко вац (Хр ват -
ска), Пе тар Ан до нов ски (Ма ке до ни -
ја) и мла ди ау то ри из ре ги о на.

За вр шног да на фе сти ва ла у До му
омла ди не је одр жа на књи жев на ра -
ди о ни ца за ау то ре и по се ти о це фе -
сти ва ла, ко ју је во ди ла Је ле на Ан ге -
лов ски, на став ни ца срп ског је зи ка, а

у ве чер њим ча со ви ма су про мо ви са -
ни ау то ри и њи хо ви ра до ви ко ји ће се
на ћи у „Ру ко пи си ма 41”.

– У по след ње две го ди не, а на ро чи -
то ове, чи ни ми се, при мет на је „сме -
на ге не ра ци ја”, да то та ко ка же мо, у
том сми слу да је са да све ви ше ау то -
ра ро ђе них де ве де се тих го ди на, и то
у дру гој по ло ви ни де ве де се тих, па
има мо и не ко ли ко ау то ра ко ји су до -
сти гли две хи ља ди ту. Ако би смо се на -
ша ли ли, ре кли би смо да је и наш
збор ник ушао у зре ле го ди не, а да су
де фи ни тив но ста са ли не ки но ви клин -
ци. Ме ђу тим, ка да по гле да мо пре сек
те ма или ин те ре со ва ња у по е зи ји и
ових нај но ви јих ге не ра ци ја, они се
бит но не раз ли ку ју од оног што се
пи са ло и пре де сет го ди на на при -
мер. И да ље је ва жно то че сто кри -
тич ко или пак су прот но, ро ман тич но
по и ма ње ствар но сти, и по тре ба за ин -
тро спек ци јом – ре кла је чла ни ца жи -
ри ја Ја сми на То пић. 

Она је до да ла да је ве о ма за до вољ -
на ово го ди шњом ма ни фе ста ци јом.

– Има ли смо три за и ста са др жај на
да на, од то га две од лич не три би не,

сјај не го сте, ка ко ове афир ми са не са
„спе ци јал ном по зив ни цом”, та ко и
ау то ре са екс-Ју под руч ја, ко ји су, чи -
ни ми се, по не ли ве о ма до бре ути ске.
Ви де ли су и ста ри сјај кул тур но-исто -
риј ског и ин ду стриј ског на сле ђа, али
и но ве умет нич ке тен ден ци је. У су бо -
ту је дво ра на „Апо ло” би ла пу на мла -
дих љу ди, и ау то ра и пу бли ке. Све
нам то го во ри да је још јед на успе -
шна ма ни фе ста ци ја за на ма. Мо рам
да ка жем и да је уред нич ко-ор га ни -
за тор ски тим од лич но функ ци о ни -
сао, па не ма раз ло га да стре пи мо кад
поч ну при пре ме за че тр де сет дру го
из да ње за ко ји ме сец – за кљу чи ла је
Ја сми на То пић. М. М. В.

И НОВОСЕЉАНИ ОБЕЛЕЖАВАЈУ СЛАВУ

Бројни програми за Духове
Новосељанска сеоска слава Духови
биће обележена разноврсним тро-
дневним програмом, почев од субо-
те, 26. маја. Тог дана у 10 сати стар-
товаће тениски турнир на терену у
Пролетерској улици 19; сат касније
у школском холу почеће двадесет
други Mеђународни парски турнир

у бриџу у организацији клуба БНС,
а за 21 сат је заказана свечана сед-
ница удружења „Наше Ново Село”.

Наредног дана, од 9 сати, на ло-
калном стадиону кренуће турнир у
малом фудбалу за децу узраста од
седам до четрнаест година; у 10 са-
ти у Спомен-соби биће отворена стал-
на поставка, у исто време наставиће
се поменути тениски турнир, а сат
касније на Вашаришту ће бити ба-
цане балоте. Дефиле фанфаре „Ти-
нерету” у центру села уследиће у 11
сати, док у 17 сати почињу две изло-
жбе – у галерији Дома културе своје
фотографије представиће Владимир
Валешински, а у просторијама удру-

жења голубара у Дому културе ак-
тив жена „Новосељанке/Bo bo a ce le”
приказаће разне рукотворине. У исто
време, испред споменика у центру
села, треба да стартује ревија фол-
клорних и балетских група, као и
борилачких вештина.

И на крају, у понедељак, 28. маја,

заинтересованима ће поново бити
доступне поставка у Спомен-соби и
изложба фотографија Владимира Ва-
лешинског, а од 11 сати, у порти ру-
мунске православне цркве, фанфа-
ра „Тинерету” одржаће концерт. Два
сата касније на Вашаришту почиње
„Фијакеријада”, од 16 сати Отворе-
ни брзопотезни турнир у шаху у про-
сторијама клуба „Бора Ивков”, сат
касније у школском холу приказ ру-
мунских обичаја (свадба, крштење
и румунске дечје игре), а завесу на
овогодишње Духове спустиће група
„Полумрак” концертом од 21 сат на
платоу испред Дома културе.

Ј. Ф.

Овако би требало да буде увек



У оквиру пилот-пројекта „Обу-
ка и цертификација консулта-
ната за дигиталну трансформа-
цију”, Центар за дигиталну тран-
сформацију Привредне комо-
ре Србије, у сарадњи са орга-
низацијама GIZ и WKO, упућу-
је јавни позив за обуке за цер-
тификованог консултанта за ди-
гитализацију. Позив се односи
на све пословне консултанте ко-
ји својим знањем и радом могу
да постану партнери српској
привреди у процесу трансфор-
мације пословања у условима
дигиталне револуције.

Обука обухвата два модула.
Први модул 1.0 је општи и на-
мењен је свим полазницима, као

обука за израду дигиталне мапе
пута, док је други специфичан
и односи се на два подмодула:
2.1 „IT for Bu si ness” (пословни
модели и процеси), као и 2.2
„IT for Cre a ti vity and Com mu ni -
ca tion” (Е-комерц и друштвене
мреже). Полазници се при апли-
цирању опредељују за један од
два понуђена подмодула и сти-
чу услове за цертификацију у
зависности од тог избора.

Након завршене обуке пола-
зници који задовоље тражене
критеријуме имаће могућност
да постану цертификовани кон-
султанти за дигитализацију. Овај
цертификат додељује IN CI TE
(аустријска академија квали-

тета Удружења за пословни кон-
салтинг и информационе тех-
нологије – UBIT), овлашћен да
издаје цертификате пружаоци-
ма IT услуга и пословним кон-
султантима с релевантним ис-
куством, знањем и вештинама
у области дигитализације.

Обука ће се одвијати у При-
вредној комори Србије у Бео-
граду, а траје четири дана (од
22. до 25. јуна). Учешће на обу-
ци и цертификација у оквиру
пилот-пројекта бесплатни су за
све полазнике који испуне тра-
жене критеријуме. Целокупна
обука и цертификација имају
међународни карактер и одви-
јаће се на енглеском језику, те

је стога један од предуслова ви-
сок ниво знања енглеског јези-
ка. Остале захтеве, документа-
цију, као и критеријуме за из-
бор кандидата полазник може
преузети на линку www.pks.rs/di -
gi ta li za ci ja. Попуњену аплика-
цију и тражена документа, као
и евентуална питања треба до-
ставити на имејл di gi tal ni kon -
sul tan ti@pks.rs . Позив је отво-
рен од 14. маја до 4. јуна.

У прет ход ном бро ју не дељ -
ни ка „Пан че вац” пи са ли смо
о јед ној ин ва зив ној, али из у -
зет но ко ри сној ви ше го ди -
шњој ле гу ми но зи (ма ху нар -
ки, леп тир ња чи) ба гре му, ко -
ји је већ две ста го ди на са -
став ни део на ших рав ни ца и
брд ско-пла нин ског ре ље фа.
С тим у ве зи, по је ди ни чи та -
о ци су би ли за ин те ре со ва ни
за при каз још не ких др ве на -
стих ле гу ми но за, па ће мо
овом при ли ком пред ста ви -
ти по је ди не из ове гру пе.

Др ве на сти пред став ни ци
фа ми ли је Fabaceae по ти чу
углав ном из тро па и суп -
тро па. У троп ским обла сти -
ма пре о вла да ва ју њи хо ви
др ве на сти пред став ни ци, а
у ван троп ским ре ги о ни ма
су знат но че шћи пред став -
ни ци зе ља стих вр ста. Од др -

ве на стих ле гу ми но за за кон -
ти нен тал ну кли му, од но сно
Евро пу, сем ба гре ма, не ма
ни јед не дру ге др ве на сте ле -
гу ми но зе.

Не ке од др ве на стих ле гу -
ми но за су по сте пе но по че ле
да се га је и на на шим про -
сто ри ма и у на ред ним па су -
си ма на ве шће мо не ке од њих.
Јед на та ква је си бир ска ка -
ра га на или гра шков грм (Ca-
ragana arborescens Walker).
Род си бир ске ка ра га не об у -
хва та око 55 вр ста по ре клом
из сред ње и ис точ не Ази је.
Ли шће јој је, као ли шће ба -
гре ма, пар но пе ра сто, а цве -
то ви су жу ти, по је ди нач ни
или у шти та стим цва сти ма.
Плод је ви ше се ме на ма ху на,
ко ја је у мно гих вр ста дла ка -
ва. Си бир ска ка ра га на је ли -
сто пад ни грм или ма ње ста -
бло ви со ко до шест ме та ра.
По ти че из Си би ра и Ман џу -
ри је, где је ве о ма рас про -
стра ње на, а у Евро пи се га ји
као укра сна биљ ка. Због ду -
бо ког ко ре на упо тре бља ва се
као би о ме ли о ра тор. От пор -
на је на мраз и су шу. Ра сте
на под зо ла стим те шким зе -
мљи шти ма, на пе ско ви тим
и за сла ње ним зе мљи шти ма.
До бро под но си град ске усло -
ве и мо же се на ћи у пар ко -
ви ма и вр то ви ма. Мо же се и
оре зи ва ти. Ду го веч на је и мо -
же до жи ве ти и пре ко 70 го -
ди на. Раз мно жа ва се се ме -

ном и ка ле мље њем. По год -
на је за жи ве огра де, раст на
оса ми и ма ње гру пе. Мла де
ма ху не ове вр сте су је сти ве,
а са зре лим се ме ном се мо -
же ко ри сти ти као сточ на хра -
на. По сто ји и бу гар ска ка ра -
га на (Caragana frutex (L.) K.
Koch), укра сни грм ви сок до
три ме тра, по ре клом из ју -
го и сточ не Евро пе и за пад не
Ази је.

Дру га др ве на ста ле гу ми -
но за је ал би ци ја (Albizia ju-
librissin Durazz.). То је ли -
сто пад ни грм или ста бло,
ко је мо же да на ра сте до 15
ме та ра. Кро шња је раз гра -
на та и ши ро ка, а об ли ком
под се ћа на ки шо бран. Ко ра
је тан ка, си во зе лен ка ста, ре -
ла тив но глат ка. Ли сто ви су
на из ме нич ни, сло же ни, ду -
ги 20–45 цм, ши ро ки 12–25

цм, дво стру ко пе ра сти. Ли -
сти ћи су као од ре за ни на
јед ној стра ни и усме ре ни у
прав цу вр шног де ла, а на
вр ху има ју бо дљи цу. При за -
ла ску сун ца или у раз до бљу
ки ше се по гну, а у је сен по -
ста ну жу ти. Као што смо на -
ве ли, ли сто ви има ју за ни -
мљи ву осо би ну да се но ћу
ску пља ју. Има ин те ре сант -
не па пер ја сте ро зе ми ри сне
цве то ве. Плод је пљо сна та
ма ху на ду га 10–20 цм. По -
ре клом је из суп троп ског
де ла Ази је (Ки на, Ко ре ја), а
да нас је ра ши ре на у Ја па ну
и Се вер ној Аме ри ци и сма -
тра се ин ва зив ном. Раз мно -
жа ва се се ме ном, мар го ти -
ра њем кра јем про ле ћа или
по лу др ве на стим ре зни ца ма.
От пор на је на ни ске тем пе -
ра ту ре, мо же се га ји ти и у
кон ти нен тал ном де лу Евро -
пе. Од лич но под но си на ше
усло ве и спа да у ме до но сне
биљ ке. Во ли сун ча не по зи -
ци је и ве о ма је то ле рант на
на све вр сте зе мљи шта. Мо -
же се оре зи ва ти. Крат ког је
жи вот ног ве ка – у свом при -
род ном под не бљу у Ки ни
до жи ви тек до 45 го ди на.
Мла ди ли сто ви и цве то ви
су је сти ви, мо гу се при пре -
ми ти ку ва њем. Ли сто ви се
мо гу ко ри сти ти као чај.

У на ред ном бро ју ће мо
на ве сти још не ке вр сте др -
ве на стих ле гу ми но за.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 25. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Др ве на сте 
ле гу ми но зе

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ОСАМ ДЕ СЕТ ПЕ ТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

ЂУРОВИЋ: „АЗО ТА РА” 
ВОДЕЋА ФИРМА

Успе шан по че так 
го ди не

У бу дућ но сти 
про ши ре ње асор ти ма на

На осам де сет пе том Ме ђу на -
род ном по љо при вред ном сај -
му, одр жа ном од 15. до 21. ма -
ја у Но вом Са ду, уче ство ва ло је
1.500 из ла га ча из ше зде сет зе -
ма ља. Пре ко сто че тр де сет хи -
ља да по се ти ла ца мо гло је да
ви ди из ло жбе по љо при вред не
ме ха ни за ци је, сто ке, ор ган ских
про из во да – хра не и пи ћа, као
и да се упо зна с ком па ни ја ма
ко је има ју тр жи шни удео у агро -
би зни су у овом де лу Евро пе.
Ви ше го ди шњи уче сник сај ма је
и пан че вач ка „ХИ П–А зо та ра”,
ко ја се ове го ди не пред ста ви ла
сво јим стан дард ним про гра мом
– азот ним ђу бри вом. 

– Са јам је ис пу нио на ша оче -
ки ва ња. Ве ли ки куп ци ко ји се
на ла зе на овом тр жи шту за -
ин те ре со ва ни су за пре го во ре,
а раз лог то ме је по ве ћа на кон -
ку рен ци ја на тр жи шту Ср би -
је. Сви тра же бо ље усло ве, ква -
ли тет ни ју ро бу, а ми слим да
смо свим тим иза зо ви ма ус -
пе ли да од го во ри мо. До са да -
шњим ра дом, по себ но у овој
го ди ни, ја сно смо ста ви ли до
зна ња сви ма – кон ку рен ци ји,
ди ле ри ма и про дав ци ма на -
шег ђу бри ва – да смо за ово
тр жи ште ипак во де ћа фир ма.
То по ка зу ју и на ши ре зул та ти
у про те клих пет ме се ци. Ус -
пе ли смо да про из ве де мо пре -

Јав но ко му нал но пред у зе ће АТП
Пан че во обе ле жи ло је се дам де -
сет го ди на по сто ја ња у сре ду,
16. ма ја, при год ном све ча но шћу
у Кул тур ном цен тру Пан че ва.

При сут ни су на по чет ку офи -
ци јел ног де ла има ли при ли ку
да по гле да ју филм о исто ри ја -
ту и раз во ју овог пред у зе ћа, на -
кон че га им се обра тио и ди -
рек тор Не бој ша Га јић. Он је
уру чио пла ке те Ми ши Мар ко -
ви ћу, чла ну Град ског ве ћа за -
ду же ном за стам бе но-ко му нал -
на пи та ња, и Ти гра ну Ки шу,
пред сед ни ку Скуп шти не гра да
Пан че ва. Рад ни ци Ја сми на Ма -
ној ло вић, Ста на Ра ду ло вић,
Мар ко Бир ча нин, Зо ран Џо га -
зо вић, Дра ган Коц ка, Ми ла дин
Кар ли чић и Зо ран Ву ко лић,
ко ји су у тој фир ми за по сле ни
три де сет го ди на, до би ли су за -
хвал ни це. За кул тур но-умет -
нич ки про грам по бри нуо се
КУД „Стан ко Па у но вић”.

Ау то тран спорт но пред у зе ће
је на ста ло 15. ма ја 1948. го ди -

не, ка да је са де се так љу ди и
јед ним ау то бу сом по чео пре -
воз пут ни ка на те ри то ри ји гра -
да Пан че ва. Пет на ест го ди на
ка сни је по че ла је из град ња ау -
то бу ске ста ни це, а 1979. ау то-
-ба зе. Ве о ма је бит на 1990. го -
ди на, ка да је АТП по стао јав но
ко му нал но пред у зе ће.

– На ша фир ма да нас, као и
сва дру га тран спорт на пред у -
зе ћа, има про блем са од ли вом
во за ча, ко ји про на ла зе бо ље
усло ве за рад у ре ги о ну и зе -
мља ма у окру же њу. С дру ге
стра не, ве ли ки про блем нам
пред ста вља ју и за кон ски окви -
ри, ко ји нам на ме ћу од ре ђе не

нор ме за ор га ни за ци ју јав ног
сек то ра. То оте жа ва усло ве по -
сло ва ња, а нај ви ше у сми слу
за по шља ва ња но вог ка дра – ре -
као је Не бој ша Га јић.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра,
циљ овог пред у зе ћа је те жња
ка одр жи вом по сло ва њу и за -
до во ља ва њу еко ло шких нор ми,
па ће се од ре ђе на ко ли чи на
нов ца ин ве сти ра ти у си сте ме
за пре чи шћа ва ње от пад них во -
да ка ко би пред у зе ће по ста ло
еко ло шки при хва тљи во. 

– Но ви ау то бу си ни су пред -
ви ђе ним на шим пла ном за ову
го ди ну, али у сва ком слу ча ју у
на ред ном пе ри о ду ће мо пре -
го ва ра ти са осни ва чем и по -
тен ци јал ним при ват ним парт -
не ри ма о мо гућ но сти ма за об -
на вља ње во зног пар ка – за кљу -
чио је Га јић.

У фо а јеу Кул тур ног цен тра
за ову при ли ку по ста вље на је
из ло жба фо то гра фи ја по све ће -
на ју би ле ју пан че вач ког тран -
спорт ног пред у зе ћа.

СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА АУ ТО ТРАН СПОРТ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА ПАН ЧЕ ВО

Све ча ност по во дом ју би ле ја

Страну припремила
Мирјана Марић 

Величковић

ко две ста хи ља да то на ко мер -
ци јал не ро бе и да то ис по ру -
чи мо тр жи шту, где је бор ба
не ми ло срд на и су ро ва – ре као
је Ми љан Ђу ро вић, ге не рал ни
ди рек тор „ХИ П–А зо та ре”.

Про мо ци ја ђу бри ва УАН
Он је ис та као да је ова ком па -
ни ја ипак на тр жи шту при сут на
пе де сет го ди на и да је не из бе -
жан фак тор ко ји од ре ђу је и дик -
ти ра це не и ква ли тет ми не рал -
них ђу бри ва. „ХИ П–А зо та ра”,
ка ко он об ја шња ва, ла ко из ла -
зи на крај с ло јал ном кон ку -
рен ци јом, с ко јом се так ми чи
по пи та њу це не и ква ли те та
про из во да, али да ипак има
пред ност због кон ти ну и те та у
ра ду и ко ли чи на ро бе ко ју ис -
по ру чу је на тр жи ште. 

– Ра ди мо на то ме да про ши -
ри мо наш асор ти ман на не ке
ства ри ко је би до при не ле бо -
љем при но су од ре ђе них кул ту -
ра. По ку ша ва мо да на на шем
тр жи шту про мо ви ше мо ђу бри -
во УАН,  ко је је у дру гим зе -
мља ма у окру же њу је дан од во -
де ћих про из во да. У на ред ном
пе ри о ду ће мо око 40.000 то на
пла си ра ти на ма ђар ско тр жи -
ште – ре као је Ђу ро вић. 

Он је об ја снио да им у про -
мо ци ји овог ђу бри ва по ма же
Ин сти тут „Та миш”, ко ји већ го -
ди на ма вр ши огле де на сво јим
пар це ла ма и те ре зул та те јав -
но об ја вљу је.

– Био бих вр ло за до во љан и
сре ћан ка да би на ши по љо -
при вред ни ци ви ше обра ти ли

па жњу на УАН и све оно што
мо гу да до би ју при ме ном тог
теч ног ве штач ког ђу бри ва у
сво јој про из вод њи. Тро шко ви
су ма њи, а при но си ве ћи, што
се по ка за ло на тим оглед ним
пар це ла ма. На да мо се да ће
на ши по љо при вред ни ци при -
хва ти ти овај про из вод и да ће
га у бу дућ но сти при ме њи ва ти
– на гла сио је Ђу ро вић.

Мо дер ни за ци ја фа бри ке
Пре ма ре чи ма ди рек то ра „ХИ П–
А зо та ре”, с мо дер ни за ци јом ко ја
је за по че та у овој фа бри ци сти -
гло се до не ких два де сет пет по -
сто. Он је на гла сио да ће се у на -
ред не три го ди не ре а ли зо ва ти и
пре о ста лих се дам де сет пет. Укуп -
на ин ве сти ци ја је 50 ми ли о на
евра. 

– Пла но ви су ам би ци о зни, а
ци фре у ула га њи ма су ве ли ке
и то тре ба пр вен стве но да до -
не се ве ли ке ко ри сти са мој „Азо -
та ри”. Мо дер ни за ци ја тре ба да
до при не се да про из вод ња бу де
јеф ти ни ја, јер тре ба да од го во -
ри на зах те ве кон ку рен ци је у
по гле ду це на. Дру го, пла ни ра -
но је по ве ћа ње ка па ци те та за
50 од сто, а тре ћа бит на ствар
је да ће се рад фа бри ке ускла -
ди ти са стан дар ди ма Европ ске
уни је. По сле ин ве сти ци ја би
све тре ба ло да функ ци о ни ше
по еко ло шким стан дар ди ма,
ка ко би фа бри ка би ла без бед -
на и здра ва. Не ће мо за га ђи ва -
ти ни ва здух, ни во ду, ни зе -
мљи ште, а опа сан от пад се и
са да ла ге ру је, скла ди шти и уни -
шта ва по ва же ћим про пи си ма
– за кљу чио је Ђу ро вић.

ЦЕРТИФИКОВАНИ КОНСУЛТАНТИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ

Јавни позив за обуку



ја то што је до де ла при зна ња
„Youth Heroes” тре ћој ге не ра -
ци ји до бит ни ка упри ли че на у
Пет ни ци, нај ве ћем ра сад ни ку
мла дих та ле на та у ре ги о ну. С
дру ге стра не, Сне жа на Ла ки -
ће вић, са вет ни ца за ме ни ка ге -
не рал ног ди рек то ра и ди рек -
то ра Функ ци је за спољ не ве зе,
од но се са др жав ним ор га ни ма
и пи-ар Нафт не Ин ду стри је Ср -
би је, ис та кла је да су мла ди
по тен ци јал, сто жер дру штва и
кључ на прет ка за јед ни це:

– Али уко ли ко су они ујед но
ис пра ван при мер и нео п хо дан
во дич сво јој ге не ра ци ји, он да
су они истин ски хе ро ји, на њих
тре ба да се угле да мо, њих тре -
ба да по др жи мо, њи ма да се
по но си мо. Мла ди љу ди ко је да -
нас ов де ви ди мо су на ша „Бу -
дућ ност на де лу” и у пот пу но -
сти осли ка ва ју овај сло ган на -
ше ком па ни је.

Мла де хе ро је и ме ди је по -
здра вио је и до ма ћин Ни ко ла
Бо жић, про грам ски ди рек тор
Ис тра жи вач ке ста ни це Пет ни -
ца, ко ји је у свом обра ћа њу зва -
ни ца ма ис та као да је ве о ма ва -
жно да успе шне мла де љу де
дру штво пре по зна и са мим тим
на гра ди, јер је за њих то под -
сти цај за да љи рад и по твр да
да иду у до бром сме ру. На по -

Циљ кон кур са био је
да се мла ди хе ро ји у
Ср би ји из ву ку из 
ано ним но сти

У Ис тра жи вач кој ста ни ци Пет -
ни ца про шлог пет ка, 18. ма ја,
уру че на су при зна ња по бед ни -
ци ма тре ћег кон кур са „Youth
Heroes”, ко ји је ре а ли зо ва ла
EXIT фон да ци ја у са рад њи с
Нафт ном ин ду стри јом Ср би је,
а уз по др шку Ра дио-те ле ви зи је
Ср би је, ком па ни је „Ringier Axel
Springer”, HR цен тра Бе о град
и из да вач ке ку ће „Вул кан”. Ме -
ђу ово го ди шњим ла у ре а ти ма
је и наш су гра ђа нин Сте фан
Шу шњар, ви ше стру ки др жав -
ни пр вак у фи зи ци.

Циљ кон кур са био је да се
мла ди хе ро ји у Ср би ји из ву ку
из ано ним но сти, пред ста ве јав -
но сти и про мо ви шу ка ко би по -
ста ли ин спи ра ци ја, по нос и
узор за це ле ге не ра ци је. Ода -
бра но је пет на ест мла дих хе -
ро ја из укуп но че ти ри обла сти:
обра зо ва ња/на у ке, пред у зет ни -
штва / кре а тив них ин ду стри ја,
кул ту ре/умет но сти и дру штве -
ног ак ти ви зма и сви они су до -
би ли при зна ње за свој из у зе -
тан до при нос дру штву, ула зни -
це за фе сти ва ле EXIT и „Sea
Dance”, мо гућ ност да по ха ђа ју
кур се ве за лич ни раз вој у HR
цен тру и по клон-па кет из да -
вач ке ку ће „Вул кан”, док су пр -
ва ци у сво јим обла сти ма на -
гра ђе ни са по 100.000 ди на ра.
Сви по бед ни ци ово го ди шњег
кон кур са до би ће за слу же ни ме -
диј ски про стор, а би ће про мо -
ви са ни и кроз EXIT плат фор -
му, с ци љем да се дру штву пру -
же по зи тив ни узо ри ко ји ће би -
ти ин спи ра ци ја мла дим љу ди -
ма, али и це ло куп ној јав но сти.

Мо ти ви са ни и успе шни
Пре ма ре чи ма пред сед ник УО
EXIT фон да ци је Ива на Пе тро -
ви ћа, са да шњост и бу дућ ност
дру штва умно го ме за ви се од
на шег од но са пре ма нај бо љим
мла дим љу ди ма у зе мљи. Ка ко
је ре као у свом по здрав ном го -
во ру, за јед нич ка ак ци ја пред -
ста вља по др шку и ука зи ва ње
јав но сти на све оне ко ји се не -
у мор но тру де да уна пре де се бе
и сво је окру же ње и да кроз свој
успех по ша љу по ру ку сви ма да
је све мо гу ће. По себ но му при -

У за јед нич кој во лон тер ској и
еко ло шкој ак ци ји НИС-а и Гра -
да Пан че ва ко ја је спро ве де на
у пе так, 18. ма ја, на ке ју код
Та ми ша, уче ство ва ло је 80 рад -
ни ка Ра фи не ри је наф те Пан -
че во, за тим уче ни ци сред њих
шко ла и ка ја ка шког клу ба из
Пан че ва, као и за по сле ни у
пан че вач ким ко му нал ним
пред у зе ћи ма. За јед нич ком ак -
ци јом на де лу ке ја код Ули це
Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа,
пре ко пу та Цр ве ног ма га ци на,
уре ђе не су зе ле не по вр ши не и
ста зе, са ку пљен је от пад и офар -
ба не су клу пе, та ко да жи те љи
Пан че ва и њи хо ви го сти мо гу
да ужи ва ју у уре ђе ној оба ли и
пар ко ви ма у овом де лу ке ја на
Та ми шу. Ак ци ју су по др жа ли
Град ска упра ва, ЈКП „Зе ле ни -
ло” и ЈКП „Хи ги је на”, а тим
по во дом во лон те ре је по здра -
вио за ме ник гра до на чел ни ка
Пан че ва Пре драг Жив ко вић:

– Као ва шем су гра ђа ни ну,
ве о ма ми је дра го што за јед -
нич ким сна га ма и ак ци јом мо -
же мо не што ле по и ко ри сно да
учи ни мо за наш град. Ва жна је
во ља, а рад на те ре ну и уре ђе -
њу да ће ре зул та те и би ће и те

ка ко ви дљив. Же лим да за хва -
лим ком па ни ји НИС, ко ја и
овим при ме ром по ка зу је ве ли -
ки сте пен дру штве не од го вор -
но сти и бри ге за за јед ни цу у
ко јој по слу је и у ко јој сви ми
жи ви мо и ра ди мо. Овом рад -
ном ак ци јом учи ни ће мо део
ке ја на ре ци Та миш при јат ни -
јим за шет њу, ужи ва ње, али и
ре кре а ци ју. По себ но бих по -

здра вио нај мла ђе уче сни ке
ак ци је, јер је вр ло ва жно да
упра во код мла дих про бу ди -
мо свест о зна ча ју чи сте и еко -
ло шки здра ве сре ди не.

Ка да је реч о са мој ак ци ји,
она пред ста вља на ста вак тра -
ди ци о нал не еко ло шке и во лон -
тер ске ак ци је ко ју за по сле ни у
Ра фи не ри ји наф те у Пан че ву
ор га ни зу ју већ низ го ди на и

она се до са да спро во ди ла у
кру гу Ра фи не ри је сва ког про -
ле ћа, с ци љем да за по сле ни
уре де сво је окру же ње.

– Ула га ње у за шти ту жи вот -
не сре ди не део је на шег стра -
те шког опре де ље ња, а до каз за
то су кон стант на ула га ња у мо -
дер ни за ци ју и при ме ну но вих,
чи сти јих тех но ло ги ја у Ра фи -
не ри ји наф те Пан че во. Та ко је
и ова во лон тер ска ак ци ја од -
раз кор по ра тив не кул ту ре на -
ше ком па ни је, као и до бре са -
рад ње с Гра дом Пан че вом,
усме ре не ка чи сти јем и уре ђе -
ни јем гра ду. Уве ре ни смо да
ће уре ђе ње за јед нич ког про -
сто ра у ко ме жи ви мо по ста ти
на ша тра ди ци ја, на за до вољ -
ство свих Пан че ва ца – ис та као
је Вла ди мир Га гић, ди рек тор
НИС-овог Бло ка Пре ра да.

Сва ке го ди не НИС тра ди ци -
о нал но ор га ни зу је еко ло шку
ак ци ју у Ра фи не ри ји наф те
Пан че во под на зи вом „Су бот -
њик”, у окви ру ко је за по сле ни
уре ђу ју сво је рад но окру же ње,
а ове го ди не је, по од лу ци ме -
наџ мен та, ак тив ност про ши ре -
на ван кру га пан че вач ког ра -
фи не риј ског по стро је ња.

Тви нинг кон фе рен ци ја „Em-
powering Е-Тwinning Schools:
Leading, Learning, Sharing”
одр жа на је од 14. до 16. ма ја
у Ри му, а на њој је уче ство ва -
ло пре ко 250 ди рек то ра,
струч них са рад ни ка и на став -

ни ка из свих европ ских др -
жа ва. „Е-Тви нинг” је нај ве ћа
он лајн плат фор ма за са рад -
њу и спро во ђе ње за јед нич ких
ме ђу на род них про је ка та у
обра зо ва њу, ко ју по др жа ва
Европ ска ко ми си ја. Ни ко ла
Ћур чин, ди рек тор Елек тро -
тех нич ке шко ле „Ни ко ла Те -
сла”, пред ста вљао је Ср би ју
на тој кон фе рен ци ји. Ка да је
реч о Ср би ји, ова пан че вач ка
сред ња струч на шко ла оства -
ри ла је нај бо љи ре зул тат у
им пле мен та ци ји ове по пу лар -
не обра зов не плат фор ме, та -
ко да „Те сли на шко ла”, од
сре ди не ма ја, има и „Е-Тви -
нинг” озна ку ква ли те та.

Кључ на те ма струч ног ску -
па би ла је ка ко ру ко во ди о ци
у шко ла ма тре ба да де ле од -

го вор ност и на ко ји на чин
тре ба да пру же по др шку на -
став ни ци ма у обра зов ним
уста но ва ма. Уче сни ци су у за -
кључ ку кон фе рен ци је ис та -
кли да успех шко ла од но сно
уче ни ка за ви си ди рект но од

са гле да ва ња и не го ва ња ини -
ци ја ти ва на став ни ка као глав -
них но си ла ца по зи тив них про -
ме на у обра зо ва њу. Јед на од
те ма би ла је и ко ри шће ње и
уре ђе ње про сто ра шко ла (са -
ла, учи о ни ца, би бли о те ка,
про сто ра за опу шта ње уче ни -
ка), али та ко да се уче ни ци у
њи ма осе ћа ју при јат но и сти -
му ла тив но. Све ово је илу -
стро ва но ве ли ким бро јем
успе шних при ме ра из дан -
ских и ита ли јан ских обра зов -
них уста но ва.

Ове ино ва ци је ди рек тор
ЕТШ „Ни ко ла Те сла” пред -
ста ви ће у сеп тем бру на на -
ци о нал ној кон фе рен ци ји
„Уна пре ђи ва ње на ста ве упо -
тре бом ин фор ма ци о но-ко му -
ни ка ци о них тех но ло ги ја”.

Ма ли ша ни из вр ти ћа „Славуј”
оду ше ви ли су го сте го ди шње
при ред бе одр жа не у Кул тур -
ном цен тру у пе так, 18. ма ја.
Сва ке го ди не за по сле ни у тој
уста но ви „Деч је ра до сти” ор -
га ни зу ју ма ни фе ста ци ју на
ко јој де ца ис ка зу ју свој рас -
ко шан та ле нат. Те ма ово го -
ди шње све ча но сти би ле су
игре све та, па су та ко де ча ци
и де вој чи це (уз ра ста од две
до шест го ди на), ко сти ми ра -
ни у скла ду са зе мљом ко ју
су пред ста вља ли, уз жи во пи -
сне рит мо ве игра ли и пе ва -
ли, на ра дост сво јих ро ди те -
ља, ба ка, де ка и дру гих по се -
ти ла ца.

Те ма при ред бе би ла је „Са
де цом око света”, па су та ко
ма ли ша ни до ча ра ли плес ла -
во ва из африч ких са ва на, као

и Ки не за, Ен гле за, ка у бо ја...
Ша ре не ле пе зе, на шмин ка на
ли ца, бал ске ха љи не, тра пе -
ри це, рит мо ви буб ње ва, срп -
ског ко ла, кан три му зи ке и
вал це ра сме њи ва ли су се на
по зор ни ци као на филм ској
тра ци. Жа гор, смех, па чак и
су зе, са мо су још ви ше по ја -
ча ва ли ат мос фе ру у Кул тур -
ном цен тру, да би тач ка уси -
ја ња усле ди ла ка да се на би -
ни по ја вио Ки ки Ле сен дрић
и за јед но с ма ли ша ни ма от -
пе вао пе сму „Свет је леп ка -
да са ња мо”.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 25. мај 2018.
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ОВО ГО ДИ ШЊИ ЛА У РЕ А ТИ ПРЕ СТИ ЖНЕ НА ГРА ДЕ „YOUTH HEROES”

ТРЕ ЋИ ПУТ ДО ДЕ ЉЕ НА ПРИ ЗНА ЊА
НАЈ ТА ЛЕН ТО ВА НИ ЈИМ ПО ЈЕ ДИН ЦИ МА

ЕВРОП СКА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О ОБРА ЗО ВА ЊУ

„Те сли на шко ла” 
за при мер

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ме нуо је да је упра во по др шка
мла ди ма, док се раз ви ја ју, мно -
го ва жни ја не го ста ри ји ма, ко -
ји су већ фор ми ра ни као осо бе
и до бри струч ња ци, и ука зао
да Пет ни ца, као ин сти ту ци ја,
упра во то ра ди са свим оним
мла дим љу ди ма ко ји су мо ти -
ви са ни да се ба ве на у ком.

Они су по нос на ци је
Нај бо љим сту ден ти ма у обла -
сти обра зо ва ња и на у ке уру че -
не су на гра де, и то пр ва на гра -
да Ву ку Ра до ви ћу, олим пиј цу у
обла сти астро но ми је и фи зи ке,
дру га Пан чев цу Сте фа ну Шу -
шња ру, а тре ћа на гра да Ан дре -
ју Ку кур за ру, сту ден ту пр ве го -
ди не фа кул те та, ко ји по сти же
из вр сне ре зул та те на ме ђу на -
род ним олим пи ја да ма из хе ми -
је. На гра де су до би ли и ди плом -
ци у ис тој ка те го ри ји, и то: пр -
во пла си ра ни Фи лип Бо шко вић,
до бит ник нај пре сти жни је сту -
дент ске на гра де на све ту за до -
стиг ну ћа у мо ле ку лар ној би о -
ло ги ји, Ва ња Шар ко вић, док то -
ранд астро но ми је Уни вер зи те -
та у Лај де ну, као и Ан дреа Ни -
ко лић, на гра ђи ва на сту дент ки -
ња пра ва, ко ја ће шко ло ва ње
на ста ви ти на Кем бри џу.

Пр ву на гра ду у обла сти дру -
штве ног ак ти ви зма до би ла је
Ми ли ца Кне же вић, ко ја раз ли -

чи тим ак ци ја ма под сти че и ме -
ња окру же ње за се бе и за дру ге
осо бе са ин ва ли ди те том, дру гу
Та ма ра Ко јић, ини ци ја тор ка про -
је ка та „Ки ло ме тар ко се” и „Рок
камп за де вој чи це”, док је тре ћу
на гра ду до био Мар ко Јо зић, је -
дан од осни ва ча удру же ња „Но -
во кул тур но на се ље”. Мла ди хе -
ро ји пред у зет ни штва су Бра ни -
слав Јо ва но вић, осни вач брен -
да до ма ћих су хо ме сна тих про -
из во да „But & Co”, Вла ди мир
Стан ко вић, осни вач плат фор ме
„Pet Guards”, пр вог про јек та на
Бал ка ну на ме ње ног чу ва њу кућ -
них љу би ма ца, и Игор Гра ић,
ко ји је на пра вио пр ву „дру штве -
ну мре жу за љу бав” на све ту.

На гра де за кул ту ру и умет -
ност при па ле су Ан дре ју Јо си -
фов ском, ко ји про мо ви ше улич -
ну умет ност и му ра ли ма улеп -
ша ва гра до ве у Ср би ји, Уни
Ста нић, сту дент ки њи ма стер-
сту ди ја ви о ли не у Бе чу, и Сте -
фа ну Жа ри ћу, на гра ђи ва ном
исто ри ча ру умет но сти, ко ји се
ба ви про у ча ва њем мод ног на -
сле ђа Ср би је. Спе ци јал но при -
зна ње „Youth Heroes” до де ље -
но је Ма те ма тич кој гим на зи ји
у Бе о гра ду, чи ји ђа ци де це ни -
ја ма по сти жу сјај не ре зул та те
у обла сти ма те ма ти ке, при род -
них на у ка и ин фор ма ти ке.

ОДР ЖА НА ЕКО ЛО ШКА АК ЦИ ЈА

Очи шћен тамишки кеј

ГО ДИ ШЊА ПРИ РЕД БА ВР ТИ ЋА „СЛАВУЈ”

Пут око све та



Пан че вач ки За вод за јав но здра -
вље на че лу са др Је ле ном Ми -
нић Ва сић, спе ци ја ли стом ми -
кро би о ло ги је с па ра зи то ло ги -
јом, пред ста вио се на два де сет
осмом Европ ском кон гре су кли -
нич ких ми кро би о ло га и ин фек -
то ло га (ECCMID), одр жа ном од
21. до 24. апри ла у Ма дри ду.

Овај кон грес пред ста вља нај -
зна чај ни ји струч ни скуп на ко -
ме се го во ри о за ра зним бо ле -
сти ма, кон тро ли ин фек ци ја и
кли нич кој ми кро би о ло ги ји. На -
уч ни про грам ма ни фе ста ци је
об у хва та еду ка ци је кроз пре -

да ва ња, ра ди о ни це, усме не и
по стер пре зен та ци је.

Кроз рад „Mycoplasma homi-
nis and Ureaplasma urealyticum
in Women of Reproductive Age”
др Је ле на Ми нић Ва сић пре -

зен то ва ла је при сут ни ма број
по зи тив них ре зул та та ме ђу те -
сти ра ним же на ма ко је су у ре -
про дук тив ном пе ри о ду жи во -
та, као и рас по де лу пре ма раз -
ло гу по се те ле ка ру и пре ма го -
ди на ма па ци јент ки ња. У скло -
пу пре да ва ња пред ста вље на је
и ан ти би от ска осе тљи вост изо -
ло ва них со је ва. Рад је на и шао
на ве ли ко ин те ре со ва ње уче -
сни ка, ко ји су број ним пи та -
њи ма и ди ску си јом ука за ли на
слич но сти и раз ли ке у ра ду и
ин тер пре та ци ји до би је них ре -
зул та та у сво јим зе мља ма. Они

су, та ко ђе, из ра зи ли же љу за
бу ду ћом са рад њом и по ка за ли
су ини ци ја ти ву за оства ри ва -
ње кон так та с ми кро би о ло шком
ла бо ра то ри јом За во да за јав но
здра вље.

Кон грес је, ина че, по се ти ло
пре ко 12.500 спе ци ја ли ста из
око 130 зе ма ља, а струч ња ци
из пан че вач ког за во да по но сни
су на чи ње ни цу да је рад њи хо -
ве уста но ве на и шао на ува жа -
ва ње ко ле га из чи та ве Евро пе.

Петак, 25. мај 2018.

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

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Про сла ве ма тур ских ве че ри
су већ по че ле. Под јед нак жар
пра ти сре ђи ва ње и улеп ша -
ва ње за ма ле, ве ли ке и се ни -
ор ске ма ту ре. Ево не ко ли ко
са ве та ко ји ће вам по мо ћи
да за бли ста те на про сла ви.

Шмин ка и фри зу ра тре ба
да од го ва ра ју ха љи ни ко ју ће -
те но си ти, али још ви ше ва -
шој лич но сти. Ва жно је да
иза бе ре те из глед ко ји ће те
ла ко мо ћи да одр жа ва те то -
ком ве че ри, без че стих од ла -
за ка у то а лет на по прав ку, и
ко ји ће ис ти ца ти оно што је
на ва шем ли цу нај леп ше.

Ако же ли те ду го трај ну и
чвр сту фри зу ру, нај бо ље је да
ве че пре ма ту ре опе ре те ко -
су са ми код ку ће. Су тра дан
је фри зе ру лак ше да об у зда
ко су да не „ле ти” као ка да је
све же ис фе ни ра на. Са мим

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

За бли стај те 
у ма тур ској но ћи

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Сви во ли мо ов се не кек си ће и на

ин тер не ту по сто ји хр па ре це па та

за њи хо во пра вље ње, али ова

вер зи ја се по себ но из два ја: кекс

ће би ти го тов за ти ли час, а од

ове ме ре до би ће те два пу на пле -

ха уку сних за ло гај чи ћа.

Са стој ци: 100 гра ма ма сла ца,

100 гра ма жу тог ше ће ра, ке си ца

ва ни лин-ше ће ра, јед но ја је, 100 гра ма бра шна, по ла ка фе не ка ши -

чи це со де би кар бо не, на врх но жа пра шка за пе ци во, 50 гра ма ов се -

них (зо бе них) па ху љи ца и 100–150 гра ма сец ка не чо ко ла де.

При пре ма: Уму ти ти пе на сто ма слац са ше ће ром, до да ти ја је и

бра шно по ме ша но са со дом би кар бо ном и пра шком за пе ци во. Све

ле по из јед на чи ти па до да ти ов се не па ху љи це и чо ко ла ду исец ка ну

на ко ма ди ће. Из ме ша ти и оста ви ти 15–20 ми ну та у фри жи де ру да

би се сме са лак ше об ли ко ва ла.

Од ове сме се пра ви ти ку гли це ве ли чи не ле шни ка и ре ђа ти на плех

пре ко ма сног па пи ра. Па зи ти да раз мак бу де до вољ но ве ли ки, јер

ће се кек си ћи ра ши ри ти при ли ком пе че ња.

Пе ћи 10–15 ми ну та у рер ни прет ход но за гре ја ној на 180 сте пе ни.

Кад их из ва ди те из рер не, са че кај те да се ма ло про хла де у пле ху па

их тек он да пре ба ци те на та њир... При јат но гриц ка ње!

На по ме на: мо же те до да ти и ма ло су вих бру сни ца у основ ну сме -

су, па ће те та ко до би ти са свим но ви укус кек си ћа.

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

Ов се ни кек си ћи с 
ко ма ди ћи ма чо ко ла де

Ква ли тет ни јем од но су иза -
бра ног ле ка ра и па ци јен та не -
сум њи во су до при не ле но ви -
не у про пи си ва њу хро нич не
те ра пи је и за ка зи ва њу пре гле -
да пре ко на ци о нал ног кол-
цен тра. Ипак, не до у ми це и не -
спо ра зу ми по сто је и да ље ка -
да су у пи та њу ам бу лант ни
пре гле ди у оп штој ме ди ци ни.
Под се ћа мо да је Ми ни стар -
ство здра вља да ло ја сно ту ма -
че ње за ка зи ва ња пре гле да пре -
ко кол-цен тра као са мо јед -
ног од на чи на за ка зи ва ња. Па -
ци јен ти та ко ђе има ју пра во да
пре глед за ка жу до ла ском у
сво ју ам бу лан ту и по зи ва њем
те ле фон ског бро ја ам бу лан те.

Још ви ше не до у ми ца иза -
зи ва ту ма че ње хит но сти у ме -
ди ци ни и на чин по сту па ња с
та квим па ци јен ти ма. Ве о ма
је ва жно да се де фи ни шу ста -
ња код ко јих би од ла га ње
при је ма мо гло до ве сти до по -
гор ша ња здра вља и жи вот не
угро же но сти. За та ква ста ња
сва ко упу ћи ва ње па ци јен та
иза бра ном ле ка ру у тер мин
ка да тај ле кар ра ди, пред -
ста вља про фе си о нал ну гре -
шку и мо же има ти не га тив -
не по сле ди це по па ци јен та и
здрав стве ног рад ни ка. С дру -
ге стра не, ја сно де фи ни са ње
хит них ста ња спре ча ва не -
кри тич ко по на ша ње не ких
па ци је на та ко ји по сва ку це -
ну же ле пре глед, не оба зи -
ру ћи се ка ко на пра ва дру -

гих па ци јен ата, та ко ни на
пра ва здрав стве них рад ни ка.

Про це ду ре за при јем хит -
них ста ња до не кле се раз ли -
ку ју од слу жбе до слу жбе.
Ипак, пр ви ред хит но сти пред -
ста вља ви тал ну угро же ност
па ци јен та, ка да је нео п ход на
струч на ме ди цин ска по моћ у
нај кра ћем ро ку. Пре ста нак
ди са ња, пре ста нак ра да ср ца,
гу би так све сти, алер гиј ски ана -
фи лак тич ки шок, ма сив на кр -
ва ре ња из спо ља шњих отво -
ра, акут ни бол у гру ди ма или
акут ни не пра ви лан рад ср ца
раз ло зи су за хит ну ин тер вен -
ци ју де жур ног док то ра.

Дру ги ред хит но сти под ра -
зу ме ва оба ве зу се стре ко ја оба -
вља три ја жу да спро ве де па ци -
јен та до иза бра ног ле ка ра или
ле ка ра из исте ам бу лан те ка ко
би му се убр зо ука за ла ме ди -
цин ска по моћ. То су ста ња из -
не над ног и ја ког бо ла у гру ди -
ма, из не над ног и ја ког бо ла у
сто ма ку, акут на ком пли ка ци ја
ше ћер не бо ле сти, на гло на ста -
ла сла бост јед не стра не те ла,
кон фу зи ја, те шко ће у го во ру,
епи леп тич ни на пад код па ци -
је на та ко ји бо лу ју од епи леп -
си је, аст ма тич ни на пад, хи пер -
тен зив на кри за, ја ка и из не -
над на гла во бо ља с по вра ћа њем,
бо ло ви ве за ни за ма лиг не бо -
ле сти, ма ње по вре де.

Тре ћи ред хит но сти се од -
но си на па ци јен те с по гор ша -
њем основ не хро нич не бо ле -
сти и на оне са акут ним обо -
ље њи ма ко ја не до во де до угро -
жа ва ња жи во та. У пи та њу су
хи пер тен зи је без зна ко ва ком -
пли ка ци ја, бол у сто ма ку по -
зна те ети о ло ги је (бу бре жна,
жуч на ко ли ка), бол у гру ди ма
ко ји ни је ср ча ног по ре кла, по -
ви ше на тем пе ра ту ра, ка шаљ,
по вра ћа ње и про лив, иши јас,
ре у мат ске те го бе и дру га ста -
ња ко ја зах те ва ју хит ни при -
јем. Па ци јен ти тре ћег ра да
хит но сти пре гле да ју се по сле
за ка за них па ци је на та и хит -
них ста ња из пр вог и дру гог
ре да хит но сти.

Пра во пр вен ства

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

тим мо же и чвр шће да је за -
тег не ка ко би сте мо гли це ле
ве че ри не сме та но да игра те
не про ме ње не фри зу ре.

Пре од ла ска у са лон на
шмин ка ње тре ба ло би да се
уми је те и ста ви те од го ва ра -
ју ћу кре му за ли це. На до -
број и од го ва ра ју ћој под ло зи
те шка шмин ка ће вам ви ше
при ја ти и ду же ста ја ти. Ако
се то ком ве че ри озно ји те, са -
мо бла го утап кај те па пир ном
ма ра ми цом ви шак ма сно ће.
Та ко ђе, мо же те по не ти тер -
мал ну во ду у спре ју и бла го
по пр ска ти ли це ка ко би се
осве жи ло. Ва жно је и да по -
ку ша те да се др жи те од ре ђе -
них пра ви ла. Као пр во, од -
лу чи те се да ли ће те ак це нат
ста ви ти на очи или усне, јер
не би тре ба ло да вам и јед но
и дру го бу де ис так ну то. Ако
се од лу чи те за очи, би ло би
од лич но да ста ви те јед но -
крат не ве штач ке тре па ви це
или још бо ље сви ле не, ко је
ће те но си ти ми ни мум ме сец
да на. Из бе га вај те бо је ко је
вам не сто је и ако се шмин -
ка те са ме, би ло би до бро да
не ко ли ко да на пре ма ту ре
ис про ба те шмин ку и ком пле -
тан из глед.

По не си те и ре зер вне, већ
но ше не ци пе ле, јер ни је дан
са вр ше ни аут фит не мо же за -
ме ни ти игра ње до зо ре у удоб -
ној обу ћи.

У Ју жно ба нат ском
окру гу го ди шње
обо ли про сеч но 25, а
умре 10 осо ба

Чу вај те се штет ног
зра че ња

Ин фор ми са ње јав но сти о то ме
ко ли ко је ва жна аде кват на за -
шти та од при род ног и ве штач -
ког ул тра ви о лет ног (УВ) зра -
че ња, а пре све га од оног у со -
ла ри ју ми ма, би ло је циљ кам -
па ње „Еу ро ме ла ном”, ко ја је,
по во дом Да на бор бе про тив ра -
ка ко же, ре а ли зо ва на у Ср би ји
у по не де љак, 21. ма ја.

Иа ко на на шим про сто ри ма
љу ди углав ном ве ру ју да је та -
ман тен сим бол атрак тив но -
сти и до брог здра вља, чи ње -
ни ца је да та ква пре бо је ност
ко же за пра во пред ста вља знак
ње ног оште ће ња. Из ла га ње сун -
цу, би ло оно ду го трај но или
пак крат ко трај но, али не у ме -
ре но и ин тен зив но (као што је
то слу чај то ком ле то ва ња, ка -
да не из о ста ју ни опе ко ти не,
по го то во код де це), че сто мо -
же иза зва ти не га тив не ефек те,
ко ји пред ста вља ју глав ни фак -
тор ри зи ка за на ста ја ње ме ла -
но ма, али и не ме ла ном ских
кар ци но ма ко же.

Уче ста лост ту мо ра ко же, а
ме ђу њи ма и ме ла но ма, у по -
след њих три де сет го ди на ра -
сте сву да у све ту, па упо зо ре ња
струч ња ка да се ја ког сун ца
тре ба кло ни ти не би тре ба ло
до жи вља ва ти као пра зне при -
че и при ла зи ти им са ста вом:
„Не ће баш ме не”, ка ко то наш
на род обич но чи ни о ко јој год
да је опа сно сти по здра вље реч.

На уда ру и мла ди
Про це њу је се да у све ту го ди -
шње чак око 232.000 љу ди обо -
ли од ме ла но ма, а 55.000 осо ба
умре од овог ма лиг ног ту мо ра.
У Ср би ји се сва ке го ди не от -
кри је око 650 обо ле лих од ме -
ла но ма, док при бли жно 300 љу -
ди умре од овог нај смр то но сни -
јег ра ка ко же. За стра шу ју ћа је

OБЕЛЕЖЕН ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ МЕ ЛА НО МА

КО ЖА ПАМ ТИ И НЕ ОПРА ШТА

чи ње ни ца да ме ђу мла ди ма уз -
ра ста од 15 до 29 го ди на у про -
се ку го ди шње че ти ри му шкар -
ца и шест же на обо ли, а три
му шкар ца и јед на же на на ве -
де ног уз ра ста из гу бе бит ку са
овом опа ком бо ле шћу.

На осно ву по да та ка Ре ги стра
за рак За во да за јав но здра вља
Пан че во, у Ју жно ба нат ском
окру гу го ди шње од ме ла но ма
обо ли 25, а умре у про се ку 10
осо ба. У по след њих пет го ди на
у на шем окру гу су не што че -
шће обо ле ва ле же не не го му -
шкар ци, а смрт ни ис хо ди су се
че шће бе ле жи ли код му шка -
ра ца не го код же на.

Ме ла ном је ма лиг ни ту мор
ко ји на ста је од пиг мент них ће -
ли ја ко же, ме ла но ци та. Мо же
се ја ви ти у сва ком уз ра сту. Нај -

че шће се ја вља код љу ди ста -
ро сти од 40 до 60 го ди на, а вр -
ло рет ко у де тињ ству. Ме ла -
ном мо же да се по ја ви би ло
где на ко жи. Код же на се нај -
че шће по ја вљу је на но га ма, а
код му шка ра ца на тру пу, нај -
че шће на ле ђи ма. Код па ци је -
на та ко ји су хро нич но из ло же -
ни ду го трај ном де ло ва њу сун -
ца то ком жи во та, као што су
на при мер зе мљо рад ни ци, ме -
ла ном се нај че шће ја вља на
гла ви, уши ма, ли цу и вра ту.
Ме ла но ми ко ји се по ја вљу ју на
тру пу има ју ло ши ју прог но зу
од оних на екс тре ми те ти ма,
гла ви и вра ту.

Нај а гре сив ни ји 
и нај смр то но сни ји
У За во ду за јав но здра вље ис -
ти чу да је ме ла ном нај а гре сив -
ни ји од свих ту мо ра ко же јер
вр ло бр зо ме та ста зи ра и за хва -
та дру ге ор га не. Ме ђу тим, ње -
го во ра но от кри ва ње и пра во -
вре ме но хи рур шко ле че ње у
ра ном ста ди ју му до во ди до пот -

пу ног из ле че ња код 90–95% па -
ци је на та.

Да би смо се за шти ти ли од
ове бо ле сти, струч ња ци пре по -
ру чу ју да пре све га упо зна мо
свој тип ко же, те да из бе га ва -
мо пре ко ме ран бо ра вак на сун -
цу, по себ но у нај то пли јем де лу
да на (од 10 до 16 са ти). По -
треб но је и да но си мо за штит -
ну оде ћу и на о ча ри за сун це са
УВА и УВБ фил те ром, да ко -
ри сти мо кре ме са за штит ним
фак то ром 30 и ви шим, те да
ре дов но иде мо на пре гле де ко -
же код дер ма то ло га. Овом спе -
ци ја ли сти тре ба да се ја ве сви
они ко ји при ме те не ку сум њи -
ву про ме ну на ко жи. Ле че ње
не тре ба од ла га ти, јер се по је -
ди не вр сте ра ка ко же, као што
је упра во ме ла ном, бр зо ши ре,
што до во ди до ком пли ка ци ја,
а не ка да чак и до смр ти.

Ле то је пред на ма, па ни је зго -
рег да се баш са да при се ти мо
ових са ве та, али и да их при ме -
ни мо, јер нам ко жа ни шта не ће
за бо ра ви ти ни ти опро сти ти.

За бра ње но сун ча ње од 10 до 16 са ти

ВЕСТ ИЗ ЗА ВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

Пред ста ви ли се на
Европ ском кон гре су



Роб Ко утс ве ру је да је до био
на лу три ји жи во та. Има Ану,
не ве ро ват ну су пру гу, а нај -
вред ни је од све га је Џек, њи -
хов син, ко ји сва ки дан пре -
тва ра у из ван ред ну аван ту -
ру. У ства ри, та ко је би ло пре
не го што је Ана по ста ла уве -
ре на да не што ни је у ре ду са
Џе ком. Њи хов са вр ше ни ма -
ли свет та да по чи ње да се
ру ши: Ана и Роб су рас тр за -
ни из ме ђу емо ци ја и су ро ве
ре ал но сти и ме ђу њи ма се
ства ра на из глед не пре мо сти -
ви јаз. Роб се по вла чи у се бе
и је ди ну уте ху про на ла зи у
фо то гра фи са њу ме ста ко ја је
по се тио са си ном, на да ју ћи
се да ће успо ме не на срећ не
тре нут ке до не ти по ми ре ње и

опро штај. И баш ка да се чи -
ни да је сва на да из гу бље на,
схва ти ће да чак и сло мље но
ср це мо же да на у чи по но во
да ку ца.

ДРУШТВО
Петак, 25. мај 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас због ког
кра ја нај ви ше жа ли те 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 „Све што је ле -
по има крај” Еви те Гре ко 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:

„Ба ти на има два кра ја, а
ја бес крај но жа лим што имам
ту сре ћу да обич но из ву чем
де бљи крај исте.” 062/1656...

„Јој, кад сам би ла ма ла,
би ло ми је жао због кра ја
оми ље не се ри је ’Ка сан дра’.
Жа ли ла је це ла Ср би ја та да,
хе-хе.” 064/3127...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ко ји по љу бац је на њих
оста вио нај ја чи ути сак. Они
ће осво ји ти по је дан при ме -
рак књи ге „По след њи по љу -
бац” Ло ре лин Пејџ.

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:

„По љу бац по сле ко га сам
ста вио прст на че ло и озбиљ -
но се уо зби љио. Уз тај по љу -
бац су пру га ме је об ра до ва -
ла ве шћу да ће мо по ста ти
ро ди те љи.” 068/4015...

„Онај од ко га сам до би ла
мо но ну кле о зу.” 064/2009...

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, 30. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ко је Шек спи ро во де ло је на вас оста ви ло нај ја чи ути сак?”,
на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Маг бет” Јуа Нес -
беа. 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.

Сме штен у оро ну ли, ки шни
ин ду стриј ски град се дам де -
се тих го ди на про шлог ве ка,
„Маг бет” Јуа Нес беа пра ти
бор бу по ли ци је да ре ши упо -
ран про блем с про ме том нар -
ко ти ци ма. Ко рум пи ра ни шеф
по ли ци је, ко ји је ин ду стриј -
ски град од ву као у мо чва ру
кри ми на ла и ха о са, ко нач но
је мр тав. То бу ди на ду код
гра ђа на, али по кре ће и но ву
бор бу за пре власт. Тр жи ште
дро ге кон тро ли шу дво ји ца
нар ко-бо со ва, од ко јих је дан
– вр сни ма ни пу ла тор по име -
ну Хе ка та – има ве зе у са -
мом вр ху град ске вла сти и
на ме ра ва да их ис ко ри сти за
сво је ци ље ве.

Хе ка тин на ум се за сни ва
на то ме да ис ко ри сти упор -
ног, лу ка вог и ма ни пу ла тор -
ног Маг бе та, за по вед ни ка
спе ци јал не је ди ни це скло ног
на сил ним епи зо да ма и па -
ра но ји. За то вре ме Леј ди,

ути цај на вла сни ца јед ног
град ског ка зи на и Маг бе то -
ва љу бав ни ца, ку је ам би ци о -
зне и уби лач ке пла но ве. Маг -
бет та ко по кре ће при чу о љу -
ба ви и ка ја њу, по ли тич кој
ам би ци ји и по хле пи ко ја ис -
пи ту је нај мрач ни је кут ке људ -
ске при ро де и те жње зло чи -
нач ког ума, при чу ко ја се чи -
та у да ху.

„Маг бет” 
Јуа Нес беа

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Не бо при па да на ма”
Лукa Олнатa

Два чи та о ца ко ји до сре де, 30. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Да ли ве ру је те у дру гу шан су у љу ба ви?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Не бо при па да на ма” Лукa Олнатa.
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.

УС ПЕ ЛА РАД НА АК ЦИ ЈА НА СТРЕ ЛИ ШТУ

СА МИ ПРЕ У РЕ ДИ ЛИ 
ПРИ ЛА ЗЕ ЗГРА ДИ

Станарима помагале
и њихове комшије

Сви учествовали у
послу

На ши су гра ђа ни ко ји жи ве у
Ули ци Ми хај ла Пе тро ви ћа Ала -
са 2 на Стре ли шту до ка за ли су
да ни је тач но да ста на ри стам -
бе них згра да не ко му ни ци ра -
ју, да се не по зна ју ме ђу соб но
и да ни су за ин те ре со ва ни да
уче ству ју у ре ша ва њу за јед нич -
ких про бле ма.

Пред во ђе ни управ ни цом њи -
хо ве згра де Ра ди цом Ми ло ше -
вић, ко ја већ две го ди не бес -
плат но оба вља тај по сао, они
су са мо и ни ци ја тив но ор га ни -
зо ва ли рад ну ак ци ју то ком ко -
је су пре у ре ди ли зе мља не по -
вр ши не ис пред згра де, огра -
ди ли их и на њи ма за са ди ли
ма ло цве ћа. Да њи хо ва сло га
и же ља да са ми учи не не што
по зи тив но за ме сто где жи ве
ни су оста ли без од је ка, све до -
чи и то што су се по зи ву да
уче ству ју у њи хо вој ак ци ји ода -
зва ле и  ком ши је из окол них
згра да.

Ста на ри ма из Ми хај ла Пе -
тро ви ћа Ала са ово ни је био пр -
ви пут да са ми улеп ша ва ју сво -
ју око ли ну. До са да су бе то ни -
ра ли при лаз згра ди, по ста ви ли
при ступ ну рам пу за ин ва ли де,
окре чи ли фа са ду и уну тра шњост
згра де и од за пу ште ног ме ста

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

По љу бац за пам ће ње

ОДР ЖАН „CANDLELIGHT MEMORIAL”

Се ћа ње на пре ми ну ле од си де
Ме ђу на род ни дан се ћа ња на
пре ми ну ле од си де („The In-
ternational AIDS Candlelight
Memorial”) обе ле жа ва се ши -
ром све та сва ке го ди не и увек
у тре ћој не де љи ма ја. Ове го -
ди не ме мо ри јал је одр жан у
не де љу, 20. ма ја, а кам па њи се,
као и увек до са да, при дру жио
Кре а тив ни цен тар за бор бу про -
тив си де КОМ ПАС.

Та ко су у не де љу у по по днев -
ним и ве чер њим са ти ма сви
на ши су гра ђа ни и су гра ђан ке
има ли при ли ку да у кру гу у

Град ском пар ку упа ле све ћу за
пре ми ну ле од си де или да оста -
ве по ру ку по др шке они ма ко ји
су за ра же ни ХИВ-ом.

„AIDS Candlelight Memorial”
обе ле жа ва се од 1983. го ди не с
ци љем по ди за ња све сти о овој
бо ле сти, бу ђе ња со ли дар но сти
и спре ча ва ња дис кри ми на ци је
обо ле лих. У кам па њи да нас
уче ству је пре ко 1.200 ор га ни -
за ци ја из 115 зе ма ља. У све ту
је тре нут но око 37 ми ли о на
љу ди за ра же но ХИВ-ом.

Д. К.

Ми ни стар ство уну тра шњих по -
сло ва ових да на у Пан че ву и дру -
гим гра до ви ма ши ром Ср би је
ре а ли зу је пре вен тив ну кам па њу
„Ма ту ра 2018”, с ци љем спре ча -
ва ња ин ци де на та то ком ма тур -
ских про сла ва и са о бра ћај них
не сре ћа ко је иза зи ва ју или у њи -
ма уче ству ју ма ту ран ти.

Да би се то оства ри ло, при -
пад ни ци по ли ци је ових да на
др же пре да ва ња уче ни ци ма за -
вр шних раз ре да сред њих шко -
ла на ко ји ма им го во ре о штет -
но сти кон зу ми ра ња ал ко хо ла
и дро ге, апе лу ју на њих да не
до ла зе на ма тур ске све ча но сти

ау то мо би ли ма и скре ћу им па -
жњу да, ако то ипак ра де, мо -
ра ју да се при др жа ва ју са о бра -
ћај них про пи са.

У ре а ли за ци ју ак ци је „Ма -
ту ра”, по ред МУП-а, укљу че ни
су и Ми ни стар ство про све те,
на у ке и тех но ло шког раз во ја,
пра во су ђе, со ци јал не и здрав -
стве не уста но ве и ло кал не са -
мо у пра ве.

Ра ди што ве ће без бед но сти
ма ту ра на та по ли ци ја је по ја -
ча ла кон тро ле са о бра ћа ја у бли -
зи ни сред њих шко ла и уго сти -
тељ ских обје ка та у ко ји ма се
ор га ни зу ју ма тур ска сла вља.

Кон тро ле са о бра ћа ја су ци ља -
не, јер су то ком њих мла ди во -
за чи на ме ти са о бра ћа ја ца. Они
пра те има ли ме ђу њи ма оних
ко ји во зе под деј ством ал ко хо -
ла, то ком во жње раз го ва ра ју
мо бил ним те ле фо ном, не ве -
зу ју по ја се ве, кр ше про пис о
за бра ни уче ство ва ња у са о бра -
ћа ју во за чи ма по чет ни ци ма у
пе ри о ду од 23 са та па до 6 са -
ти ују тру итд.

У окви ру кам па ње „Ма ту ра
2018” Ми ни стар ство уну тра -
шњих по сло ва је не дав но сни -
ми ло два спо та у ко ји ма уче -
ству је ви ше по зна тих лич но -

сти. Они апе лу ју на мла де да
во де ра чу на о свом по на ша њу
и да не иза зи ва ју ин ци ден те. У
спо то ви ма се чу је и ко мен тар
да је ве ћи на мла дих ко ји су се
про бле ма тич но по на ша ли то -
ком кон так та с по ли ци јом има -
ла исти пр ви зах тев – да по зо -
ве ро ди те ље.

Пре вен тив на ак ци ја „Ма ту -
ра 2018” на те ри то ри ји чи та ве
др жа ве спро во ди се дру гу го -
ди ну за ре дом и до са да је има -
ла до бре ре зул та те. Ни је би ло
ин ци де на та и са о бра ћај них уде -
са у ко ји ма су уче ство ва ли ма -
ту ран ти. М. Г.

на пра ви ли чи сту и окре че ну
про сто ри ју за би ци кле.

– Ра ни је смо не ко ли ко пу -
та по ку ша ва ли да обез бе ди -
мо по моћ бив ше Ди рек ци је
за из град њу и уре ђе ње гра -
да, али се они ни су ода зва -
ли. За то смо од лу чи ли да
са ми узме мо ства ри у сво је
ру ке. Нај леп ша на гра да за
ово што смо ура ди ли, је су
по хва ле дру гих и њи хо ви по -
зи тив ни ко мен та ри. За крат -
ко вре ме до би ли смо пре ко
500 лај ко ва у гру пи „Пан -
чев ке и Пан чев ци на Феј су”
и че стит ки за ак ци ју ко ју
смо по кре ну ли. Хте ла бих
да ка жем и то да  је ово
успех свих нас и да не са мо
да су сви ста на ри уче ство -
ва ли већ су при ста ли и да
до при не су при ку пља њу нов -
ца ко ји нам је био по тре бан
за ак ци ју – из ја ви ла је Ра -
ди ца Ми ло ше вић.

Она је до да ла да ста на ри
згра де у ко јој жи ви, оче ку ју
по моћ „Зе ле ни ла” и пред ло -
жи ла да им то јав но пред у -
зе ће обез бе ди сад ни це и цве -
ће, ко је би са ми за са ди ли.
Ре кла је и да је то ком рад не
ак ци је чу ла од ста на ра обли -
жњих згра да ко ји су им по -
ма га ли да су не за до вољ ни
ра дом при нуд них управ ни -
ка. Сва ког ме се ца им пла ћа -
ју по 900 ди на ра, а за уз врат
ни су до би ли ни шта.

М. Глигорић

У ЦЕ ЛОЈ СР БИ ЈИ У ТО КУ ПРЕ ВЕН ТИВ НА АК ЦИ ЈА МУП-а

Циљ – безбедност матураната



„Од по чет ка ове го ди не у слу -
ча је ви ма по ро дич ног на си ља у
Ср би ји је уби је на 21 же на. У
од но су на 29 слу ча ја ко ли ко
их је би ло то ком чи та ве про -
шле го ди не, то пред ста вља дра -
стич но по ве ћа ње и аларм ко ји
по зи ва на хит ну ре ак ци ју над -
ле жних ин сти ту ци ја и ор га на”,
упо зо рио је у са оп ште њу Зо -
ран Па ша лић, за штит ник гра -
ђа на.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ре -
зул та ти ис тра жи ва ња о рас про -
стра ње но сти по ро дич ног на си -
ља по ка зу ју да сва ка дру га же -
на у не ком тре нут ку жи во та
до жи ви не ки об лик на си ља од
парт не ра или чла на по ро ди це.
На жа лост, оно по ста је ви дљи -
во тек кад се за вр ши нај стра -
шни јим ис хо дом.

За штит ник гра ђа на је скре -
нуо па жњу на то да су по ступ -
ци кон тро ле ко ји су во ђе ни у
слу ча је ви ма фе ми ци да и на -
си ља у по ро ди ци у прет ход -

ним го ди на ма, као и ис тра жи -
ва ња за штит ни ка гра ђа на, ука -
за ли на про пу сте над ле жних
ор га на.

Из ме ђу оста лог, на си ље се
че сто ква ли фи ку је као по ро -
дич ни про блем и брач ни су -
коб, па се не ис пи ту је. Да ље,
ме ре ко је се мо ра ју пред у зе ти
на кон при ја ве на си ља у по ро -
ди ци и у парт нер ским од но си -

ма, не пред у зи ма ју се, или се
то чи ни не бла го вре ме но и на
нео д го ва ра ју ћи на чин.

Под јед нак про блем је и то
што по ли ци ја, цен три за со ци -
јал ни рад и здрав стве не уста -
но ве не раз ме њу ју ин фор ма -
ци је ко је мо гу би ти од кру ци -
јал ног зна ча ја за за шти ту жр -
та ва на си ља. За штит ник гра -
ђа на је по во дом то га упу тио

104 си стем ске пре по ру ке ор -
га ни ма у си сте му за шти те же -
на од на си ља, али су по во дом
то га спро ве де ни са мо де ли мич -
ни по ступ ци.

Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво -
ји ла је про шле го ди не пред лог
да 18. мај бу де про гла шен за
Дан се ћа ња на уби је не же не
жр тве на си ља. Ини ци ја то ри те
иде је су Мре жа ор га ни за ци ја
ци вил ног дру штва „Же не про -
тив на си ља” и Ко ор ди на ци о но
те ло за род ну рав но прав ност,
уз по др шку за штит ни ка гра ђа -
на. Тај да тум је ода бран у знак
се ћа ња на 16, 17. и 18. мај
2015. го ди не, ка да је чак се -
дам же на у Ср би ји уби је но у
по ро дич ном и парт нер ском на -
си љу.

ХРОНИКА
Петак, 25. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Павле Орлов
(1953–2018)

Дру гог ма ја 2018. го ди не опро -
сти ли смо се од на шег дру га, ко -
ле ге, му жа, бра та, стри ца, уја ка,
Пан чев ца и ин тер на ци о нал ног ша -
хов ског мај сто ра Па вла Ор ло ва.

Ро дио се у Ва ље ву 1953. го ди -
не, али је од 1954. жи вео у Пан че ву, где је за вр шио
основ ну и сред њу шко лу. По сле од слу же ња вој ног ро ка
за по слио се у „Лу ци Ду нав”. Овај по сао је убр зо на пу -
стио и за вр шио Фа кул тет по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду.
Од та да је по чео да ра ди у сред њим шко ла ма у Пан че ву
као про фе сор марк си зма.

Био је ве о ма успе шан у свом по слу, због че га је био
пред ло жен за на ста вак ка ри је ре у ди пло ма ти ји, али му
то ни је по ста ло за ни ма ње. Го во рио је ен гле ски је зик и
слу жио се ру ским, фран цу ским и не мач ким је зи ком.

То ком бур них де ве де се тих го ди на јед но вре ме је био
ди рек тор Ра дио-те ле ви зи је Пан че во. По сле то га се за -
по слио у Цр ве ном кр сту у Пан че ву, где је ра дио до кра -
ја жи во та.

Од ра не мла до сти по све тио се ша ху. Био је пр вак
Пан че ва, Бе о гра да, Вој во ди не, Ју го сла ви је и уче ство вао
на мно гим тур ни ри ма у зе мљи и све ту.

Па ја, ка ко су Па вла зва ли ње го ви при ја те љи, био је је -
дан од пе то ри це ин тер на ци о нал них ша хов ских мај сто -
ра ко је овај град има. Био је пр ви од њих ко ји је осво јио
ту ви со ку ша хов ску ти ту лу још пре че тр де сет го ди на.

Ма ње је по зна то да се Па ја још за жи во та упи сао ме ђу
ша хов ске бе смрт ни ке. На и ме, кра јем про шлог ве ка у
Ру си ји је об ја вље на књи га нај леп ших ша хов ских пар ти -
ја од и гра них од 1876. до 1995. го ди не, с пред го во ром
та да шњег свет ског шам пи о на Га ри ја Ка спа ро ва.

У тој књи зи се на ла зи и јед на Па ји на бри љант на пар -
ти ја из 1984. го ди не, од и гра на на тур ни ру у Ан до ри, ка -
да је ве ли ком игром, као цр ни, по ту као по зна тог шпан -
ског ве ле мај сто ра Изе ту.

Па вле по ти че из по зна те пле мић ке по ро ди це ру ских
еми гра на та, Ор ло ва. Де да му је био ге не рал Па вел, ко ји
је по ги нуо 1915. го ди не на Га ли ци ји. На кон то га Па вло -
ва ба ка је са си но ви ма и крим ском еми гра ци јом до шла
у Ср би ју.

Да кле, Па вле је био пле ме ни та ро да, у бу квал ном и
пре не се ном зна че њу. Све што је ње го ва слав на по ро ди -
ца по сти гла ве ко ви ма уна зад, мо гло се не ка ко пре по -
зна ти и код ње га. Био је, та ко ђе, сав свој, је дин ствен, је -
дан до кра ја из гра ђен чо век, ко ји је им по но вао сво јим
зна њем и сво јим од но сом пре ма све ту. Ни је тр пео ули -
зи це и по двор ни ке, дру жио се с љу ди ма ко ји има ју сво -
је ми шље ње, без об зи ра на то да ли се он сла гао с тим
или не. Као са го вор ник, био је до бар слу ша лац, и још
бо љи ани ма тор у дру штву.

Био је оми љен ме ђу по зна тим и не по зна тим љу ди ма
и ра до ви ђен гост у сва ком дру штву. По при ро ди је био
скро ман, али је знао ко ли ко вре ди. При ја те ље је ла ко
ства рао и оста јао им је ве ран, због че га ће им оста ти у
ле пом се ћа њу.

IN ME MO RI AM

На па да ли их но жем,
пу ца ли у њих, а 
јед ног во зи ли 
у ге пе ку

У не ке ули це не иду,
на ро чи то но ћу

Иа ко по сао так си сте мно ги ма
из гле да као до бра при ли ка да
се без мно го тру да за ра ди мно -
го нов ца, ни је та ко, јер је он и
да ље ри зи чан. У на шем гра ду
ду го ни је би ло ин ци де на та по -
пут про шло не дељ ног у Ни шу,
ка да су три мла ди ћа оте ла, пре -
ту кла и опљач ка ла јед ног та мо -
шњег так си сту, али је пре ви ше
ме се ци би ло слич них до га ђа ја.

– У јед ног ко ле гу су пре око
го ди ну да на пу ца ли у ау то мо -
би лу док је во зио му ште ри је.
Сва сре ћа па га је ме так про ма -
шио, ина че је пи та ње шта би
би ло. По сто је од ре ђе не ули це у
гра ду ко је из бе га ва мо, јер су
нам ра ни је из њих упу ћи ва ни
ла жни по зи ви. Ка да су на ше ко -
ле ге од ла зи ле та мо, ни је би ло
ни ког. У те ули це не иде мо ни
због стра ха за без бед ност, јер је
у њи ма би ло ини ци де на та, на -
ро чи то но ћу – из ја вио је је дан
пан че вач ки так си ста ко ји је за -
тра жио да оста не ано ни ман.

Ње гов ко ле га ко ји во зи за
дру гу фир му ре као је да до са -
да ни је имао ве ћих про бле ма с
му ште ри ја ма, али да му се у
по след ње вре ме све че шће де -
ша ва да во зи мла ђе љу де ко ји
по зо ву так си, уђу у во зи ло, а
ка да стиг ну до од ре ди шта, поч -
ну да му се прав да ју да не мо гу
да пла те јер не ма ју нов ца. Он
је до дао да је на шао на чин да с
та кви ма иза ђе на крај.

ПРО БЛЕМ КО ЈИ ЈЕ ЈОШ АК ТУ Е ЛАН

ПО САО ТАК СИ СТА И ДА ЉЕ РИ ЗИ ЧАН

– У тим слу ча је ви ма им ка -
жем: у ре ду, ако не маш да пла -
тиш, дај мо бил ни; оста ће код
ме не док ми не до не сеш па ре,
а чим то ура диш, од мах ти га
вра ћам. За хва љу ју ћи то ме до
са да су ми пла ти ли сви ко ји су
по ку ша ли да се из ву ку на тај
на чин – ис та као је он.

Ми шље ње ових во за ча де ли
и јед на на ша су гра ђан ка ко ја
та ко ђе ра ди у јед ном град ском
так си пре во зни ку. Она је ре -
кла да су и њој по зна ти ин ци -
ден ти у ко ји ма су жр тве би ли
так си сти.

– У ско ри је вре ме ни је би ло
та квих до га ђа ја, али је ра ни је
би ло све га. Је дан наш во зач је

опљач кан, а дру гог су убо ли у
но гу и по вре ди ли но жем. Има -
ли смо и слу чај да је не ко ли -
ко љу ди на па ло и оте ло јед ног
на шег ко ле гу, а по том су га
во зи ли у ге пе ку. По сао так си -
ста ни је ни ма ло на и ван, јер
они не мо гу зна ти ко ће им
ући у ау то мо бил. Због то га
скре ће мо па жњу на шим во за -
чи ма да се ни кад не рас пра -
вља ју с пут ни ци ма у слу ча ју
не ког ин ци ден та и да их пу -
сте. Ко зна шта они но се са
со бом и да ли су на о ру жа ни.
Бо ље је не иза зи ва ти суд би ну
не го ри зи ко ва ти због не ко ли -
ко сто ти на ди на ра – из ја ви ла
је она.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Од го ва ра ју ћи на но ви нар ско
пи та ње ка ко ко мен та ри ше по -
да так да се так си сти бо је да во -
зе до не ких пан че вач ких ули ца
због стра ха за соп стве ну без бед -
ност, она је ре кла да не би да
го во ри о то ме, јер „сву да има
ло ших, али и до брих љу ди”. Ме -
ђу тим, до да ла је да је ње ним
ко ле га ма мно го ве ћи про блем
то што је ас фалт у не ким ули -
ца ма у на шем гра ду у ви ше не -
го ло шем ста њу, па не во ле да
во зе до њих да не би уни шта ва -
ли гу ме и ау то мо би ле. Нај бо љи
при ме ри су, пре ма ње ним ре -
чи ма, ули це Брат ства –је дин ства,
До бро во љач ка, Син ђе ли ће ва и
број не ули це у на се љу Ми са.

УПО ЗО РЕ ЊЕ ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА

Не ма кра ја на си љу над же на ма

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву за пле ни ли су ви ше од
осам ки ло гра ма ма ри ху а не
и ухап си ли Љ. Б. (1976) и К.
М. (1999) због по сто ја ња
осно ва сум ње да су по чи ни -
ле кри вич но де ло нео вла -
шће на про из вод ња и ста вља -
ње у про мет опој них дро га.

У пре тре су ку ће у ко јој жи -
ве Љ. Б. и ње на ћер ка К. М.

по ли ци ја је про на шла се дам
ки ло гра ма и 518 гра ма ма ри -
ху а не, 200 гра ма ам фе та ми -
на и ва ги цу за пре ци зно ме -
ре ње, а у њи хо вом „мер це де -
су” још 515 гра ма ма ри ху а не.

По на ло гу Ви шег јав ног ту -
жи ла штва у Пан че ву, осум -
њи че ни ма је нај пре од ре ђе -
но за др жа ва ње до 48 са ти, а
по том су уз кри вич ну при ја -
ву при ве де не ту жи о цу.

ИЗ НЕ НА ЂУ ЈУ ЋЕ ОТ КРИ ЋЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ

ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Мај ка и ћер ка 
пре про да ва ле дро гу

НЕЗАВИСНИ ПОЛИЦИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ

Пооштрити казне за хулигане
„Захтевамо од надлежних хит-
ну реакцију када је реч о ка-
жњавањима за нападе на по-
лицајце, као што је био онај
који се догодио у близини Ку-
ле прошле недеље. Вербална
подршка нападнутима и осуда
тих догађаја су значајне, али
нису довољне”, пише у саоп-
штењу НПСС-а.

У њему се подсећа да је до
тог инцидента дошло након
што су полицајци из станице у
Кули изашли на терен после
дојаве грађана да се по обли-
жњем селу Сивцу креће човек
с ножем и мотком у рукама.
Чим је полицијска патрола сти-
гла, он је прво оштетио слу-
жбено возило, а онда је ударио

ножем једног полицајца и по-
бегао.

У то село дошла је као поја-
чање још једна патрола, али је
нападач ударио ножем и дру-
гог полицајца, а онда почео се-
бе да сече ножем. На срећу, он
је савладан и збринут у болни-
ци заједно с двојицом полица-
јаца које је повредио.

– Након сваког оваквог или
сличног напада чују се вер-
балне осуде тог догађаја и ње-
говог виновника и после тога
се више ништа не дешава. Чо-
век који је у Сивцу напао по-
лицајце био је и раније сум-
њичен за нападе ножем. Очи-
гледно је да у нашем право-
судном систему постоји одре-

ђена благонаклоност према
појединим кривичним дели-
ма. Није редак случај да су
нападачи на полицајце више-
струки повратници и да их,
када понове такво кривично
дело, судије „награђују” ми-
нималним казнама – изјавио
је Милош Јеленковић, пред-
седник НПСС-а.

Он је додао да се с друге
стране често дешава да поли-
цајци оправдано користе сред-
ства принуде да би заштитили
своје животе и грађане, али да
после тога имају проблеме.
Према његовим речима, осно-
вана употреба средстава при-
нуде карактерише се као нео-
правдана, а то изазива неси-

гурност код припадника поли-
ције. Као последица тога до-
лази до критичних ситуација,
као што је била она у Сивцу.

Јеленковић је рекао да над-
лежни морају да реагују како
вести о оваквим догађајима не
би и даље пуниле странице
дневне штампе.

– Више пута смо тражили
пооштравање казнене полити-
ке за нападаче на полицијске
службенике. То, као и јасно де-
финисање употребе средстава
принуде, могло би у великој
мери да допринесе не само
смањењу броја напада на по-
лицајце већ и смањењу кри-
вичних дела уопште – нагла-
сио је Јеленковић.



Че тво ро чла на де ле га ци ја из Но -
вог Се ла не дав но је по се ти ла ру -
мун ску оп шти ну Ши ри ја, ко ја
се на ла зи не да ле ко од Ара да.
На по зив Ва лен ти на Бо та, пред -
сед ни ка по ме ну те ло кал не са -
мо у пра ве, на тај пут су кре ну ли:
Си ни ша Ко јић, пр ви чо век Удру -
же ња гра ђа на „Но ви Зел дош”,
за тим Пре драг Шка љак, пред -
сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра
„Ба нат ска тру ба”, као и чла но ви
тог те ла Мир ча Ца пр ђа и Бра -
ни мир Ри стић, с ци љем да при -
су ству ју ма ни фе ста ци ји под на -
зи вом „Да ни Евро пе у Ши ри ји”,
одр жа ној у пр вој по ло ви ни ма -
ја. За вре ме тра ја ња овог до га ђа -
ја сва ко днев но је био ор га ни зо -
ван ра зно вр стан кул тур ни са др -
жај, на ко јем су као спе ци јал ни

го сти на сту пи ли и уче сни ци из
Фран цу ске и Не мач ке.

Ка да је реч о Но во се ља ни -
ма, они су у су бо ту, 12. ма ја,
има ли при ли ку нај пре да при -
су ству ју слу жби у ри мо ка то -
лич кој цр кви, за тим да по гле -
да ју па ра ду у глав ној ули ци

Ши ри је, на ко јој је пред ста -
вље на не мач ка на род на но шња,
по том је усле дио оби ла зак стал -
не по став ке му зе ја Јо на Сла -
ви ћа, да би уве че на би ни не -
да ле ко ода тле био упри ли чен
ви ше ча сов ни му зич ко-фол -
клор ни про грам.

– На ред ног да на би ли смо по -
ча ство ва ни јер смо, за јед но с пред -
сед ни ком оп шти не Ва лен ти ном
Бо том и ди рек то ром До ма кул -
ту ре Ви о ре лом По пом, при су -
ство ва ли слу жби у ру мун ској пра -
во слав ној цр кви у ме сту Гал ша,
за тим смо у јед ној ви зи ти по чи -
та вој оп шти ни по гле да ли нај зна -
чај ни је ка пи тал не про јек те у по -
след њих не ко ли ко го ди на, а за
сам крај уго стио нас је Ае ро клуб
„Чар ли – Бра во” у Ши ри ји, ка да
су нам до ма ћи ни при ре ди ли пре -
зен та ци ју јед ног де ла па до бран -
ске обу ке – на вео је Ко јић.

Оп шти на Ши ри ја и Ме сна
за јед ни ца Но во Се ло од 2001.
го ди не има ју кул тур ну са рад -
њу, ко ја је на ред не го ди не пре -
ра сла у бра ти мље ње.

Удру же ње пче ла ра „По дру -
жни ца Пан че во” оба ве шта ва
гра ђан ство да у овом пе ри о -
ду до ла зи до уо би ча је не по -
ја ве у све ту пче ла по зна те као
ро је ње. Члан пред сед ни штва
по ме ну те ор га ни за ци је Ми о -
драг По по вић апе лу је да се у
та квим слу ча је ви ма ни шта не
пред у зи ма на сво ју ру ку.

– Овом при ли ком мо ли мо
су гра ђа не да, ако на не ком
др ве ту или дру где опа зе рој,
не по ку ша ва ју да га скло не
или оте ра ју, на ро чи то уко ли -
ко ни су то ме вич ни, већ да
нас од мах оба ве сте, а ми ће -
мо по сла ти не ког од ко ле га
ко ји ће га без бед но укло ни ти
без би ло ка кве опа сно сти по
љу де – по ру чио је По по вић.

Као што се сва би ћа раз -
мно жа ва ју, и ови пле ме ни ти
ин сек ти има ју по тре бу за та -
квим при род ним на го ном,
та ко да сви они ко ји бу ду на -
и шли на не ки рој ван ко шни -
ца, мо гу то при ја ви ти на број
те ле фо на 064/187-15-75.

Ба нат ски Бре сто вац: Се о ска
сла ва Спа сов дан обе ле же на
је у че твр так, 17. ма ја, ли тур -
ги јом у Цр кви Ваз не се ња го -
спод њег, ре за њем ко ла ча у
Ме сној за јед ни ци и кул тур -
но-умет нич ки про гра мом на
пла тоу у цен тру се ла. Су тра -
дан, у са ли Ме сне за јед ни це,
про мо ви са на је мо но гра фи ја
о Бре стов цу.

Ба нат ско Но во Се ло: Ор ке -
стар се вра тио са европ ске
смо тре фол клор них ан сам ба -
ла арап ске ди ја спо ре, одр жа -
не у Ба ња лу ци, где је осво јио
злат ну пла ке ту. Дом кул ту ре
обе ле жа ва сла ву Ћи ри ло и
Ме то ди је у че твр так, 24. ма -
ја, од 19 са ти у сво јим про -
сто ри ја ма. Се о ска сла ва Ду -
хо ви би ће обе ле же на број ним
про гра ми ма из ме ђу 26. и 28.
ма ја.

До ло во: Се о ска сла ва Пре нос
мо шти ју Све тог оца Ни ко ла -
ја обе ле же на је у уто рак, 22.
ма ја, ли тур ги јом у цр кви у
цен тру, на сту пом КУД-а „Ба -
нат ски вез” и кок те лом у Ме -
сној за јед ни ци. Фан фа ра КУД-
а „Јон Кре ан ге” уче ство ва ла
је у су бо ту, 19. ма ја, на фе -
сти ва лу у ме сту Во ло ђин ци.
Про лећ ни кон церт КУД-а „Ба -
нат ски вез” би ће одр жан у пе -
так, 25. ма ја, од 20 са ти, у ве -
ли кој са ли До ма кул ту ре.

Гло гоњ: Деч ји фол клор ни ан -
сам бли До ма кул ту ре на сту -
пи ли су у Опо ву по во дом да -
на те оп шти не, а истим по во -
дом је и Удру же ње же на „Гло -
гоњ ке” из ла га ло на та мо шњем
ба за ру. Ме сна за јед ни ца при -
пре ма до ку мен та ци ју за јав -
ну на бав ку за на ста вак из -
град ње тро то а ра.

Ива но во: Дан кућ них љу би -
ма ца би ће упри ли чен у су бо -
ту, 26. ма ја, од 9 са ти, у школ -
ском дво ри шту. Ре пу блич ко
так ми че ње из бу гар ског је зи -
ка би ће при ре ђе но у уто рак у
Бо си ле гра ду, а ОШ „Мо ша
Пи ја де” пред ста вља ће Ан дреа
Ма ђа ров (пе ти раз ред), Са ра
Га јин и Ми ли ца Гру ло вић
(осми раз ред).

Ја бу ка: У рад ној ак ци ји уре -
ђи ва ња цен тра и сад ње цве ћа
и ту ја уче ство ва ли су Ме сна
за јед ни ца, ЈКП-а „Вод-ком”

и гра ђа ни во лон те ри. Ко му -
нал но пред у зе ће по че ло је са -
ку пља ње сме ћа и у тре ћој сме -
ни. На кон ин фор ма ци је да је

гром опу сто шио ку ћу по ро -
ди це Ми ло ше вић у Омла дин -
ској ули ци 138, број ни гра -
ђа ни се ја вља ју да по мог ну,
па је већ за ка зан ху ма ни тар -
ни кон церт за уто рак, 5. јун,
на ру ко мет ном те ре ну.

Ка ча ре во: По во дом се о ске и
школ ске сла ве Ћи ри ло и Ме -
то ди је, у че твр так, 24. ма ја,
од 18 са ти, нај пре ће би ти
одр жа на при ред ба, по том ће
су тра дан, од 11 са ти, на лет -
њој сце ни у дво ри шту До ма
кул ту ре то учи ни ти и пред -
школ ска уста но ва, а у су бо ту,
26. ма ја, удру же ње же на при -
ре ди ће „Ет но-да н” на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре и Ме -
сне за јед ни це, ко ји ће тра ја -
ти од 11 до 14 са ти.

Омо љи ца: Две еки пе уче ни -
ка дру гог и тре ћег раз ре да
осво ји ле су злат не ме да ље на
Ма лим олим пиј ским игра ма
школ ске омла ди не у Но вом
Са ду, а у пе так, 25. ма ја, над -
ме та ће се на ме ђу о кру жном
так ми че њу. Ме ђу на род ни фе -
сти вал фол кло ра „Ни кољ дан -
ски ве нац” би ће при ре ђен у
не де љу, 27. ма ја, од 18 са ти,
ка да ће кроз цен тар се ла де -
фи ло ва ти број ни ан сам бли, а
сат ка сни је по че ће кон церт у
са ли До ма кул ту ре.

СТАР ЧЕ ВО: Раг би клуб „Бо рац”
до био је на ко ри шће ње по -
моћ ни те рен ло кал ног ста ди -
о на, а пр ву утак ми цу су у че -
твр так, 17. ма ја, од и гра ли пи -
о ни ри и ве те ра ни тог клу ба.
Из ло жба сли ка ли ков них
умет ни ка из Ни ге ри је, ко ји
се зо ву Silas Adelanke Ideoye
и Lovely Deji Adeoye, би ће
отво ре на у че твр так, 24. ма -
ја, у га ле ри ји „Бо ем”.

Петак, 25. мај 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Спа сов дан за чи њен
мо но гра фи јом о се лу

Ме сна за јед ни ца
„Ми та Ву ко са вљев”
под се ти ла на 
су гра ђа не стра да ле у 
свет ским ра то ви ма

То ком то пли јег до ба го ди не у
пан че вач ким на се ље ним ме -
сти ма нај жи вље је у да ни ма та -
ко зва них се о ских сла ва, ко је
по чи њу упра во сре ди ном ма ја
и тра ју до сре ди не сеп тем бра.

Ло кал не ин сти ту ци је та да
по ну де бо га ти ји са др жај ме -
шта ни ма, а и они са ми се по -
тру де да се осе ћа ју све чар ски -
је – не ко ме до ђу и го сти, а не ки
ма кар про ше та ју до цен тра да
ис пра те кул тур но-умет нич ки
про грам, свра те на пи ће до та -
мо шњих уго сти тељ ских ло ка -
ла или из ве ду де цу да осе те де -
лић ва шар ске ат мос фе ре.

Про те кле не де ље пр ва се ла
су обе ле жи ла сво је да не...

Иден ти тет и кон ти ну и тет
Бре сто вач ка сла ва Спа сов дан
обе ле же на је као и сва ке го ди -
не у че твр так, овог пу та 17. ма -
ја. Тај дан је за по чео ли тур ги -
јом у Цр кви Ваз не се ња го спод -
њег, на кон че га је усле ди ла ли -
ти ја, ко јој је, по ред оста лих,
при су ство вао и епи скоп ба нат -
ски Ни ка нор. Истим по во дом
Ме сна за јед ни ца је у не дав но
ре кон стру и са ној све ча ној са ли
упри ли чи ла ре за ње слав ског
ко ла ча за го сте и зва ни це, а
упо ре до с тим Ак тив же на „Со -
се” се, ис пред сво јих про сто -
ри ја, пред ста вио ра зним ру ко -
тво ри на ма.

СЕЛО

ПО ЧЕ ЛА ЛЕТ ЊА СЕ ЗО НА ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА ДА НА СЕ ЛА

ПР ВИ СЛА ВИ ЛИ БРЕ СТОВ ЧА НИ 
И ДО ЛОВ ЦИ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЧЕ ЛА РА ОБА ВЕ ШТА ВА 

ГРА ЂАН СТВО

При ја ви ти ро је ве ван
ко шни ца

Не што ка сни је, на пла тоу у
цен тру се ла, при ре ђен је кул -
тур но-умет нич ки про грам, у
окви ру ко јег су се пред ве ли -
ким бро јем љу ди пред ста ви ли
пред школ ци из Основ не шко -
ле „Ол га Пе тров”, фол кло ра -
ши из не ко ли ко ан сам ба ла омо -
љич ког КУД-а „Жи сел”, као и
са став „Наш на чин”. Слав ска
ат мос фе ра се осе ћа ла и у ло -
кал ним уго сти тељ ским објек -
ти ма до ду бо ко у ноћ.

Обе ле жа ва ње сла ве про те гло
се и на сле де ћи дан – пе так,
18. мај, ка да је у све же об но -
вље ној са ли Скуп шти не Ме сне
за јед ни це пре зен то ва на пу бли -
ка ци ја под на зи вом „Ба нат ски
Бре сто вац – кул тур ни иден ти -
тет и кон ти ну и тет”. Ову фо то-
-мо но гра фи ју за јед нич ки су из -

ра ди ле пан че вач ке уста но ве –
Град ска би бли о те ка и За вод за
за шти ту спо ме ни ка, а ме ђу ау -
то ри ма су и Ја сми на Ву јо вић и
Ни ко ла Вла јић, ко ји су и овом
зго дом го во ри ли о том де лу,
док је за увод ну реч – што у
књи зи, што на про мо ци ји – био
за ду жен пи сац и ак ту ел ни члан
Град ског ве ћа Не ма ња Ро тар.

Спо мен
Пре нос мо шти ју Све тог оца Ни -
ко ла ја је сла ва ко ју До лов ци
обе ле жа ва ју сва ке го ди не. Та -
ко је би ло и у уто рак, 22. ма ја,
ка да је нај пре у срп ској пра во -
слав ној цр кви у цен тру се ла
одр жа на све та ли тур ги ја, ко ју
је по ред ло кал них све ште ни ка
слу жио и по ме ну ти епи скоп ба -
нат ски Ни ка нор. Ин те ре сант -

но је да је овог цр кве ног ве ли -
ко до стој ни ка на ула зу у се ло
до че као фи ја кер.

На кон то га исту сла ву обе -
ле жи ла је и Ме сна за јед ни ца
„Ми та Ву ко са вљев” у До ло ву.
Све је по че ло не што по сле по -
дне ва, ка да су кре ну ли да до -
ла зе го сти из град ских и се о -
ских ин сти ту ци ја, на кон че га су
на сту пи ли фол кло ра ши КУД-а
„Ба нат ски вез”, ко ји су се пред -
ста ви ли спле том ига ра из Ср -
би је и Ба на та. Они су на сту пи -
ли по уста ље ној прак си ис пред
згра де Ме сне за јед ни це, иа ко
је пр во бит но пла ни ра но да то
учи не на ре но ви ра ном пла тоу
код До ма кул ту ре. Ме ђу тим,
то се ни је до го ди ло, јер је ки -
ша про лон ги ра ла ра до ве. Од -
мах за тим су срп ски и ру мун -
ски све ште ни ци, у ду ху ме ђу -
соб не то ле ран ци је два ју нај -
број ни јих на ро да у се лу, за јед -
нич ки при сту пи ли ри ту ал ном
ре за њу слав ског ко ла ча. По том
је на кок те лу про чи та на пе сма
„Спо мен” ко ју је ме штан ка Ве -
сна Бо јо вић на пи са ла по во дом
осам де се то го ди шњи це од по -
ста вља ња спо ме ни ка До лов ци -
ма стра да лим у Пр вом свет -
ском ра ту, ка да је бли зу две ста
љу ди из тог се ла по ги ну ло, пре
све га на ра ти шту у Га ли ци ји.
На кра ју обе ле жа ва ња овог до -
га ђа ја чла ни ца Скуп шти не
Иван ка Сме де ре вац пре да ла је
про то ко лар но зва ње ку ма сла -
ве свом ко ле ги Бог да ну Ан ку -
ци ћу.

Ту, на рав но, ни је био крај
сла вљу, ко је је као и дру где на -
ста вље но у ло кал ним ка фа на -
ма, а на ред ног да на су при ре -
ђе на два кон цер та по пу лар не
му зи ке на отво ре ном.

У то ку је из град ња атар ског
пу та ко ји ће при бли жи ти Стар -
че во и Ива но во на све га шест
и по ки ло ме та ра, што је два и
по пу та кра ће у од но су на до -
са да шњих око пет на ест ки ло -
ме та ра ло кал ним пу тем пре ко
Омо љи це.

Ра до ви тра ју ви ше од две не -
де ље, а тре ба ло би још то ли ко
вре ме на да про ђе до за вр шет -
ка ком плет ног по сла. Ин ве сти -
тор је Град Пан че во, ко ји је на
јав ној на бав ци иза брао нај по -
вољ ни јег по ну ђа ча – фир му
„Ма лар мо”, са че тр де сет се дам
ми ли о на ди на ра, ра чу на ју ћи и
ПДВ. Из во ђач има оба ве зу да
на по ме ну тих шест и по ки ло -
ме та ра, у ши ри ни од че ти ри
ме тра, на спе твр ду под ло гу –
на би је ну ри злу.

По ред по љо при вред ни ка, ко -
рист од ове ин ве сти ци је има -
ће, ре ци мо, и ре кре а тив ци или
пе ца ро ши, ко ји су и до сад ко -
ри сти ли тај пра вац, уз на по -
ме ну да је, у је ку по љо при вред -
них ра до ва или ка да па да ви не
рас ква се те рен, тај пут че сто
био го то во не про хо дан.

И пред став ни ци гра ђа на два -
ју ме ста по здра вља ју ову ин ве -
сти ци ју, па члан стар че вач ке
ме сне скуп шти не Пе тар Ан -
дре јић на во ди да им је уре ђе -
ње атар ских пу те ва и ина че у
фо ку су.

– Већ смо ре ши ли је дан ва -
жан пра вац у ду жи ни од де вет

и по ки ло ме та ра, дру ги је овај
ка Ива но ву, а тре ћи на ма би -
тан њив ски пут је сте онај за
ду нав ску пла жу Ми ље, где је
јед на де о ни ца већ из гра ђе на –
ка же Ан дре јић.

Пр ви чо век Ива но ва Јо шка
Ду дуј слич но раз ми шља.

– До сад смо ура ди ли пут код
мо ста на ула зу у се ло са омо -
љич ке стра не у ду жи ни од три -
ста ме та ра, а на да мо се да ће -
мо у до глед но вре ме ус пе ти да
ре а ли зу је мо још две тра се за
ко је има мо при пре мље ну нео -
п ход ну до ку мен та ци ју – јед на
је кроз де по ни ју ка Ду на ву код
„кри вог мо ста”, од пет ки ло -
ме та ра, а дру га тра са, пет сто
ме та ра ду жа, је сте та ко зва ни
цар ски пут пре ма Бре стов цу –
ис ти че Ду дуј.

ТРА ЈУ РА ДО ВИ НА ВА ЖНОМ АТАР СКОМ ПУ ТУ

Стар че во и Ива но во уско ро не у по ре ди во бли жи

НА „ДА НИ МА ЕВРО ПЕ” У РУ МУ НИ ЈИ

Но во се ља ни до ма ћин ски уго шће ни у Ши ри ји

Сеоске славе тек предстоје...



Нови фестивал под називом „Сти-
ховање”, настао по моделу „Сти-
ховизије” која се такође одржава
у нашем граду, одржан је 12. и
15. маја у Градској библиотеци и
Народном музеју. Оба фестива-
ла је осмислило удружење „Лас
хентес”, али за разлику од првог
фестивала, који траје већ пет го-
дина и подразумева рецитовање
на страним језицима и језицима
националних заједница, на фе-
стивалу „Стиховање” учествују
само основци, који имају при-
лику да рецитују ауторску и на-
родну поезију.

Према речима Јелене Симић,
председнице удружења „Лас
хентес”, пријаве су послате на
адресе свих двадесет школа на
територији Панчева, а по броју
пријављених највише су се ис-
такле школе „Доситеј Обрадо-
вић” из Омољице (21), „Свети
Сава” из Панчева (17) и „Вук
Караџић” из Старчева (10).

Од укупно шездесет две при-
јаве, педесет пет је било за ау-
торску поезију, а седам за на-
родну. У финале је ушло два-
десет рецитатора из прве кате-
горије и свих седам из друге.

Прво место је освојио Ма-
теја Гуран из ОШ „Свети Са-
ва”, који је рецитовао песму
„Одлука” Мирослава Антића,

на другом месту је Нина Ба-
ковић из ОШ „Аксентије Мак-
симовић” Долово с песмом
„Моја отаџбина” Алексе Шан-
тића, а на трећем Татјана Ва-
сиљевић, такође из ОШ „Све-
ти Сава”, с песмом „Први тан-
го” Мирослава Антића. Оста-
ли финалисти су добили за-
хвалнице за учешће на фести-
валу.

Жири првог „Стиховања” чи-
нили су песникиња Милка По-
повић, проф. српског језика Је-
лена Милосављевић, проф. срп-
ског језика Невена Стефано-
вић, филолог Јелена Симић и
писац и публициста Драгослав
Бокан, који је председавао жи-
рију.

Манифестацију су музичким
програмом употпунили млађи
полазници школе „Гитарта”.

Од 18. до 20. ма ја у На род ном
му зе ју Пан че во одр жан је пр -
ви пут фе сти вал ги та ре „Па но -
ни ја”, у ор га ни за ци ји удру же -
ња „Па но ни ја му зич ки фе сти -
ва ли и так ми че ња” (ПАМ ФИТ).

Свој та ле нат је пред ста ви ло
ви ше од осам де сет мла дих ги -
та ри ста из Фран цу ске, Ау стри -
је, Ру му ни је, БиХ, Цр не Го ре и
Ср би је, ко ји су се так ми чи ли у
шест ка те го ри ја.

По бед ник у пр вој ка те го ри ји
је Paun-Mastan Alexandru, у дру -
гој Pitu Andrei, у тре ћој Та ди ја
Пе тро вић, а у че твр тој Алек са
Шар че вић. Они су на гра ђе ни
„Па но ни ја” па ке том, као и ва у -
че ром за бес плат но уче шће на
фе сти ва лу „Vojvodina Guitar Fest”
2019. го ди не у Но вом Са ду.

По бед ник пе те ка те го ри је је
Tcaciuc Andrei, ко ји је по ред

„Па но ни ја” па ке та до био и ва -
у чер од 1.000 евра за ку по ви ну
кон церт не ги та ре гра ди те ља
Слав ка Мр да ља, као и на ступ
на фе сти ва лу „Па но ни ја” 2019.
го ди не.

У ше стој ка те го ри ји се над -
ме та ло де вет сту де на та, а по -

бед ник је Емил Ха џи е фен дић,
ко ји је до био кон церт ну ги та -
ру гра ди те ља Слав ка Мр да ља
у вред но сти од че ти ри хи ља де
евра и кон церт на фе сти ва лу
„Па но ни ја” сле де ће го ди не.

Слав ко Мр даљ је ре као да
ће и на ред них го ди на по кла -

ња ти по јед ну ги та ру по бед ни -
ку фе сти ва ла, јер се на тај на -
чин по ма же одр жа ва ње фе сти -
ва ла и ра ди не што ко ри сно за
уна пре ђи ва ње омла ди не.

Ор га ни за тор, про фе сор Не -
над Пе тро вић, ре као је да је
би ло за и ста те шко од лу чи ти ко
ће би ти по бед ник, јер су кан -
ди да ти по ка за ли ви сок сте пен
зре ло сти и про фе си о нал но сти,
али да је у то ме мно го по мо -
гао ме ђу на род ни жи ри, са ста -
вљен од про фе со ра из Сло ве -
ни је, Бо сне и Хер це го ви не и
Ср би је.

По ред так ми чар ског де ла,
одр жа на су и три кон цер та на
ко ји ма су на сту пи ли еми нент -
ни ги та ри сти: То маж Рај те рич
(Сло ве ни ја), Вик тор Илић (Ср -
би ја) и дуо ги та ра Бран ко вић –
Ту ру дић (Ср би ја).

Ива на Што пуљ, ма стер

при ме ње ни умет ник

ПРЕД СТА ВА: Ко мад „Ва жно
је зва ти се Ер нест” го во ри о
дру штве ном ли це мер ју и бе -
сми слу бра ка и де ми сти фи -
ку је ро ман су као иде ал, а све
то на те ме љи ма кла сич не ко -
ме ди је за бу не. Иа ко је Вајл -
дов пр во бит ни сми сао – кла -
сне раз ли ке и њи хо ва шу пљи -
на – остао за ма гљен и скрај -
нут, то је мо жда и ра зу мљи во,
јер је та те ма да нас ма ње ак -
ту ел на, на ро чи то у на шем дру -
штву. С дру ге стра не, ста вља -
ње ак цен та на по тен ци јал но
хо мо сек су а лан од нос дво ји це
глав них ју на ка, ко ји је у ко -
ме ди ји тек мо гао да се на слу -
ти из ме ђу ре до ва, дао је но ву
све жи ну ко ма ду и пра ви омаж
Оска ру Вајл ду. Он је због сво -
је хо мо сек су ал но сти био сво -
је вре ме но за тва ран и ши ка -
ни ран од истог тог ли це мер -
ног дру штва о ко јем је пи сао.
Че ста је ко му ни ка ци ја с пу -
бли ком, што пред ста ви да је
по себ ну ди на ми ку. Ко стим и
му зи ка су фе но ме нал ни. Пред -
ста ву мо же те по гле да ти на
Сце ни „Ра ша Пла о вић” у На -
род ном по зо ри шту и си гур на
сам да ће те ужи ва ти.

ФИЛМ: Успе шним фил мом
„Лед” ру ска ки не ма то гра фи -
ја се за и ста мо же по хва ли ти,
с об зи ром на то да је он над -
ма шио гле да ност и мно гих
хо ли вуд ских фил мо ва. По но -
сна сам због то га што је у
глав ној уло зи наш ма е страл -
ни глу мац Ми лош Би ко вић.
Ин спи ри сан исти ни тим до -
га ђа ји ма, „Лед” је емо тив на
при ча о де вој ци ко јој је љу -
бав по мо гла да уста не из ин -
ва лид ских ко ли ца и по ста не
шам пи он све та у кли за њу. Још
од ра ног де тињ ства На ђа је
ве ро ва ла у чу да, за ми шља ла
је ка ко ис тр ча ва на лед уз
ова ци је пу бли ке и из во ди свој
нај леп ши плес. Због сво је ве -
ре и ис трај но сти, она по ста је
по зна та кли за чи ца. На ко рак
до нај ве ћег успе ха у ка ри је ри
На ђа до жи вља ва озбиљ ну по -

вре ду и за вр ша ва у ин ва лид -
ским ко ли ци ма. Вра тив ши се
у род ни град Ир кутск, она по -
но во про на ла зи сво је сно ве –
за хва љу ју ћи сна зи Си би ра у
ње ној кр ви, али и нео че ки ва -
ној љу ба ви пре ма хо ке ја шу
Са ши. Филм до пи ре до ср ца
гле да ла ца и оста вља по ру ку
да не тре ба гу би ти оп ти ми -
зам, већ се тре ба бо ри ти свим
сна га ма и кад је нај те же.

ИЗ ЛО ЖБА: Удру же ње ли ков -
них умет ни ка „Све ти о ник”
при ре ди ло је из ло жбу у апри -
лу ове го ди не у пре ле пој Га -
ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа. Те ма је би ла Пан -
че во, а из ло жба је би ла про -
дај ног ка рак те ра. Удру же ње
је осно ва но у де цем бру 2007.
го ди не и од та да се ак тив но
ба ви ор га ни зо ва њем из ло жби
и про мо ви са њем са мих умет -
ни ка. Чла но ви удру же ња су
афир ми са ни ли ков ни умет -
ни ци, ко ји су овом при ли -
ком из ло жи ли сво је сли ке,
цр те же, скулп ту ре и гра фи -
ке. И са ма сам део овог удру -
же ња, за јед но са још де вет -
на ест ко ле га ко ји су углав -
ном из Пан че ва и Бе о гра да.
Сле де ће де ша ва ње ко је УЛУ
„Све ти о ник” пла ни ра би ће
при ре ђе но 16. ју на, по во дом
Да на Ду на ва. То ће се од и -
гра ти на пан че вач ком ке ју,
од 9.30, у ви ду ра ди о ни це
умет ни ка из удру же ња, де це
и уче сни ка из дру гих ор га -
ни за ци ја. Реч је о еко ло шкој
ли ков ној ра ди о ни ци чи ји је
циљ по ди за ње све сти о зна -
ча ју очу ва ња Ду на ва и ње го -
вих при то ка, пу тем ли ков не
и при ме ње не умет но сти.

КУЛТУРА
Петак, 25. мај 2018.
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Културни телекс
ИЗ ЛО ЖБА ПО ВО ДОМ ВЕ ЛИ КОГ ЈУ БИ ЛЕ ЈА

СТО ОСАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ХОР СКЕ
МУ ЗИ КЕ У СР БА

По став ка ће би ти 
до ступ на до 26. ма ја

По во дом обе ле жа ва ња ве ли ког
ју би ле ја Пан че вач ког срп ског
цр кве ног пе вач ког дру штва, у
че твр так, 17. ма ја, отво ре на је
из ло жба под на зи вом „180 го -
ди на хор ске му зи ке у Ср ба”.

О раз во ју Дру штва и ње го -
вом зна ча ју го во ри ли су ди рек -
тор На род ног му зе ја Ми ро слав
Бир цлин, ау тор из ло жбе Ми -
лан Јак шић, пред сед ник Дру -
штва Ср ђан Ми ко вић и не ка -
да шњи ди ри гент ака де мик Ди -
ми три је Сте фа но вић.

Из ло жба је при ре ђе на с ци -
љем да се гра ђа ни Пан че ва и
кул тур на јав ност у на шој зе -
мљи под се те на зна чај и ду го -
трај ност Пан че вач ког срп ског
цр кве ног пе вач ког дру штва као
сво је вр сне кул тур не ин сти ту -
ци је срп ског на ро да, ко ја је би -
ла за чет ник и ра сад ник не са -
мо му зич ке кул ту ре већ и по -
зо ри шне умет но сти и срп ске
кул ту ре уоп ште.

На са мом по чет ку је го во рио
ди рек тор На род ног му зе ја, ко ји
је под се тио на дру штве не при -
ли ке у ко ји ма је цр кве ни хор
на стао и ко ли ко је то зна чи ло
за кул тур ни раз ви так Пан че ва.

– Кроз Дру штво су про ла зи ли
ис так ну ти љу ди ко ји су га ства -
ра ли, као што су Јо ван Бан дур,
Ди ми три је То па ло вић, Кор не -
ли је Стан ко вић, а то су све ве -
ли ка ни на ше умет но сти и тре ба
да осе ћа мо из у зе тан по нос што
наш град ба шти ни та кву ин сти -
ту ци ју – ис та као је Бир цлин.

Ау тор из ло жбе Ми лан Јак -
шић на гла сио је да је иза Дру -

Ва жно је зва ти се Ер нест

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Те мат ски про грам
По не де љак, 28. мај, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
три би на „За што Ју го сла ви ја?” („Мај ски да ни књи ге”).

Уто рак, 29. мај, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: три -
би на „Да ли је сло бо да про пе ва ла?” („Мај ски да ни књи ге”). 

Сре да, 30. мај, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: три -
би на „Шта је Џо ни Шту лић за и ста хтео да ка же?”, по све ће на
по бу ни као та квој („Мај ски да ни књи ге”). 

Че твр так, 31. мај, од 10 до 17 са ти, чи та о ни ца Град ске би -
бли о те ке: струч ни скуп „Чи та ли шта” („Мај ски да ни књи ге”).

Че твр так, 31. мај, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пред ста вља ње ча со пи са КУШ („Мај ски да ни књи ге”).

Сре да, 30. мај, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: Град ска
смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва од ра слих.
Му зи ка 
Уто рак, 29. мај, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: кон -
церт уче ни ка кла ви ра проф. Ма је Бо шко вић Но виц ки. 

Сре да, 30. мај, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: кон -
церт пи ја нист ки ња Ан ђе ле Бу вач и Да ни це Ма рин ко вић.

Че твр так, 31. мај, 10 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: све -
ча ни ма тур ски ис пит уче ни ка Ба лет ске шко ле „Ди ми три је
Пар лић” Пан че во.

Че твр так, 31. мај, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: за -
вр шни го ди шњи кон церт уче ни ка гу дач ког од се ка. 
Пред ста ве 
Пе так, 25. мај, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
ма ђи о ни чар ска пред ста ва „Ма ги ја за де цу и од ра сле”.

Су бо та, 26. мај, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пред ста ва „Се стре Дан гу бић”.

Че твр так, 31. мај, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: по зо ри -
шна пред ста ва „По гле ди”.
Из ло жбе
Уто рак, 29. мај, 20 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не: из ло жба
Је ле не Жи гић „Но ва ста ра Ки на”.

У раз во ју Дру штва су, по ред
Срп ске пра во слав не цр кве, под
чи јем окри љем је оно осно ва но,
ве ли ку уло гу има ли и гра ђа ни
Пан че ва, ко ји су пред ста вља ли
моћ ну бра ну за за шти ту срп -
ских на ци о нал них ин те ре са.

– Пе вач ко дру штво је до при -
не ло ши ре њу кул ту ре и про -
све те у срп ском на ро ду, по ла -
зе ћи од ста но ви шта да је ње -
гов на ци о нал ни оп ста нак био

усло вљен сте пе ном обра зо ва -
ња сва ког по је дин ца. Дру штво
је по ма га ло на у ку и умет ност
и да ва ло сти пен ди је сту ден ти -
ма – ре као је Јак шић.

По се ти о ци ма из ло жбе обра -
тио се и пред сед ник Пан че вач -
ког срп ског цр кве ног дру штва
Ср ђан Ми ко вић, ко ји је го во -
рио о исто ри ја ту Дру штва, али
и о пе ри о ду ве ли ког про цва та
Дру штва на кон 2000. го ди не,
од ка да је на ме сту ди ри ген та
мр Ве ра Ца ри на. По ме нуо је
број на при зна ња ко ја је Дру -
штво до би ло, али се освр нуо и
на под мла дак, Деч ји хор ко ји
во ди Бор ја на Стра жме ште ров,
а чи је по сто ја ње ули ва на ду у
ду го трај ност цр кве ног хо ра.

При ли ку да свој по нос по де -
ли са сво јим су гра ђа ни ма имао
је ака де мик Ди ми три је Сте фа -
но вић, ко ји је ве о ма емо тив -
ним го во ром зва нич но отво рио
из ло жбу.

– Не ве ро ват не су успо ме не,
не ве ро ват ни су љу ди ко ји су пе -
ва ли у ПСЦПД-у, не ве ро ва тан
је био чи ка Јеф та Спа јић, Ми -
хо вил То мандл и мно ги дру ги.
Увек је у на шем дру штву би ло
оно га без че га се не мо же, а то
су пе ва чи. Њи ма се кла њам што
су има ли при ви ле ги ју да бу ду
чла но ви пе вач ког дру штва, кла -
њам се и Ве ри Ца ри ни, ко ја је
по ди гла Дру штво ви ше не го до
за вид не ви си не, али и Пан чев -
ци ма. Има ли смо про бле ма, би -
ло је па до ва, али би ло је и успе -
ха. Пан че во ни ка да ни је има ло
до вољ но, али је увек има ло онај
ми ни мум раз у ме ва ња за пе вач -
ко дру штво и за кул тур ни жи -
вот у Пан че ву – ре као је Ди ми -
три је Сте фа но вић.

Срп ску пра во слав ну цр кву по
узо ру на ру ске цр кве, ни су ни
слу ти ли да ће ово дру штво пре -
ра сти окви ре гра да и на ше зе -
мље и да ће по ста ти јед на од
нај зна чај ни јих уста но ва срп -
ског на ро да. Не тре ба за бо ра -
ви ти да је на по чет ку 19. ве ка
по сто ја ло тек не ко ли ко кул тур -
них ин сти ту ци ја ко је су у пра -
вом сми слу чу ва ле и одр жа ва -
ле срп ски иден ти тет, а то су

штва ско ро два ве ка на по ра и
ра да ка ко би се та кул тур на
ин сти ту ци ја срп ског на ро да
одр жа ла.

– Ова из ло жба же ли да осве -
тли уло гу и број них чла но ва
Дру штва, ве ћи ном гра ђа на Пан -
че ва, ко ји су за ових сто осам -
де сет го ди на омо гу ћи ли да се
по стиг ну из ван ред ни ре зул та -
ти. Ка да су дав не 1838. го ди не
Срп ска пра во слав на цр кве на
оп шти на у Пан че ву, ви ђе ни ји
гра ђа ни и про та Кон стан тин
Ар се но вић по кре ну ли ини ци -
ја ти ву за осни ва ње хо ра у же -
љи да се нот но пје ни је уве де у

би ле Ве ли ка шко ла у Бе о гра ду
(1808), Ма ти ца срп ска (1826),
Би бли о те ка Ма ти це срп ске
(1838) и ПСЦПД – ре као је Ми -
лан Јак шић.

Он је у свом го во ру по ме нуо
и зна чај не лич но сти ко је су до -
при не ла ра ду Дру штва, као што
су ди ри ген ти Па вле Ра ди во је -
вић, Ми та То па ло вић, Ни ко ла
Ђур ко вић и мно ги дру ги, али
и чла но ви Дру штва, ме ђу ко -
ји ма су би ли и Јо ван Јо ва но -
вић Змај, др Све ти слав Ка са -
пи но вић, Све то зар Ми ле тић,
про та Ва са, др Ми хо вил То -
мандл.

ПР ВИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ФЕ СТИ ВАЛ ГИ ТА РЕ „ПА НО НИ ЈА”

По бед ни ци ма вред не на гра де

ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА

Фестивал „Стиховање”
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ПРО ДА ЈЕМ фол ксваф ген
џе та, ау то ма тик, кли ма,
сер во ,цен трал но, бен -
зин, плин атест. 064/004-
52-30 (СМС)

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

ПРО ДА ЈЕМ опел астра,
1993. го ди ште, бен зи нац,
1.4, ре ги стро ван.
063/714-32-62. (260191)

2011. ДА ЧИ ЈА ло ган, 1.4
бен зин/плин атест до
2021, вла сник, 2.999
евра. 064/144-27-40.
(259898)

ОПЕЛ кор са 1.4, 64.000,
бен зин 2010, пр ви вла -
сник, зе дер. 063/354-221.
(260245)

ОПЕЛ астра Г, 1999. 55
м2, бен зин, ре ги стро ван.
331-586, 063/805-74-60.
(260257)

ПУН ТО 2009, ре ги стро -
ван, га ра жи ран, сер ви сна
књи жи ца, гас, му зи ка, ку -
ка. 064/240-93-84.
(260318)

ПЕ ЖО 206, 1.1, 2000. го -
ди ште, пе то ра вра та, кли -
ма, 950 евра. 060/630-
56-30. (260335)

ПРО ДА ЈЕМ ску тер kee-
way Ф-акт50, од ли чан.
062/137-59-68. (260408)

РЕ НО клио 2009, 1.2, 16
В, ре ги стро ван. 065/336-
76-84. (260420)

ПРО ДА ЈЕМ си тр о ен кса -
ра 1.6, 2005, су пер ста -
ње, по вољ но. 062/885-41-
07. (260444)

ПРО ДА ЈЕМ то јо та ја рис
1.3, 2001. од ли чан.
062/885-41-07. (260444)

ФИ ЈАТ ПУН ТО 1.2, 2002,
3 В, кли ма, сер во, цен -
трал на, вла сник.
064/856-60-65. (260448)

ЈУ ГО ко рал ин 1.1, 2007,
ме та лик плав, од ли чан,
вла сник. 064/142-55-93.
(260453)

ВЕК ТРА, 2001, вла сник,
ре ги стро ва на до 2019.
063/811-18-52. (260459)

СИ ТР О ЕН кса ра, 2.0
ХДИ, 2003, 240.000 км,
1.499 евра. 064/479-40-
85. (260472)

ПЕ ЖО пик-ап, 1.9 ди зел,
2002, мо же за ме на за
пут нич ко. 064/158-15-90.
(260483)

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”, 013/361-
361, 064/122-68-05.
(260574)

КЛИО, на име куп ца, 1.5
ДЦИ, 2004, мо же за ме на.
064/158-15-90. (260483)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо  305,
1986. го ди ште. 063/249-
216. (260485)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ок -
та ви ју 1.9 ТДИ, 2008, на
име, за јеф ти ни ји.
065/610-45-67. (260491)

ХИТ НО про да јем, ве о ма
до бро очу ва ну ка ро се ри -
ју мер це дес 124/260,
пун то, ре ги стро ван до 1.
ок то бра 2018. го ди не.
Тел. 064/949-92-72.
(260486)

ТО ЈО ТА ја рис 1.0, 2000,
тро је вра та, ате сти ран
плин. 064/587-50-24.
(260528)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2009,
пе то ра вра та, ате сти ран
плин. 064/130-36-02.
(260528)

ШКО ДА фа би ја 1.4
МПИ, 2002, ка ра ван, фул
опре ма, 105.000, вла -
сник. 065/587-50-24.
(260528)

ПУН ТО 3, 1.3 мул ти џет,
ди зел, 2004, пе то ра вра -
та, фул опре ма, на име.
064/587-50-24. (260528)

ФОЛ КСВА ГЕН фокс, 1.2,
2005, фул опре ма,
100.000 км, на име.
064/587-50-24. (260528)

ВАРТ БУРГ са гол фо вим
мо то ром,атест за плин и
за ку ку и дру ги ком пле -
тан за де ло ве и за ста ва
101, ком пле тан за де ло -
ве. 061/240-16-52.
(260533)

ОПЕЛ астра Х 2004. го -
ди ште, 1.8 бен зин-плин,
вла сник, не ре ги стро ван,
2.400 евра. 060/332-77-
90. (260552)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 до
1.000 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(260457)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле,
ста ње и го ди ште ни из -
глед ни су бит ни до 1.800
евра. 063/165-83-75.
(260502)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-
05. (260502)

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

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га -
ра жу на Ко те жу 2, на
углу код Пи ва ре.
063/354-221. (260245)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну га ра -
жу, ро ло вра та, стру ја,
укњи же на, Све тог Са ве
59, вла сник. 063/449-
798. (260280)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди -
ги тал них ри си ве ра, мо -
ни то ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28.
013/353-463. (260300)

ТВ по лов ни, 37, 55, 66,
72. 066/348-975. 

ПРО ДА ЈЕМ цреп ма ла
ки кин да 272 , 2.000ком.
Тел. 063/776-16-77 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ на ме штај за
фри зер ски са лон: два рад -
на ме ста, че ка о ни ца, шам -
по ње ра. 064/004-52-30
(СМС)

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

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

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

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

КОМ БИ НО ВА НИ фри жи -
дер/за мр зи вач го ре ње, са
два мо то ра, ис прав но,
100 евра. 064/206-50-47.
(260198)

ПРО ДА ЈЕМ ме тал ни ка -
вез за тов пи ли ћа. Тел.
013/377-769. (260212)

НА ПРО ДА ЈУ тро сед,
дво сед и фо те ља, по до -
го во ру. 064/888-42-64.
(260201)

ПРО ДА ЈЕМ дво сед, тро -
сед, два де ла ви три не,
сто чић, по лов но, очу ва -
но, по вољ но. 064/342-34-
14. (260237)

ПРО ДА ЈЕМ по ро дич ну
гроб ни цу на Ка то лич ком
гро бљу. 064/848-84-22.
(620251)

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи -
шта, та бар ке, ме ша чи,
дна, лу ле. 331Ч586,
063/805-74-60. (260257)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу жи -
ви ну: ко ко шке, пат ке-па -
чи ће, гу ске, ћу ра не, мор -
ке. 063/894-84-23.
(260261)

КРЕ ВЕТ бол нич ки, ме тал -
ни, мо гућ ност по де ша ва -
ња-ле жа ње-се де ње, са мо
18.000 ди на ра. 063/894-
84-23. (260267)

ПРО ДА ЈЕМ пче ле, ро је -
ве, дру штва, на ЛР ра мо -
ви ма. 063/866-78-24.
(260321)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
сан ду чар 310. 062/244-
896. (260316)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед, дво -
сед и фо те љу. 064/464-
01-11. (260338)

ВЕ ЗЕ НИ пе шки ри за
свад бе, ком пју тер ски сто,
ка да, др ве на вра та.
062/965-95-07. (260354)

ПРО ДА ЈЕМ деч ји ау то на
аку му ла тор. Тел. 355-
039. (260355)

ФРИ ЖИ ДЕР, нов шпо рет
плин/стру ја, су до-ма ши -
на, веш-ма ши на, су до пе -
ра с рад ним ви се ћим,
тро крил ни ор ман, уга о на
гар ни ту ра, дво сед, кре -
вет, сто чи ћи, ду ше ци.
Тел. 063/861-82-66.
(260363)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, ка ду
с но жи ца ма, тро сед.
066/200-514. (260368)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет, фри -
жи дер, брач ни кре вет,
ко мо ду, дво сед, те пих.
066/333-892. (260367)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну,
тре на жер, те гле. 352-114.
(260404)

ПРО ДА ЈЕМ кле са ни ка -
мен за зи да ње, нов цреп,
ци глу ма ли фор мат.
064/110-12-80. (260422)

НО ВИ ЈИ дво сед на рас -
кла па ње, дво ја јед но -
крил на вра та са ста кли -
ма, пу но др во, про зор ска
кри ла. 062/424-128. (26)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен -
те, су до пе ра 3.000 ди на -
ра, но ва. 063/773-45-97,
371-568. (260461)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће, јаг -
њи ће и ја ре. 013/632-
151. (260477)

МА ЛИ фри жи дер, кре ве -
тац, зид ну сли ку, жен ску
јак ну, ци пе ле и ка пут.
064/058-51-49. (260488)

КУ ХИЊ СКИ сто, сто ли це,
сред њи ко фер, но ву шер -
пу сред ње ве ли чи не.
064/058-51-49. (260488)

ПРО ДА ЈЕМ ком пле тан
ин вен тар жен ског фри -
зер ског са ло на у раз ра -
ђе ном ло ка лу, од лич на
ло ка ци ја, по вољ но.
063/538-418, 063/369-
553. (260498)

ХАР МО НИ КА ори ги нал
да ла пе су пер ма е стро,
1975. го ди ште, па пи ри
су ви жиг, 4.200 евра.
063/141-58-88. (260551)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
про из вод њу па пир них
џа ко ва. 064/424-95-10.
(260518)

ВЕ ЛИ КИ из бор по лов них
те ле ви зо ра из уво за.
При сту пач не це не.
064/564-14-14. (260530)

ШТЕ НАД не мач ког ов ча -
ра са па пи ри ма, вр хун -
ског по ре кла, ста ра два и
о ме се ца, вак ци ни са ни и
очи шће ни од па ра зи та,
по вољ но, мо гу ће раз не
ком би на ци је.  064/266-
84-91. (260540)

НА ПРО ДА ЈУ свињ ске по -
лут ке. 013/632-145,
060/500-30-91. (260555)

ПО ЛО ВАН на ме штај и
бе ла тех ни ка са до ста -
вом. 061/317-07-68. 

ПРО ДА ЈЕМ вер ти кал ни
за мр зи вач, веш-ма ши ну,
фри жи дер, ши ва ћу ма -
ши ну. 013/346-790,
064/129-73-60. (260571)

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

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, плин ске бо це, веш-
ма ши не, фри жи де ре,
ста ро гво жђе. 
066/900-79-04. 
(260217)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, гар ни ту ре, ку хи ње,
сто ли це, сто ло ве, оста ло
по кућ ство. 
062/148-49-94 
(260245)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, гар ни ту ре, сто ло ве,
сто ли це, ТА пе ћи, ста ро
гво жђе. 062/150-68-54.
(260283)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе и
сав ме тал ни от пад и бе лу
тех ни ку за ре ци кла жу.
Злат ко. 061/144-82-80,
063/196-54-56. 
(260295)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, шпо ре -
те, фри жи де ре, пе ћи, ра -
ди ја то ре, и све оста ло.
061/627-07-31, 
013/367-146. 
(260341)
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ВИ КЕН ДИ ЦА, Ба ва ни -
штан ски пут, 30 ари, до
ас фал та, тро фа зна, бу -
нар, во ће. 064/493-00-47.
(260287)

КУ ЋА, ле га ли зо ва на, 7
ари, 84 м2, по вољ но, Вој -
ло ви ца. 061/745-56-90.

(259450)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две за себ не
је ди ни це, 4.5 ара, 32.000,
усе љи во. „Го ца”,
063/899-77-00. (260303)

ЦЕН ТАР, дво ри шна ку ћа,
80 м2, 1.6 ари, хит но,
40.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (260303)

ДО ЊИ ГРАД, 140 м2, три
за себ не је ди ни це, 3.5
ара, 65.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (260303)

ЦЕН ТАР, са лон ска ку ћа
140 м2, 4.5 ара, хит но,
65.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (260303)

ГОР ЊИ ГРАД, две ку ће,
2,5 ара, хит но, 57.000.
„Го ца”, 
063/899-77-00. 
(260303)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 138 м2,
плац 15 ари, 24.000, 
до го вор. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 400 м2, две
вер ти кал не ета жи ра не
стам бе не је ди ни це, ПО +
ПР + I, до го вор.  (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. 
(260312)

ВИ КЕНД-НА СЕ ЉЕ До ло -
во, 130 м2, ПР + I + ПК,
30 ари плац, од мах усе -
љи во, ком плет са ства ри -
ма, 38.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05. 

ЈА БУЧ КИ пут, га ра жа 90
м2 на 5 ари, ку ћа 230 м2

на 5 ари, плац 4 ара.
069/213-97-37. (260313)

УЖИ цен тар, 130 м2, 5
ари, пре ле па ку ћа,
65.000. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
80 м2, 5 ари, ПВЦ, но ва,
27.000. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)

НА ПРО ДА ЈУ ба шта 6
ари, Но во се љан ски пут.
Тел. 063/865-80-77.
(260329)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код
Спорт ског цен тра, 
но ва Ми са. 
064/367-96-96. 
(260346)

НО ВА МИ СА, ета жа у ку -
ћи, га ра жа и део дво ри -
шта, 35.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(260651)

МИ СА, но ви ја ку ћа 193
м2, на 6 ари, 55.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (260651)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу 128 м2, 5 ари, Фи ли па
Ви шњи ћа. 069/352-15-43.
(260357)

НА ПРО ДА ЈУ два лан ца у
Ла пу. 065/966-23-22.
(260364)

ЦРЕ ПА ЈА/ПРО ДА ЈЕМ ку -
ћу 11 ари, пла ца.
065/658-47-74. (260365)

КУ ЋА у Ца ра Ду ша на са
објек ти ма. 063/864-09-
85. (260370)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу ле га ли -
зо ва ну, на Ку де ља ра цу,
на 9 ари пла ца. 064/040-
82-72. (260386)

ПРО ДА ЈЕМ плац сас ку -
ћом 40 ари, стру ја, во да,
на Ка ра у ли. 064/205-53-
32. (260391)

КУ ЋА, Ми са, Срем ска 3.5
ара, 100 м2, 30 м2.
063/831-47-76. 
(260396)

КУ ЋА, Ми са, 270 м2,
укњи же но, 1/1, мо гућ -
ност стам бе не по де ле,
55.000 евра. 063/852-43-
19. (260393)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, но ва
Ми са, мо же и ета жно.
Тел. 064/327-60-75.
(260409)

ОМО ЉИ ЦА, цен тар, 120
м2, ЦГ, га ра жа, те ра са,
по друм, вла сник.
062/550-560. 
(260420)

ОМО ЉИ ЦА, 65 м2, 6.5
ари, по моћ ни објек ти,
усе љи ва. 064/961-00-70.
(260413)

ПЛАЦ, ба шта,  11 ари + 3
ара пу та у Пан че ву, Иве
Кур јач ког 149. 064/110-
12-80. (260422)

ПЛАЦ, Стре ли ште, 445
м2, са ста ром ку ћом,
стру ја, во да, укњи жен.
064/119-04-31. (260416)

НА ПРО ДА ЈУ пла це ви на
Стре ли шту, укњи же ни.
Тел. 064/119-04-31.
(260416)

КУ ЋА у цен тру Пан че ва,
170 м2, са сре ђе ним дво -
ри штем, но ва и из у зет на.
Вла сник. До го вор.
063/156-44-20. 

МИ СА, че ти ри ета же,
280, ЕГ, од лич но, 70.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (260479)

ТЕ СЛА, 180, ЕГ, од лич на,
80.000; Ду бо ка ба ра 13,
40 м2, 18.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(260479)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва -
ни штан ском пу ту 15,5
ари, по вољ но. 062/885-
41-07. (260444)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,
Мак си ма Гор ког, плац
3,8 ара. 063/301-360.
(260449)

ВОЋ ЊАК 15 ари са ви -
кен ди цом, на Ба ва ни -
штан ском пу ту, дру ги
ред, дру го не мач ко по ље.
064/368-04-77. (260454)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и но ву
ку ћу у Осло бо ђе ња 38-а.
320-144, 063/116-77-76.
(260457)

КУ ЋА, Цре па ја, 135 м2 и
17 ари пла ца, ле га ли зо -
ва но. 063/784-22-73.
(260432)

БА ВА НИ ШТАН СКИ до
пу та, но ви ја, дво соб на,
13,5 ари, 22.500. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(260433)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца,
но ви ја, 130 м2, две је ди -
ни це, 2.3 ара, 60.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (260464)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће у
цен тру гра да, по вољ но.
064/548-29-29. (260468)

ДЕО КУ ЋЕ, као спо је не
стам бе не је ди ни це, 136
м2, на пла цу 3,55 ара, код
ста рог бу вља ка. 064/240-
68-00. (2460470)

ЦЕН ТАР, улич ни део ку ће
са ло ка лом, по вољ но,
зва ти по сле 14 са ти.
064/296-25-04. (260473)

КУ ЋА, Те сла, до бра ло ка -
ци ја за при ват ни би знис,
ста но ва ње и ин ве сти то ре.
066/001-050. (260477)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у Ма -
ђар ској, ме сто Том па, са
пла цем 1615 м2, на глав -
ном пу ту, че ти ри км од
гра ни це. По год но за све
де лат но сти и ре ше на до -
ку мен та ЕУ. 
Тел. 063/777-87-77.
(260469)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на, на 4,85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 35.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(260482)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на,
130 м2 + ло кал 30 м2, на
7,3 ари пла ца, 30.000.
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (260482)

КУ ЋУ у Омо љи ци про да -
јем или ме њам за стан.
063/249-216. (260485)

КУ ЋА, бли зу На род не ба -
ште, 60 м2, 1.5 ар, 34.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-
15.(260487)

КУ ЋА, Кни ћа ни но ва 33,
120 м2, 5 ари, 33.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-
15.(260487)

СТАР ЧЕ ВО, цен тар, стан,
улич ни део ку ће, 65 м2,
по моћ ни објек ти, ба шта.
063/774-62.13, 013/631-
799. (260493)

КУ ЋА у цен тру Пан че ва,
170 м2, са сре ђе ним дво -
ри штем, но ва и из у зет на,
вла сник. 063/156-44-20.
(260497)

ВИ КЕН ДИ ЦА на По ња ви -
ци, 47 м2, 16 ари пла ца,
стру ја, хи дро фор, ле га -
ли зо ва но 1/1, 9.000 евра,
до го вор. 060/066-13-05.
(260499)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, про да ја, за -
ме на, но во град ња, ку ћа
170 м2, 3 ара. 063/784-
71-34, 063/771-75-96.
(260505)

ДВЕ но ве ку ће са ку па ти -
лом, гре ја њем, ве ли ки
плац и ба шта. 064/462-
43-88. (260509

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац 5.8 ари, Шар пла -
нин ска ули ца, но ва Ми са.
069/160-82-28. (260512)

КУ ЋА и ло кал на Ба ва ни -
штан ском пу ту 111, хит -
но, по вољ но. 063/823-10-
13. (260526)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ске
пла це ве за ви кен ди це,
воћ ња ке, Омо љи ца-Бре -
сто вац, 15-30 ари и ви ше,
по ред По ња ви це.
065/686-05-02. 
(260536)

ТЕ СЛА, 55 м2, плац 1.84
ара, 38.000, до го вор.
(242), „Ква рт”, 346-392,
064/125-62-67. 
(260550)

ЦЕН ТАР, 87 м2, плац 1.20
ари, 22.000, до го вор.
(242), „Ква рт”, 346-392,
064/125-62-67. (260550)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Стар -
че ву, Ул. Пе тра Драп ши -
на, од мах усе љи ва.
064/370-79-47. (260551)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5
ари, стру ја, во да, га ра жа,
за по чет обје кат 200 м2,
вла сник. 064/260-05-34.
(260558)

ЈА БУЧ КИ, 2 стам бе не је -
ди ни це, усе љи во, 29.000;
ку ћа цен тар, 2,27 ари,
103, пре ле па, хит но.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (260570)

МИ СА, 6.79 ари, 93,17 са
два ста на, 35.000; Ми са
ПР + СП 130 м2, 29.000.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (260570)

СТАР ЧЕ ВО, од лич на, усе -
љи ва, 10,86, 91 м2,
29.000; Но во Се ло, 129
м2, 21.76 ари.  (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (260570)

КУ ЋА, Бре сто вац, ПР +
ПК, 16.500, ду бо ка ба ра,
пре ле па ви кен ди ца 6 ари,
18.000.  (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (260570)

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

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту, дво -
со бан на Ко те жу 2 и ку ћу
у ши рем цен тру, по вољ -
но. „Ве сна два”, 066/937-
00-13. (СМС)

ЦЕН ТАР, 47 м2, II спрат,
лифт, но ва град ња, гас,
укњи жен, усе љив, вла -
сник. 063/449-798.
(260280)
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НО ВО СЕ ЉАСНКИ пут,
плац за би знис, на ас фал -
ту, 31 х 60 м, пре ко од но -
ве пум пе, по вољ но.
066/385-289. (259551)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Пан че -
ву, С. Шу пљик ца.
063/317-938. (260210)

ПРО ДА ЈЕМ плац 18 ари,
са ма лом ви кен ди цом, на
Ба ва ни штан ском пу ту.
065/807-78-18. (260216)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при -
вред но зе мљи ште, 30 ари,
до зво ље на град ња, Брат -
ство је дин ство, дру ги про -
сек. 366-234. (259380)

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

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу
за стан, Ку де љар ски на -
сип, ле га ли зо ва но. Тел.
061/640-91-74. (260224)ђ

СТА РА ку ћа на про да ју,
плац 1.5 ар. До бра ло ка -
ци ја. 065/205-92-33.
(260225)

СА МОШ, про да јем 96 ари
об ра ди вог по љо при вред -
ног зе мљи шта, бли зу се ла.
Тел. 065/600-23-84. (260)

СА МОШ, про да јем ку ћу
130 м2, 15 ари пла ца, ре -
но ви ра ње по треб но. Тел.
065/600-23-84. (260213)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Омо љи -
ца, 6 ари, пла ца. 064/158-
84-32, 013/618-652. 

ПРО ДА ЈЕМ ба шту са ку -
ћи цом на Ка ра у ли. Тел.
903-70-73. (260254)

ГРА ЂЕ ВИН СКО зе мљи ште
5 ла на ца, по ред ас фал та,
се вер на зо на, 45.000.
063/894-84-23. (260267)

ЈА БУ КА, дво соб на, 64 м2,
4 ара пла ца, чвр ста град -
ња, 21.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74.   (260266)

СТАР ЧЕ ВО, 106 м2, 9,2
ара плац, на углу, 22.000,
до го вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260266)

КУ ЋА, Те сла, 100 м2, 3
ара, по год но за пред у зет -
ни ке. 064/387-84-70.
(260273)

КУ ЋА, Гор њи крај, две
стам бе не је ди ни це, 3 ара,
по вољ но. 065/513-87-30.
(260274)

ПЛАЦ, Ми са, Зла ти бор ска
ули ца, 5 ари, 22 х 24,
стру ја, во да, гас, вла сник.
063/449-798. (260288)

ПРО ДА ЈЕМ плац 10 ари,
Ја буч ки пут код „Пи ва ше -
ви ћа”, 15.000. 060/353-
99-10. (260281)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60 м2,
6 ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85. 
(260291)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста ре са -
то ве, сли ке, ста ри но вац,
стри по ве, би жу те ри ју,
играч ке, ста ро по кућ ство.
063/705-18-18, 335-930,
335-974. (260492)

КУ ПУ ЈЕ МО алу ми ни јум,
оло во, гво жђе, ме синг,
веш-ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре, све оста ло.
061/322-04-94. (260547)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та -
ле, алу ми ни јум, аку му ла -
то ре, ме синг, веш-ма ши -
не, те ле ви зо ре, за мр зи ва -
че. 061/206-26-24.
(260547)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба кар,
ме синг, алу ми ни јум, оло -
во, ка бло ве, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. (260547)

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

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

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

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

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

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

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

КУ ЋА, Стар че во, Пе тра
Драп ши на, 17 ари пла ца,
од мах усе љи ва, вла сник,
1/1. 064/370-79-47.
(259157)

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

НО ВА ку ћа, Ка ча ре во,
170 м2, усе љи ва без ула га -
ња. 013/601-472, 258846)

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

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

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

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

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

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

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

ПРО ДА ЈЕМ нов усе љив
тро со бан стан, 57 м2,
пре ко пу та „Ави ва”.
065/800-90-04. (260175)

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

ТЕ СЛА, тро со бан, 71 м2,
IX спрат, ко си кров, до го -
вор. 064/822-17-72.
(2598739)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88. (259978)

ХИТ НО про да јем стан,
но ва Ми са, 38 м2, пот -
кро вље, укњи жен, вла -
сник, 1/1. 065/272-29-87.
(260003)

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

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

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

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

ТРО СО БАН стан у Мо ше
Пи ја де, 68 м2, на пр вом
спра ту. 064/276-04-08. 

СО ДА РА, тро со бан стан,
I спрат, ЦГ, 74 м2, вла -
сник. 064/616-47-67.
(260241)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан, 80 м2, сед ми
спрат, 38.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 
064/206-55-74.   
(260266)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
39.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260266)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан
62 м2, тре ћи спрат, сре -
ђен, усе љив, 41.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.   
(260266)

ЦЕН ТАР: дво со бан, 45
м2, ТА, IV од V, усе љив,
27.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260266)

ТИП СТАН КО, дво со бан,
48 м2, ТА, дру ги спрат,
ре но ви ран, 25.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (260266)

ТЕ СЛА, дво со бан, 40 м2,
при зе мље, ТА гре ја ње,
23.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(260266)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
дру ги спрат, ТА гре ја ње,
30.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (260266)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, Те сла, без ула га ња.
063/827-95-69. (260268)

НА ПРО ДА ЈУ гар со ње ра
18 м2, у цен тру гра да.
Тел. 063/107-34-03.
(260277)

ПРО ДА ЈЕМ стан у цен -
тру, 56 м2, зва ти од 18 до
20 са ти. 062/353-688.
(260275)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град -
ња, 57 м2, I, ЕГ, 35.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-
05. (260312)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,100
м2, ком фо ран че тво ро со -
бан, V, 70.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-
05. (260312)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, I, но -
во град ња, 44.000, до го -
вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 
069/196-96-05.
(260312)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, 61
м2, дво и по со бан, VI, сре -
ђен, 38.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (260312)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2 + по -
друм, III спрат, но во град -
ња, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. 
(260312)

63 КВМ, Ко теж 2, по че -
так, без по сред ни ка. Тел.
064/475-78-16. 
(260153)

СО ДА РА, дво и по со бан,
67 м2, ЦГ, V, сре ђен,
42.000. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)

ХИТ НО, Со да ра, 37 м2,
ЦГ, VII, лифт, ПВЦ,
23.500. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)

ГАР СО ЊЕ РА, 19 м2, ЦГ,
III, 10.500. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)

КО ТЕЖ 1, 62 м2, ЦГ, IV,
лифт, Ра до ва згра да,
37.000. (679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан у цен тру Пан че -
ва. 060/505-54-25.
(260302)

ЦЕН ТАР, 68 м2, дво и по -
со бан, леп, 48.000, 175
м2, ду плекс, но во град ња,
105.000.  „Го ца”,063/899-
77-00. (260303)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, дво и по -
со бан, 37.500; 74 м2, тро -
со бан, хит но, 42.000.
„Го ца”,063/899-77-00.
(260303)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2, дво -
и по со бан, ЦГ, лифт,
29.500.  „Го ца”,063/899-
77-00. (260303)

СО ДА РА, 56 км, дво со -
бан, леп, 32.000; 67 м2,
дво и по со бан, 41.000.
„Го ца”,063/899-77-00.
(260303)

БЕС ПЛАТ НО огла си те
стан пре ко аген ци је  „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(260303)

ЦЕН ТАР, дво ри шни стан,
43 м2, 20.000; 50 м2,
22.000. „Го ца”,063/899-
77-00. (260303)

ЦЕН ТАР, 68 м2, дво и по -
со бан, леп, 48.000; 175
м2, ду плекс, 105.000. „Го -
ца”,063/899-77-00.
(260303)

ДВО СО БАН стан, Те сла,
53 м2, ЦГ, III спрат, лифт,
вла сник. 063/250-416.
(260334)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња,
че тво ро со бан, 100 м2, I,
ЦГ. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (260651)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со -
бан, 44 м2, V, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.  (260651)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50
м2, сре ђен, ЦГ, 26.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.  (260651)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље,
дво со бан, 61 м2, II, га ра -
жа, по друм, ЦГ, гас.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.  (260651)

ПРО ДА ЈЕМ стан, хит но,
до го вор, цен тар.
064/159-99-45, 064/386-
92-86. (260373)

ТЕ СЛА, 55 м2, дво со бан,
32.000; Ко теж, 28.000;
то по ла 12.500. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (260390)

МИ СА, 40 м2, јед но и по -
со бан, нов, дво ри ште,
25.000; Те сла, 49 м2.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (260390)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2, јед -
но со бан, 23.000; Мар ги -
та, 12.000, цен тар,
14.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20. 

КОД Вод не за јед ни це,
дво со бан, ТА, III спрат,
30.000; Зе лен го ра, јед но -
и по со бан, ТА, II спрат,
23.500.  „Лајф”, 061/662-
91-48. (260031)

ЛЕП тро со бан, до го вор,
цен тар, но ва згра да јед -
но со бан, ЦГ, при зе мље,
29.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (260031)

ТРО СО БАН, ЦГ, до го вор,
јед но со бан, 23.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, Ми лен ко -
вић град ња, ду плекс, 82
м2, 55.000; јед но со бан,
ЦГ, 44 м2, ВП, 26.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(260031)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, 79 м2, Те сла, дру ги
спрат, ЦГ, ПВЦ. 063/802-
72-83. (260408)

ПРО ДА ЈЕМ згра де 460 и
1.650 м2, мо же за ме на за
ра зно. 064/143-52-98.
(260458)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
цен тру, мо же за ме на за
ау то. 064/143-52-98.
(260458)

ДВА ста на 41 м2 и 31 м2,
пр ви спрат, цен тар, но ви,
вла сник. 065/200-62-24.
(260460)

ЦЕН ТАР, Д. Ту цо ви ћа,
дво ри шни, 20 м2, усе љив,
11.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (260433)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ВПР, ТА, 28.000. (49),
„Му станг”, 
062/226-901.  
(260433)

ДО ЊИ ГРАД, јед но и по -
со бан, ВП, 48 м2, ТА, ре -
но ви ран, 25.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(260433)

ТЕ СЛА, тро со бан, 69 м2,
те ра са, ТА, IV, 30.000.
(49), „Му станг”, 
062/129-94-67. 
(260433)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, од ли чан
дво и по со бан, I, TA, 58 м2,
30.000. (49), „Му станг”,
062/129-94-67. (260433)

7. ЈУ ЛИ, јед но со бан, 38
м2, ВПР, ТА, 19.000, до -
го вор. (49), „Му станг”,
062/226-901. (260433)

ПР ВО МАЈ СКА, јед но и по -
со бан, 48 м2, ТА, ВП, ре -
но ви ран, 25.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (260433)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан,
62 м2, II, ЦГ, из вор но,
36.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.  (260433)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
VII, ни је по след њи, ЦГ,
65 м2, 30.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(260433)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи дво и -
по со бан, 49 м2, ЦГ, ВП,
29.000.  (49), „Му станг”,
069/226-66-58.  (260433)

МИ СА, јед но со бан, 37 м2,
20 м2 те ра са, III (IV),
20.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (260464)

КО ТЕЖ 2, пре леп тро со -
бан, II, сун чан, 78 м2,
54.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (260464)

КО ТЕЖ 2, С. Шу пљик ца
151, ре но ви ран јед но и по -
со бан стан, ви со ко при зе -
мље, 49 м2 + 5 м2 те ра са,
ЦГ, 31.000 евра. 064/888-
13-63. (260467)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63
м2, II, ЦГ, 36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (260478)

ЛА ВА ТОЛ СТО ЈА, но во -
град ња, 75 м2, тро со бан,
I, ЦГ, дво стра но ори јен -
ти сан, усе љив, 880
евра/ква драт. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (260478)

СТАНОВИ

ПОНУДА



ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ, КРЕАТИНИНА И МОКРАЋНЕ 
КИСЕЛИНЕ

Цена: 90 динара по анализи

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена:  200 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења из дигестивног тракта)

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

ПАКЕТ 7
• ТЕСТ НА ПЕТ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ИЗ УРИНА
(амфетамин, кокаин, канабиноиди, морфин/хероин/кодеин,

MDMA)

Цена: 1.700 динара
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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МИ СА, тро и по со бан, 78
м2, II, ТА, 42.000, до го -
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(260478)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 20
м2, III, TA, 15.000, до го -
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(260478)

КО ТЕЖ 2, дво и чо со бан,
72 м2, II, ЦГ, 41.000, до -
го вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(260478)

ЦЕН ТАР, 2.5, ЦГ, 40.000,
ши ри цен тар, улич но, 33,
16.000; дво ри шни од
12.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (260479)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.0, ЦГ;
32.000, но ви ји, 40, ЦГ, са
ства ри ма, до го вор.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (260479)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25
м2, 15.000; дво со бан, 49
м2, 24.500; тро со бан 71
м2, 43.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(260482)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
39 м2, 21.000;  тро со бан,
88 м2, 22.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (260482)

КО ТЕЖ 2 дво со бан, 63
м2, 31.000; дво со бан,
дво стран 65 м2, 32.5000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260482)

ЦЕН ТАР, дво ри шни, 30
м2, јед но со бан, 16.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260482)

МИ СА, тро со бан,  98 м2,
46.000, јед но и по со бан,
38 м2, 18.000.   (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68.(260482)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50
м2, ре но ви ран, 32.000
евра, дво и по со бан, 69 м2,
41.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260180)

МАР ГИ ТА, јед но и по со -
бан, 40 м2, 25.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (260482)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
56 м2, 28.500. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.(260487)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33
м2, 22.500. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15.(260487)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
60 м2, 38.000.  (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.(260487)

ПРО ДА ЈЕМ стан 49 м2,
на Те сли, над град ња, без
ЦГ. 063/779-72-94.
(260508)

ДВО СО БАН, 43 м2 + по -
друм, ре но ви ран, при зе -
мље, цен тар (Пе пе ља ра).
061/175-24-39. 
(260517)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
62 м2, III, ЦГ, 31.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (260114)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
34 м2, III, ЦГ, 22.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (260114)

НО ВА МИ СА, од лич на
гар со ње ра, 21 м2, при зе -
мље, 13.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (260114)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III,
ЦГ, 57 м2, 32.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (260481)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра,
при зе мље, ТА, 22 м2,
16.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(260065)

НО ВА МИ СА, јед но и по -
со бан, II, 46 м2, ТА,
20.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(260065)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
II, 60 м2, ЦГ, га ра жа,
28.000. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(260065)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
III, 34 м2, усе љив, 20.500.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30. (265)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, Авив, дво и -
по со бан, I, ЦГ, 61 м2, усе -
љив, 44.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (260065)

СТАН, Те сла, дво и по со -
бан, нов, усе љив, пот кро -
вље, те ра са. 069/822-48-
24. (260543)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, 83
м2, III, ЦГ. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-67.
(260550)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
56 м2, II, ЦГ, 29.500, до -
го вор. (242), „Ква рт”,
346-392, 064/125-62-67.
(260550)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, бли зи на
„Ави ва”, 2.0, 39, ПР, ТА,
пра зан, укњи жен, хит но,
12.000. (578), 060/535-
94-49. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, бли зи на
Ави ва, 3.0, 88, ПР, ТА,
пра зан, укњи жен.  (578),
060/535-94-49. 

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, укњи жен, 67 м2, две
ло ђе, по вољ но. 013/353-
021. (260565)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан, од мах
усе љив. Но ва Ми са, Кра -
ји шка. 064/348-01-57.
(260568)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж, ЦГ,
28 м2. (470), „Ди ва ”,
013/345-534, 064/246-05-
71. (260569)

ДВО СО БАН, Ко теж, ЦГ,
30.000 евра. (470), „Ди ва
”, 013/345-534, 064/246-
05-71. (260569)

ГОР ЊИ град, јед но и по -
со бан, нов, пре леп, 53 м2,
32.000, јед но со бан, нов,
22 м2, 17.500. (67), „Мил -
ка М”, 063/744-28-66.
(260570)

ЈЕД НО СО БАН, Ми са, I,
38 м2, 20.000; јед но со -
бан, Тип Стан ко, I, 32,
19.000.  (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. 
(260570)

ДВО И ПО СО БАН, нов, 60,
33.000; Ста кла ри на згра -
да, тро со бан, ВП, 30.000.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. 
(260570)

ЈЕД НО СО БАН, цен тар, I,
32, но во град ња, Ко теж 2,
ПР, 27 м2, 21.000. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (260570)

БЕ О ГРАД, нов, ВП, усе -
љив, 34 + те ра са, 39.000;
цен тар, део ку ће до ули -
це, ПО + ПР + та ван,
32.000.  (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (260570)

КУ ПУ ЈЕМ стан до че твр -
тог спра та, оба ве зно  ЦГ,
дво со бан или дво и по со -
бан, цен тар, Со да ра, Те -
сла у ло ши јем ста њу ста -
њу, ис пла та од мах.
063/637-673. (4765)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка М”
по треб не не крет ни не.
Све ло ка ци је, бр за ре а ли -
за ци ја. 063/744-28-66.
(260570)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за ре -
но ви ра ње, ис пла та од -
мах. 064/206-55-74,
013/362-027. 
(260266)

ХИТ НО ку пу јем стан,
дво со бан, на Со да ри.
(679), „Трем
01”,063/836-23-83.
(260322)

ХИТ НО по тре бан јед но -
со бан/дво со бан стан у
на се љу Стре ли ште, кеш
ис пла та. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (260312)

КУ ПУ ЈЕМ у при зе мљу јед -
но со бан или гар со ње ру,
стан на Со да ри. 062/207-
004. (260351)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку -
ће свих струк ту ра, бр за и
си гур на ис пла та. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(260482)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну ку -
ћу, ЕТ гре ја ње, Ми са –
код вој ске. 060/550-99-
44. (4765)

ПО ТРЕБ НА ку ћа за ста -
но ва ње че тво ро чла ној
по ро ди ци, са га ра жом и
пла цем. Пла ћа ње шест
ме се ци уна пред. Тел.
063/777-87-77. 
(260469)

ЈЕД НО И ПО СОБ НИ лук су -
зни, дво ри шни на ме ште -
ни стан, из да јем, по че так
Мар ги те. 064/313-89-72.
(260034)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво со бан
на ме штен стан на Ко те жу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. 
(259825)

ПО ТРЕБ НА ку ћа, Стре ли -
ште, Те сла, цен тар, ТА
гре ја ње, при зем на.
062/103-71-84, Ја на.
(259736)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,
45 м2, три со бе, Со да ра,
од 18. ма ја. 063/307-816.
(259344)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у
цен тру. 063/882-23-77.
(260052)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво -
со бан стан, ЦГ, цен тар
Стре ли шта. Тел. 060/372-
03-02. (260221)

САМ ЦУ/СА МИ ЦИ на ме -
штен јед но со бан стан,
Ко теж 1, 100 евра, плус
де по зит. 063/281-891.
(260222)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан на Ко те жу 2.
063/321-130. 
(260231)
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РЕ НО ВИ РАН јед но со бан
дво ри шни стан за из да ва -
ње сам ци ма, па ро ви ма.
062/801-55-43. (260233)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со -
бан стан, I спрат, Ко теж
1, ЦГ. 064/252-42-98.
(260234)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан ком фо ран стан у
згра ди, Ко теж 2.
064/458-29-47. (260259)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Те сли са
ЦГ. Тел. 064/280-60-36.
(260260)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зну ку ћу за
ста но ва ње, Стар че во, са
дво ри штем и ба штом.
061/659-05-60, 061/261-
72-37. (260264)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, по -
лу на ме ште ну, по се бан
сат, Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16. (260265)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Стре ли шту.
063/880-07-61. (260294)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен ма -
њи стан на Те сли.
065/803-53-29. (260285)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 62 м2,
Стре ли ште, В. Вла хо ви ћа,
25/V.  064/048-22-33.
(260301)

НА МЕ ШТЕН стан из да -
јем, ка блов ска, ин тер нет,
бли зу цен тра. 060/555-
85-62. (260333)

ГАР СО ЊЕ РУ но ви је на -
ме ште ну из да јем, ка блов -
ска, ин тер нет, бли зу цен -
тра. 061/204-76-26.
(260333)

ЈЕД НО СО БАН стан за из -
да ва ње. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (260371)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни јед -
но со бан стан, ста ра Ми -
са, код пум пе „Мол”, 50
м2, ка блов ска, кли ма.
064/337-19-39. (260372)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен  стан
на но вој Ми си. 063/839-
56-81, 013/370-398.
(260379)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен стан, Те сла, згра -
да, I, TA пе ћи, на ду же.
063/822-69-14. 
(260387)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра
у цен тру, дво ри шни стан
за сам це. 063/733-02-53.
(260395)

НА МЕ ШТЕН дво со бан
стан, мо же и као јед но со -
бан, Ко теж 1, I спрат,
гре ја ње, 120 евра.
069/732-168. (260397)

ИЗ ДА ЈЕМ стан са гре ја -
њем на Ми си. 064/206-
51-57. (260407)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан стан на Стре ли -
шту, 35 м2. 064/421-98-
15. (260411)

БЕС ПЛАТ НО, со бу, ку хи -
њу и ку па ти ло из да јем
ста нар ки у Ива но ву. Мо -
гу ћа на док на да. 064/372-
94-71. (260412)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 40 м2,
пот кро вље, но ва Ми са.
064/665-86-24. (260451)

СТАН, но ва Ми са, код
цр кве, СББ, ин тер нет,
гре ја ње у це ну, 120 евра.
062/371-619. (260456)

НА МЕ ШТЕН тро со бан
стан, ку ћа, 75 м2, Јо ве
Мак си на 18, Мар ги та,
120 евра, де по зит, пла ћа -
ње ме сеч но. 063/818-72-
87. (260430)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан
у цен тру са ЦГ, ин тер нет,
ка блов ска. Тел. 063/118-
22-09. (260429)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, по лу на ме штен, гар -
со ње ру за сам ца, на ме -
ште ну, цен тар. 061/131-
79-04. (260496)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен/не -
на ме штен стан, 100 м2,
но ва Ми са, на ду жи пе -
ри од. 064/817-93-96.
(260494)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си ма њи
на ме штен стан сам цу.
063/171-96-16. (260506)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру по -
лу на ме ште ну, сло бод на
од 1. ју на 2018. го ди не.
Тел. 061/150-07-00.
(260510)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан,
Ко теж 1. 061/186-53-19.

(260521)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у стро гом цен -
тру, I спрат, ЦГ, кли ма,
те ле фон, де по зит. Тел.
061/288-45-51. (260522)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво ри -
шни на ме штен стан на
Те сли код „Ави ва”.
064/595-98-01. (260523)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан дво -
ри шни стан. 013/355-023.
(260564)

ПРО ДА ЈЕМ леп ло кал,
укњи жен, или ме њам за
стан. Тел. 063/741-64-00.
(259155)

ЛО КАЛ за из да ва ње, 17
м2, Стре ли ште. 063/478-
480. (259346)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал за ау то-
ме ха ни ча ра, елек три ча ра
или пе ри о ни цу у Пан че -
ву. 064/226-81-91.
(259369)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
бли зи на пи ја це, Ла ва
Тол сто ја. 013/333-058. 

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, цен тар
Бе о гра да, код До ма
омла ди не, 12 м2, под зем -
ни про лаз. 063/217-087.
(260077)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор у Гор њем гра ду, Ул.
Бра ће Ју го ви ћа у бли зи ни
Здрав стве не ста ни це, 102
м2, цен трал ни део, кан це -
ла ри ја, ма га цин, са ни -
тар ни чвор, сре ђен, иде а -
лан за раз не вр сте де лат -
но сти, од мах усе љив.
063/845-44-59. (260220)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин ски
про стор, про да јем ци глу.
069/703-727. (260235)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 52 м2, Ње го ше ва
2. Тел. 060/562-62-96. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула -
за Зе ле не пи ја це, из у зет -
но про мет но. 060/351-
03-56. (260339)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло -
ка ле од 81 и 39 м2, цен -
тар Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74. (260342)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла од
18 м2, 12 м2, у цен тру.
‘066/866-49-00. (260347)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2,
Зе ле на пи ја ца, глав на
ули ца, нај бо ља ло ка ци ја.
064/140-88-36. (260400)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2,
код Ау то бу ске ста ни це.
352-105. (260406)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ло кал за
из да ва ње, 17 м2. Тел.
063/478-480. (260436)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110 м2 и
кан це ла риј ски про стор,
Зве зда, Сте ва на Шу пљик -
ца 88. 063/278-250. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 15 и 25
м2 у про ла зу, Вој во де
Пут ни ка 29. 063/278-250. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар,
код Зе ле не пи ја це, 35 м2,
200 евра. 063/805-03-76,
063/803-49-22. (260545)

ИЗ ДА ЈЕМ СТР, пре ко пу -
та Ау то бу ске ста ни це.
Осло бо ђе ња 2. 063/288-
975. (260546)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца,
30.000 пла ћен пут и то -
пли оброк, БНС. 063/105-
09-49 (СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е
ка те го ри је са ис ку ством
за ме ђу на род ни Ру му ни ја
и Ма ке до ни ја. 069/301-
17-00 (СМС)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад у ме са ри, са ис ку -
ством. Кон такт, 063/470-
009. (259493)

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ за
ле га лан по сао у Сло вач -
кој и Че шкој, у ау то-ин -
ду стри ји. Ин фор ма ци је:
063/777-89-29. (260431)

ПО ТРЕБ НИ во за чи са Б
ка те го ри јом у ди стри бу -
ци ји пи ћа  Weifert.
062/446-285. (259684)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це/рад -
ни ци за бер бу ма ли на у
Ари љу. Стан и хра на
обез бе ђе ни. 061/200-15-
32, Љу бе. (259982)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри и
ку ва ри. „Magnolija lux”,
064/393-56-90. (ф)

ПО ТРЕБ НИ мом ци и де -
вој ке за рад на шал те ру и
ро шти љу, Ће ваб џи ни ци
„Ха ло Ле ско вац”.
063/897-55-04. 
(259811)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рд у
ку хи њи Ће ваб џи ни ци
„Ха ло Ле ско вац”.
063/897-55-04. 
(259811)
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ПО ПРАВ КА, сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри је,
мон та жа: бој ле ра, шпо ре -
та, гре ја ча. Сло бо дан.
0637865-80-74. (260352)

КОМ ПЛЕ ТАН сер вис пе -
ћи на пе лет, ал фа плам и
тер мо флукс. По вољ но.
066/807-46-92. (260307)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕ: адап -
та ци је ку па ти ла, вен ти ли,
сла ви не, од гу ше ње ка на -
ли за ци је од мах.
061//193-46-42. (260403)

НА ТА ША: пра ње те пи ха,
ду бин ско пра ње на ме -
шта ја, ду ше ка. 361-474,
060/361-47-41, 066/361-
474. (260415)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: по -
прав ка ста рих, уград ња
но вих це ви, од гу ше ња,
мон та жа са ни та ри ја.
063/812-48-62. (260450)

МО ЛЕ РАЈ: гле то ва ње,
кре че ње, ле пље ње та пе та,
фар ба ње сто ла ри је. По -
вољ но. 064/174-02-3-23,
062/790-881. (260442)

ПСИ ХО ТЕ РА ПИ ЈА, ле че -
ње стра хо ва, фо би ја, де -
пре си ја, бо ле сти за ви сно -
сти, ду го го ди шње ис ку -
ство. 063/354-262.
(260427)

ПРИ ПРЕ МА за по ла га ње
при јем ног из со ци о ло ги је
и пси хо ло ги је. 066/555-
38-35. (260427)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти -
ка, фи зи ка, ин фор ма ти -
ка, мо гућ ност ме сеч ног
пла ћа ња, про фо сор. Цен -
тар, 013/356-969,
061/603-94-94, 066/405-
336. 

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
ре но ви ра ње свих вр ста,
кро во ви, сти ро пор, ба ва -
лит, фа са де. 063/865-80-
49. (260440)

АК ЦИ ЈА! Ан ти бак те риј -
ско пра ње те пи ха 100 ди -
на ра/м2, бес пла тан пре -
воз. 066/001-050.
(260477)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла, ку -
хи ња, ка на ли за ци о них
це ви ма шин ским пу тем.
062/640-741. (260442)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
пик-апом, ком би је, ка ми -
о ном, са уто ва ром и ис -
то ва ром или без. Де јан,
061/626-14-50. (260465)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја.
Уто вар, ис то вар, се лид бе,
ко па ње, чи шће њем, ру -
ше ње, ко ше ње тра ве, оба -
ра ње ста ба ла и сви слич -
ни по сло ви. Де јан,
061/626-14-50. (260465)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -
ско и дез ин фек ци о но
пра ње на ме шта ја у ва шем
ста ну. 066/001-050.
(260477)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
сто ла ри ја, об ра де око
про зо ра, вра та, по вољ но.
061/288-20-19. (260503)

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. (260514)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 064/120-77-
64. (260529)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -
тор ном те сте ром сва ко
др во ко је вам сме та.
063/369-846 (260535)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру -
ме, шут, и ра ди мо све.
061/321-77-93. (260547)

ХЕ МИ ЈА, фи зи ка, ма те -
ма ти ка, при јем ни (ма ла
ма ту ра), основ ци ма,
сред њо школ ци ма, сту ден -
ти ма. Про фе сор ка.
063/842-81-90. (260556)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра сти -
ма, до ла зим, јеф ти но, 23
го ди не ис ку ства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(260563)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у Мар ке ту „Бом бон -
чић”. До ћи на раз го вор у
су бо ту, 26. ма ја 2018, у
Бра це Пе тр ов 53, од 18
до 20 са ти. (260387)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у Мар ке ту „Бом бон -
чић”. До ћи на раз го вор у
пе так, 25. ма ја 2018, уи
Син ђе ли ће вој 21, од 18
до 20 са ти. (260387)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у Мар ке ту „Бом бон -
чић”. До ћи на раз го вор у
не де љу, 27. ма ја 2018, у
Иве Кур јач ког 59-а, од 18
до 20 са ти. (2603879

ПО ТРЕБ НА озбиљ на же -
на за чи шће ње згра да,
аген ци ји. 061/196-39-32.

ПО ТРЕБ НИ вред ни и од -
го вор ни љу ди за по де лу
фла је ра. 064/241-45-14.
(1259864)

ХИТ НО по треб ни ко но ба -
ри и ко но ба ри це Ка фе-
пи це ри ји „Mexx” у Стар -
че ву. Пре воз пла ћен и
ор га ни зо ван. 064/350-12-
28. (260308)

НО ВО О ТВО РЕ НОМ ка зи -
ну у стро гом цен тру Пан -
че ва по треб не де вој ке са
и без ис ку ства за рад но
ме сто опе ра тор на ру ле ту
и апа ра ти ма. Све ин фор -
ма ци је на тел. 060/088-
02-23. (260446)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри.
060/331-29-00. (260458)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни ку -
ва ри, шан ке ри, ко но ба ри,
до ста вља чи за рад у ре -
сто ра ну у Бе о гра ду. Мла -
ден. 060/052-78-99.
(260435)

CAFFE CRUISER тра жи
ко но ба ре и ко но ба ри це.
064/136-00-27. (260439)

CAFFE FLAMINGO тра жи
де вој ку за рад, са ис ку -
ством. 069/364-10-04.
(260480)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки рад -
ни ци. Тел. 064/949-92-72
од 9 до 12 са ти. (260486)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
про да ју во ћа и по вр ћа на
те зга ма. 062/735-090.
(260500)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са -
ло ну ле по те опре мље ном
(ула зак у за куп).
063/734-82-31. (260504)

ПО ТРЕ БАН во зач  Б ка те -
го ри је, ди стри бу ци ја но -
ви на. Зва ти од 9 до 15 са -
ти. 069/867-72-07.
(260507)

КА ФЕ ре сто ра ну „Та ми -
шки ка ка ду”, по треб на
ко но ба ри ца. Тел.
063/835-08-48. (260516)

КА ФЕ ПО СЛА СТИ ЧАР -
НИ ЦИ „Спе ци јал” по -
треб ни рад ни ци: по сла -
сти чар, де ко ра тер, ко но -
бар. Кон такт, 
065/232-16-70. 
(260516)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
ау то-пе ри о ни цу.
063/135-28-32. (260524)

ПО ТРЕБ НА  од го вор на
же на, де вој ка за чу ва ње
де це на ду же вре ме.
063/820-53-13. (260531)

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.
(260532)

ВО ЗАЧ Ц и Е ка те го ри је,
по тре бан  ау то-пре во -
знич кој рад њи из Омо љи -
це. Тел. 063/237-977.
(260537)

ПО МОЋ НИ ку вар/иц а у
ку хи њи и ро штиљ мај стор
на днев ни цу. 069/822-48-
23. (260543)

„ШИШ ЋЕ ВА ПУ” у Жар ка
Зре ња ни на по тре бан рад -
ник-ица . 064/960-44-21.
(260544)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад на Зе ле ној пи ја ци,
про да ја во ћа. 069/649-
097, Аца. (260544)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца,
рад у ре сто ра ну до ма ће
ку хи ње, од лич ни усло ви.
060/147-36-30. (260533)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца за
рад у ре сто ра ну до ма ће
ку хи ње, од лич ни усло ви.
060/147-36-30. (260553)

ПО ТРЕ БАН рад ник чу -
вар-до мар, те нис те ре ни,
хи по дром. Днев ни ца 800
ди на ра. 060/362-22-26.
(260559)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за
рад у пе ка ри. 064/122-
21-56. (260561)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
пре воз обез бе ђен.
060/864-07-71. (260562)

МЕ ЊАЧ НИ ЦИ по треб на
рад ни ца, са или без ис ку -
ства. Зва ти по сле 18 са ти.
063/771-16-37. 

ПО ТРЕ БАН ку вар, пи ца-
мај стор. При ја ве пу тем
фор му ла ра на сај ту
www.konoba32.rs
(260572)

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)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље, це -
на до го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. (258828)

КА МИ ОН, ма ли ки пер,
пре воз шљун ка, се јан ца,
пе ска, ри зле, уто вар шу -
та. 060/474-74-57. (260)

ИЗ ДА ЈЕМ но ву плу сну
хлад ња чу, 620 м³, при лаз
ка ми о на, Пан че во.
065/800-90-04. 

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, ин ди -
ка то ра, раз вод них та бли,
ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (259370)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не -
ци ја не ри, угра ђу јем, по -
пра вљам, за ме на гурт ни.
064/181-25-00. (258060)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА:
Пан че во, ма шин ски се че -
мо, вла жне зи до ве, га -
ран ци ја. 060/691-01-13.
(257640)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве -
се, ра дим, угра ђу јем, по -
пра вљам. 063/882-25-09.
(259538)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско
пра ње на ме шта ја, ду ше -
ка. На та ша, 361-474,
060/361-47-41, 
066/361-474. 
(259557)

МА ШИН СКИ це пам и
уно сим др ва + угаљ, пе -
лет, бри кет, јеф ти но, бр -
зо. 066/930-31-25, Мар ко
Ма ре. (259432)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(259350)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, ин ди -
ка то ра, раз вод них та бли,
ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (259370)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
ре но ви ра ње свих вр ста,
кро во ви, сти ро пор, ба ва -
лит, фа са де. 063/865-80-
49. (259114)

ЧА СО ВИ ен гле ског је зи -
ка, но ва Ми са, код шко -
ле. Ду го го ди шње ис ку -
ство, по вољ но. 064/562-
20-51, 063/177-81-57.
(260250)

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. (260251)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста
гра ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76, 061/659-
70-31. (260261)

КЛИ МА, уград ња, до пу -
на, сер вис, по вољ но.
064/520-48-80. (260272)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње
ста но ва. 061/412-44-50.
(260290)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро -
бу, ства ри, се лид бе и све
оста ло. Нај по вољ ни је.
065/361-13-13. (259281)

ЧИ СТИМ ку ће и ста но ве,
ако вам тре ба. 064/278-
71-20. 

ЧИ СТИМ шут и од во зим,
чи стим дво ри шта, та ва не,
по дру ме, га ра же, по вољ -
но. Злат ко. 061/144-82-
80, 063/196-54-56.
(260297)

СЕ ЛИД БЕ: пре воз са рад -
ни ци ма и укла њам ста ри
на ме штај, по вољ но. Злат -
ко. 0637196-54-56,
061/144-82-80. (260295)

СТО ЛАР СКЕ услу ге, ку -
хи ње, пла ка ри по ме ри,
по прав ке и пре прав ке.
371-274, 064/176-88-52.
(260223)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка, ча со -
ви: Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (260311)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА ме -
тал них ха ла, бин де ра, га -
ра жа, тен ди, ко ва них ка -
пи ја, огра да, гра ђе вин ска
ли ма ри ја. 064/068-10-85.
(260315)

БЕ ТО НИ РА ЊА ста за,
дво ри шта, раз би ја ње бе -
то на, ру ше ња ку ћа, ис ко -
пи, од но ше ње ства ри,
итд. 064/122-69-78.
(260317)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, шу па, бе -
то на, ис ко пи, бе то ни ра -
ња, ко ше ње тра ве, чи -
шће ње та ва на, оба ра ње
ста ба ла, итд. 060/035-47-
40. (260317)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз бе ле
тех ни ке, от куп се кун дар -
них си ро ви на. Јо ван.
061/616-27-87. (260320)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар. 351-
073, 064/157-20-03.
(260320)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го ди -
шњим ис ку ством, ква ли -
тет но, пе дант но, по вољ -
но. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (260324)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ, сер вис,
по прав ка, уград ња но вих
ком по нен ти, одр жа ва ње.
Бр зо, по вољ но. 060/351-
03-54. (260339)

РУ ШИМ ста ре, чи стим
дво ри шта, по дру ме, ста -
но ве и све оста ло.
061/627-07-31, 013/367-
146. (260341)

ТРА ЖИМ би ло ка кав по -
сао. Тел. 064/556-97-23.
(260401)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”, по -
тре бан во зач. 063/820-87-
61. (260070)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ пре дуз -
ћеу „Still-Net” по треб ни
мај сто ри са ис ку ством
(зи да ри, те са ри, ар ми ра -
чи, мо ле ри. Тел. 013/333-
311. 

ПО ТРЕБ НА ис ку сна рад -
ни ца за рад у пре храм бе -
ној про дав ни ци. 062/493-
580. (260242)

ПО ТРЕ БАН пе кар, мо же и
при у чен. 062/404-144.
(260262)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе -
ка ри. 062/404-144.
(260262)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у ка -
фи ћу, Пан че ву, Ули ца
Кни ћа ни но ва 37. Тел.
062/227-771. (260298)

ПО САО за пен зи о нер ке и
же не ин ва ли де, ин тер нет,
стра ни је зик. 063/878-40-
52. (260232)

ПО ТРЕБ НА же на за чу ва -
ње де те та од два на ест го -
ди на. Зва ти од 17 до 18
са ти. 064/198-50-13.
(260227)

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.
(260197)

PIZZA SHOP по тра жу је
пи ца-мај сто ра и рад ни цу.
064/555-33-34. piz-
za.shop@gmail.com
(260343)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца и
про да ва чи ца за пе ка ру.
063/130-75-40. (260353)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад на ин ду стриј ским ши -
ва ћим ма ши на ма.
069/238-07-65. (260359)

ФИР МИ по тре бан во зач Ц
и Е ка те го ри је за стал ни
рад ни од нос. 069/130-81-
03. (260374)

РЕ СТО РА НУ „Royal bur-
ger” у „Авив пар ку” по -
треб ни ко но ба ри, ку ва ри,
по моћ ни рад ни ци.
063/216-788. 
(260380)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у тр го ви ни, Мар кет
„Це ца 013”. 060/555-11-
73. (260383)
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ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



„AL SI STEM” d.o.o. , 26000  Pan če vo
ul. Kne za Mi haj la Obre no vi ća 10a

tel/fax: 013 / 2 332-504; 2 332-610
e-mail: office@al-sistem.com

KON KURS
Za rad no me sto

PRO JEK TANT U PRO IZ VOD NJI ALU MI NI JUM SKIH 

KON STRUK CI JA 

Opis po sla:
·       Iz ra da pro jekt ne i ra di o nič ko-teh nič ke do ku men ta ci je za
pro iz vod nju alu mi ni jum skih kon struk ci ja i fa sa de
·       Pra će nje i ru ko vo đe nje pro jek ti ma iz obla sti alu mi ni jum -
skih kon struk ci ja
Uslo vi:
·       VII ili VI ste pen struč ne spre me – gra đe vin ski, ma šin ski ili
ar hi tek ton ski fa kul tet
·       Mi ni mum 3 go di ne rad nog is ku stva
·       Od lič no po zna va nje ra da na ra ču na ru (Au to CAD, MS Of fi -
ce, In ter net, MS Pro jekt)
·       Po zna va nje ma te ri je ve za ne za fa sad ne kon struk ci je (fa sa -
de, pro zo ri, vra ta)
·       Ak tiv no zna nje en gle skog  je zi ka oba ve zno
·      Vo zač ka do zvo la B ka te go ri je – ak ti van vo zač

Za rad no me sto

BRA VAR - MON TER

Opis po sla:
·       Ra do vi na  iz ra di i ugrad nji alu mi ni jum skih kon struk ci ja 
·       Rad no is ku stvo na na ve de nim po slo vi ma od mi ni mum 2 go di ne
·       Tač nost i od go vor nost pre ma po slu ko ji će oba vlja ti
·       Rad na te re nu ka ko u ze mlji ta ko i u ino stran stvu
Uslo vi: 
·       Škol ska spre ma (KV, VKV, SSS)
·       Mak si mum do 40 go di na sta ro sti
·       Spo sob nost za rad na vi si ni
·       Re gu li sa na voj na oba ve za
Za in te re so va ni kan di da ti će svo ju pri ja vu i CV do ne ti lič no ili
po sla ti ma i lom na go re na ve de nu adre su.
Rok za pod no še nje pri ja ve je 8 da na od da na ogla ša va nja.

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го -
ди шњим ис ку ством из Де -
бе ља че, с ма те ри ја лом
или без ње га. Но ле (имам
и пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким
ки пе ром: шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут.
063/246-368. (258375)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном, рад -
ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (259234)

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)

ПО ПРАВ КЕ бе ле тех ни ке,
мон та жа, сер вис кли ма
уре ђа ја.Овла шће ни сер -
вис „Фри го Пе ђа”,
064/771-24-16, 013/301-
300. (259869)

КА МИ ОН СКИ пре воз-ки -
пер, шљу нак, пе сак, се ја -
нац, шут, 1.300 ди на ра.
062/355-154. (258029)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -
ско и дез ин фек ци о но пра -
ње на ме шта ја у ва шем
ста ну. 066/001-050.
(260477)

ДЕ ПИ ЛА ЦИ ЈА мо дер ном
тех ни ком и мо дер ним
пре па ра ти ма. за ка зи ва ње
од 9 до 12. 061/209-94-83.
(256718)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац
од 1 до 5 м³, од воз шу та
са уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44. (259515)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по
Ср би ји с ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад ни ка,
ку ти је, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес пла -
тан до ла зак и про це на по -
сла. Пла ћа ње мо гу ће че -
ко ви ма и пре ко ра чу на.
Бо рис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.se-
lidbe-bomboncic.com
(260387)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” –
Бо рис, ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја,
са или без рад ни ка.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-
74.(259942)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма, ка ми -
о ни ма, про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от куп на -
ме шта ја.  013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
(260387)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко ва -
ње, фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја. Се ли те се без
стре са!!! Бо рис, 
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com
(260387)

ПЕР ФЕКТ: фа са де, зи да -
ње, мал те ри са ње, гле то ва -
ње, кре че ње, ке ра ми ка,
кро во ви. 063/122-14-39.
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УСЛУГЕ
АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ” 

потребни радници

Аутомеханичар, техничар друмског

саобраћаја и машински техничар,

пожељна возачка дозвола Б, Ц и Е

категорија –  више извршиоца.
CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs „BG MI BRAS” d.o.o. Be o grad-Ze mun ogla ša va 

PRO DA JU
NE PO SRED NOM PO GOD BOM

Pro da je se FAR MA MA LI RIT, Vr šac ko ju či ni 14 obje ka -
ta ko ji se na la ze na ka ta star skoj par ce li br. 18842 KO Vr -
šac i upi sa ni u list ne po kret no sti br. 14065 KO Vr šac kao
pri vat na svo ji na „BG Mi bras” d.o.o. sa obi mom ude la 1/1
i to:

– zgra da br. 1 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod objek -
tom 145m²; 
– zgra da br.2 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod objek -
tom 1.826m²; 
– zgra da br.3.(zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod objek -
tom 984m²; 
– zgra da br.4 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod objek -
tom 228m²; 
– zgra da br.5 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod objek -
tom 9m²; 
– zgra da br.6 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod objek -
tom 22m²; 
– zgra da br.7 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod objek -
tom 27m²; 
– zgra da br.8 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod objek -
tom 1.102m²; 
– zgra da br.9 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod objek -
tom 1.102m²; 
– zgra da br.10 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod
objek tom 1.102m²; 
– zgra da br.11 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod
objek tom 1.102m²; 
– zbra da br.12 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod
objek tom 1.102m²; 
– zgra da br.13 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod
objek tom 1.102m²; 
– zgra da br.14 (zgra da po ljo pri vre de) po vr ši ne pod
objek tom 1.102m²; 
sa ko riš će njem ze mljiš ta po vr ši ne 8h25a85m²; 

Objek ti su ru i ni ra ni i ni su u upo treb nom sta nju. 
Ce na: 30.000.000,00 RSD (mo guć nost do go vo ra). 

Za i te re so va na li ca se za bli že in for ma ci je mo gu ja vi ti na
te le fon: 069/838-40-02, oso ba za kon takt:  

Vla di mir La zić

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” бр.135/04 и
36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА  ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта „ZF Е-Mo bi lity d.o.o. Be o grad”,
Омладинских бригада 88-90, Београд - Нови Београд,
поднео захтев за одлучивање о потреби израде проце-
не утицаја на животну средину за пројекaт „ZF Е-Mo -
bi lity производни комплекс за производњу опреме за
возила”, на кат. парцели 9416/27 К.О. Панчево, на те-
риторији Града Панчева. Надлежни орган је донео ре-
шење број: XV-07-501-94/2018 којим је утврђено да за
предметни пројекaт није потребна процена утицаја
на животну средину.
      Увид у  решење из претходног става може се оба-
вити у року од 10 дана од дана објављивања огласа у
просторијама Секретаријата за заштиту животне сре-
дине Градске управе Града Панчева, Панчево, Трг кра-
ља Петра I бр. 2 - 4, соба 710,  радним даном од 10
до14 сати.
      На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-
низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана  објављивања обавештења, а преко
овог органа.

BUDI U TIMU NAJBOLJIH!

Trgovinski lanac Metro Cash & Carry

traži nove zaposlene!

Potrebni su nam posvećeni i motivisani zaposleni za rad-
na mesta:
PRODAVAC, KASIR, MAGACIONER na teritоriji Beo-
grada  ( Krnjača, Zemun, Vidikovac)
Uslovi:
III stepen stručne spreme
Ukoliko ste zainteresovani javite se na broj telefona
011/2073-104 ili svoju radnu biografiju pošaljite na 
milena.otasevic@metro.rs

На основу Локалног акционог плана за запошљавање
Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/2018-
11 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује сле-
деће Јавне позиве:

Јавни позив
за учешће средњих  школа са територије града

Панчева на конкурсу за доделу   средстава, у вези

са реализацијом мере: „Унапређење  

конкурентности  средњих школа, путем 

побољшања услова за извођење наставе” 

у 2018. години

Право учешћа на конкурсу имају средње школе са те-
риторије Града Панчева, чији је оснивач Аутономна
Покрајина Војводина.  
За реализацију овог конкурса средства су планирана
Одлуком о буџету Града Панчева за 2018. годину у из-
носу од 1.500.000,00 динара.  
Новчана средства средње школе могу користити за :
–  Набавку опреме, машина, алата и уређаја, који су
неопходни за савремену наставу, а којима би се по-
стигла одређена заокружена „техничко-тешнолошка
целина”. Ово би даље требало да допринесе „подизању
квалитета наставе” у школама. Подизање квалитета
наставе, од посебног је значаја у средњим стручним
школама,  које образују ученике за дефицитарна за-
нимања.   
– Набавку опреме за савремено извођење наставе као
и набавку софтвера који је неопходан за коришћење
тражене опреме, машина, алата и уређаја. 
– Уређење и адаптација простора за инсталацију на-
бављене опреме (набавка неопходног намештаја, кре-
чење, електро-инсталациони радови и др.).  Износ
средстава за ове намене не може бити већи од 20% од
укупног износа тражених средстава.
Укупан износ тражених средстава подносиоца прија-
ве не може бити већи од 500.000,00 динара.
Рок за подношење пријава је 15. 06. 2018. године

Комплетан текст овог јавног позива као и образац
пријаве доступни су на сајту Града Панчева
www.pancevo.rs.
Штампане пријаве са наведеном документацијом се
подносе у Услужном центру Града Панчева, Ул. Трг
краља Петра I број 2 – 4, 26000 Панчево, Секретарија-
ту за јавне службе и социјална питања Градске управе
Града Панчева, у једном примерку и електронском об-
лику (на ЦД-у или е-поштом на е-mail
ljubica.cvetanovic@pancevo.rs )

На основу Локалног акционог плана за запошљавање
Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/2018-
11 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује сле-
деће Јавне позиве:

Јавни позив
послодавцима за учешће у реализацији мере

активне политике запошљавања

Стручна пракса у 2018. години

Мера активне политике запошљавања Стручна пракса
у 2018. години, намењена је младима до 35 година и
подразумева стицање практичних знања и вештина
ради оспособљавања лица за самосталан рад у струци,
без заснивања радног односа.
Мера траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи
и траје у складу са општим, односно посебним зако-
ном у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12
месеци.
Tоком трајања стручне праксе, Град Панчево обезбе-
ђује средства на име новчане помоћи у укупном изно-
су од 6.000.000,00 динара и не сноси трошкове пола-
гања стручног испита, за она лица која имају законску
обавезу полагања стручног испита.
Национална служба за запошљавање: 
1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у
месечном нето износу од: 
·      20.000,00 динара за лица са најмање четворогоди-
шњим високим образовањем,      
·      18.000,00 динара за лица са вишим или високим
трогодишњим образовањем и
·      16.000,00 динара за лица са средњим образовањем.
2.  врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде
на раду и професионалне болести у складу са законом.
Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:
– Да редовно измирује обавезе по основу пореза и до-
приноса за обавезно социјално осигурање запослених;
– да има кадровске и друге капацитете за стручну
праксу лица;
– да има најмање једног запосленог;
–да ангажује незапослено лице које се води на евиден-
цији Нaционалне службе за запошљавање и:
– има до 35 година старости,
– има средње, више или високо образовање,
– нема радног искуства у струци, и
– није обавило приправнички стаж.
Рок за подношење захтева је 15. 06. 2018.  године.

Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сај-
ту Националне службе и на сајту Града Панчева
www.pancevo.rs.
Захтев се подноси писарници Националне службе за
запошљавање – филијала Панчево, Ул. Војводе Радо-
мира Путника бр. 20, 26000 Панчево, непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу који се може до-
бити у Националној служби за запошљавање – Филија-
ла Панчево, или преузети са сајта www.pancevo.rs.

„МЕ ТА ЛИ ИВАН” – от куп
се кун дар них си ро ви на.
Вој ло ви ца, Пе те фи 
Шан до ра 29. 
061/271-26-70, 
064/194-83-22. 
(260199)

АК ЦИ ЈА! Ан ти бак те риј -
ско пра ње те пи ха 100 ди -
на ра/м2, бес пла тан пре -
воз. 066/001-050.
(260477)

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. 
(260236) 

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



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Петак, 25. мај 2018.

На основу Локалног акционог плана за запошљавање

Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/2018-

11 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује сле-

деће Јавне позиве:

Јавни позив
пружаоцима услуга за учешће у   

Програму за подршку почетницима у бизнису 

(правно- финансијско саветовање у пословању) у

2018. години

Програм за подршку почетницима/почетницама у би-

знису (правно-финансијско саветовање у пословању)

– (у даљем тексту: Програм), намењен је незапосле-

ним лицима која ће бити одабрана на посебном Јав-

ном позиву за доделу субвенције почетницима/почет-

ницама у бизнису (мере под редним бројем 7. и 9. из

Локалног акционог плана за запошљавање града Пан-

чева за 2018. годину) – (у даљем тексту: Корисници

програма). 

Програм ће спроводити један пружалац услуга (само-

стално или у партнерству највише три пружаоца услу-

га) који ће бити одабран по овом јавном позиву (у да-

љем тексту: Пружалац услуга). 

      Програм обухвата пружање услуга правно-финан-

сијског саветовања Корисника програма, у трајању од

најдуже 12 месеци.

      За реализацију овог Програма финансијска сред-

ства су планирана Локалним акционим планом за за-

пошљавање за 2018. годину и  Одлуком о буџету Гра-

да за 2018. годину у максималном износу од

2.000.000,00 динара.

Право учешћа на Јавном позиву има правно лице под

условом да:

– има седиште на територији Града Панчева,

– има  претежну делатност у области правних и

рачуноводствених послова (шифра 69) или

рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских

послова и пореског саветовања (шифра 6920)

– је основано најмање 3 године од дана објављивања

овог Јавног позива,

– није имало прекиде у пословању,

– над њим није покренут стечајни, односно ликвида-

циони поступак;

– има најмање троје запослених,

– редовно измирује обавезе по основу пореза и допри-

носа за обавезно социјално осигурање запослених,

– редовно измирује обавезе према локалној самоуправи.

Уколико се пројекат спроводи у партнерству, исти

услови важе и за све партнере.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЈЕ

15. 06. 2018. ГОДИНЕ

Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сај-

ту града Панчева www.pancevo.rs.

Пријава за подношење предлога пројекта се подноси у

Услужном центру Градске управе Града Панчева, Ул.

Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, 26000 Панчево, непосред-

но или путем поште, на прописаном обрасцу који се

може преузети са сајта Града Панчева , са назнаком за

„Јавни позив пружаоцима услуга за учешће у Програ-

му за подршку почетницима у бизнису (правно- фи-

нансијско саветовање у пословању)” у 2018. години.

На основу Локалног акционог плана за запошљавање

Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/2018-

11 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује сле-

деће Јавне позиве:

Јавни позив
за доделу субвенције почетницaма у бизнису за

самозапошљавање – женско предузетништво у

2018. години

Субвенција за самозапошљавање – женско предузет-

ништво представља de mi ni mis државну помоћ наме-

њену женама предузетницама.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу

започињања сопственог посла од стране незапосленог

лица женског пола, односно у циљу пружања подршке

новооснованом привредном субјекту,  у једнократном

износу до 250.000,00 динара.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може

поднети само један захтев са бизнис планом.

Право на подношење захтева са бизнис планом има ли-

це са пребивалиштем на територији Града Панчева које:

·      је женског пола; 

·      je пријављено на евиденцији незапослених Нацио-

налне службе за запошљавање (у даљем тексту: Наци-

онална служба), најмање месец дана пре дана подно-

шења захтева и успешно завршило обуку о отпочиња-

њу бизниса у реализацији Националне службе; или

·      je у календарској 2018. години започело сопствени

посао (извршило регистрацију у АПР), са седиштем на

територији Града Панчева.

Документација за подношење захтева: 

·      захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,

·      писана изјава подносиоца захтева о свим другим

de mi ni mis државним помоћима које је примио у те-

кућој и претходне две фискалне године (изјава чини

саставни део захтева са бизнис планом),

·      доказ о категорији лица које се самозапошљава,

·      доказ о власништву пословног простора, уколико

подносилац захтева располаже истим – употребна до-

звола или потврда да је објекат у поступку озакоњења,

односно уговор о закупу пословног простора, уколико

се подносилац захтева налази у својству закупца;

·      доказ о власништву машина и опреме, уколико

подносилац захтева располаже истом;

·      Уверење Секретаријата за пореску администраци-

ју Градске управе Града Панчева о измиреним обаве-

зама по основу јавних прихода;

·      У случају када је подносилац захтева особа са ин-

валидитетом, потребно је доставити и решење о инва-

лидности или процени радне способности, којим је

утврђено да подносилац захтева може обављати по-

слове, односно делатности наведене у захтеву са би-

знис планом. 

Јавни позив је отворен од 25. 05. 2018. године и

трајаће до утрошка средстава, а најкасније

до 31. 07. 2018. године. 

Захтев са бизнис планом, у једном примерку, подноси

се у Услужном центру Градске управе Града Панчева,

Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, 26000 Панчево, непо-

средно или путем поште, на прописаном обрасцу који

се може преузети са сајта града Панчева

www.pancevo.rs, са назнаком за „Јавни позив за доде-

лу субвенције почетницима у бизнису за самозапо-

шљавање - женско предузетништво у 2018. години”.  

На основу Локалног акционог плана за запошљавање Града Панчева за 2018. годину

број II-05-06-14/2018-11 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује следеће Јав-

не позиве:

Јавни позив
за организовање спровођења јавних радова

на којима се ангажују незапослена лица из

категорије теже запошљивих лица у 2018. години

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљи-

вих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и

унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног

друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога од-

ређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на

основу јавног конкурса. 

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова само

уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има

најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају следећим

категоријама:

– радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалифика-

ција/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, лица која посао траже дуже

од 18 месеци.  

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености за-

конских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са располо-

живим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних да-

на за свако лице укључено у јавни рад. 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

·      социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,

·      одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,

·      одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за: 

·      исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радови-

ма по основу уговора о привременим и повременим пословима, максимално

18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно

сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђени износ накнаде

за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјал-

но осигурање, који су обрачунати у складу са законом;

·      накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица на јавним радови-

ма, у висини до 2.000,00 динара по лицу сразмерно времену радног ангажовања на ме-

сечном нивоу, за сваки месец ангажовања, увећан за припадајуће доприносе за обавезно

социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;

·      накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима,

једнократно, у висини од:

– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

·      накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које об-

ухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организо-

вати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, од-

носно за лица ангажована код послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, у

складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца

о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној

установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по лицу

које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накна-

да трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду

већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост по-

требе за обуком, уколико исто није регулисано законом. 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на ко-

јима се ангажују незапослена лица имају:

·      органи Аутономне Покрајине и органи јединица локалне самоуправе

·      јавне установе и јавна предузећа

·      привредна друштва

·      предузетници

·      задруге

·      удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у регистар Агенци-

је за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - из-

вођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе

према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте

редовно измирују.

Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу

је 15. 06. 2018. године.

Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту Националне службе и

сајту града Панчева www.pancevo.rs.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се Националној служби, непосредно или

путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети у Националној служби,

или са сајтa www.nsz.gov.rs или са сајтa www.pancevo.rs.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”‘ број 135/04
и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРAДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
                                  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА  ЈАВНОСТ

      Секретаријат за заштиту животне средине је
15.05.2018. године на основу захтева носиоца пројек-
та „Папулић” д.о.о. Карађорђева 2, Панчево,  донео
решење број:XV-07-501-90/2018 којим је утврђено да
за  Пројекат изградње затвореног складишта, хале за
обраду пуцвола, ул. Пелистерска на кат. парцели
11827/10  К.О. Панчево, Панчево , није потребна
процена утицаја на животну средину.
      Увид у  решење из претходног става може се оба-
вити у просторијама Секретаријата за заштиту живот-
не средине Градске управе Града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 807,  радним даном од
10 до 14 сати.
      На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-
низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року
од 15 дана од дана  његовог објављивања обавештења,
а преко овог органа.

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. (260236) 

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске лу,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон.
064/351-11-73. 
(260245)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром по -
вољ но: пе сак, шљу нак, се -
ја нац, од во зим шут.
064/354-69-94. 
(260258)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ње ку па ти ла и ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, ба те ри ја, вен ти ла и
са ни та ри ја, све за во ду,
0-24, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-
51-41.  (260255)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ЦО 2
апа ра та, про да ја по лов -
них, ау то-елек три ка, ко -
рек ци ја ки ло ме тра же, по -
прав ка ТВ ан те на.
063/800-01-96. (260288)

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, Вла ди -
мир. (260289)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка; ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри, све
за ве се, тен де, хар мо-вра -
та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98, 013/351-
498. (260157)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср -
би ја, са или без рад ни ка.
Нај по вољ ни је. Иван.
063/107-78-66. (260387)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном,
про фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме шта ја.
Иван. 063/107-78-66.
(260387)

МО ЛЕР СКИ ра до ви и фа -
са де. 064/317-10-05.
(260319)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
062/156-02-07. (260319)

МО ЛЕР СКИ ра до ви, ла -
ми нат, сто ла ри ја.
061/283-66-41. (260319)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, ла ми нат,
гипс. 062/976-18-42. 

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. 

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
063/806-00-64. (260319)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње су до пе ре, ку па ти -
ла, адап та ци је, за ме на,
по прав ке од мах.
013/331-657, 064/495-77-
59. (260349)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли -
ким ка ми о ном (шљу нак,
пе сак, се ја нац, ри зла,
шут). 064/648-24-50.
(260420)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о -
на са кор пом за рад на
ви си ни до 20 ме та ра.
064/648-24-50. (260420)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар и
од воз свих вр ста шу та,
раз би ја ње и се че ње бе то -
на, ис коп ба ге ри ма.
064/648-24-50. 
(260420)

НА ЈАМ ви љу шка ра за
уто вар и ис то вар ро бе.
064/648-24-50. 
(260420)

KIZZA – пре воз шљун ка,
пе ска, се јан ца и ри зле.
Услу ге ви љу шка ра  и ве -
ли ких ви љу шка ра, но си -
во сти до 10 то на.
013/366-888,
063/218-894. 
(260420)

УСЛУГЕ



KIZZA – ру ше ње ста рих
ку ћа и дру гих обје ка та,
уто вар и од воз шу та, ис -
коп ба ге ри ма по дру ма,
те ме ља, ка на ла, сеп тич -
ких ја ма. 013/366-888,
063/218-894. (260420)

KIZZA – се че ње бе то на и
ас фал та, раз би ја ње бе то -
на, на си па ње и са би ја ње
те ре на ваљ ци ма и ви бро
пло ча ма. 013/366-888,
063/218-894. (260420)

KIZZA – оре зи ва ње и се -
ча др ве ћа из ка ми о на са
кор пом за рад на ви си ни
до 23 ме тра, пра ње про -
зо ра, чи шће ње олу ка, за -
ме на цре па...013/366-
888, 063/218-894.
(260420)

KIZZA – на јам ма ка за -
стих елек тро плат фор ми
ви си не до 12 ме та ра.
063/218-894. (260420)

KIZZA – про да ја ква ли -
тет них бе ха тон коц ки и
при пре ма те ре на са по -
ста вља њем.  013/366-888,
063/218-894. (260420)

РА ДИ МО: зи да ње, бе то -
ни ра ње, оправ ке ста рих,
но вих кро во ва, раз не
изо ла ци је. 013/664-491,
063/162-53-89. (260490)

КРО ВО ВИ, пра вље ње но -
вих, пре прав ке ста рих,
то плот на изо ла ци ја кро -
во ва. Нај јеф ти ни је.
065/678-71-31. (260537)

ЛИ МАР СКИ ра до ви, из -
ра да и мон та жа гра ђе -
вин ске ли ма ри је, са на ци -
је ста ре. Нај јеф ти ни је.
065/678-71-31. (260535)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, кли ме,
шпо ре те, бој ле ре, по пра -
вља мо ква ли тет но, с га -
ран ци јом. „Фри го тех ник”,
013/361-361, 064/122-68-
05. (260574)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
го ди шњу кар ту из да ту од
АТП-а Пан че во на име
Мом чи ло Стје па но вић. 

УСТУ ПАМ два гроб на ме -
ста, Ка то лич ко гро бље.
064/438-12-35. (260284)

АКО си уса мље на, же лиш
брак, ја ви се. 064/437-63-
59. (269286)

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. (260375)

ПЕН ЗИ О НЕР, скром на
пен зи ја за дво је, тра жи
же ну сво јих го ди на до 70,
за дру же ње а мо гућ и
брак. Тел. 631-813, Ду ле.
(260384)

ИНВ. ПЕН ЗИ О НЕР, 1968,
тра жи же ну слич них го -
ди на ра ди бра ка.
065/672-87-01. (260394)

ИМАМ 56 го ди на, упо -
знао бих озбиљ ну же ну
за рад мо гу ћег бра ка. Мо -
лим крат ку би о гра фи ју.
065/677-80-05. (260309)

ПО МО ЗИ МО јед ни дру -
ги ма. Озбиљ на по ро ди ца
по ма га ла би ста ри је у
сва ком до го во ру, за ку ћу
(пред ност) или стан.
064/245-19-54. 
(260464)

ДРУ ЖЕ ЊЕ, ме ђу соб на
по др шка, по моћ са до -
бра на мер ним осо ба ма.
„Ана Ма ри ја” 
(260557)

БА О ШИ ЋИ, Хер цег Но ви,
апарт ман, по глед мо ре,
кли ма ти зо ван. 
060/321-60-07. 
(259464)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, леп сме -
штај код Сло бе. 
064/438-12-35. 
(260284)

ИЗ ДА ЈЕМ че тво ро кре вет -
ни апарт ман, ба ња Вруј -
ци, ТВ,  кли ма ти зо ван,
бли зу ба зе на. 064/588-
95-77. (260392)

ПО ВОЉ НО, из да ју се
апарт ма ни у Зе ле ни ци,
Хер цег Но ви. Тел.
063/829-09-98. (260306)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра. По -
вољ но. 063/709-44-97.
(260402)
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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.

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.

На основу Локалног акционог плана за запошљавање

Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/2018-

11 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује сле-

деће Јавне позиве:

Jавни позив
за доделу субвенције почетницима у бизнису за

самозапошљавање у 2018. години

Субвенција за самозапошљавање представља de mi ni -

mis државну помоћ.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у циљу

започињања сопственог посла од стране незапосленог

лица, односно у циљу пружања подршке новооснова-

ном привредном субјекту, у једнократном износу до

500.000,00динара.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може

поднети само један захтев са бизнис планом.

Право на подношење захтева са бизнис планом има ли-

це са пребивалиштем на територији града Панчева које:

·      je пријављено на евиденцији незапослених Нацио-

налне службе за запошљавање (у даљем тексту: Наци-

онална служба), најмање месец дана пре дана подно-

шења захтева и успешно завршило обуку о отпочиња-

њу бизниса у реализацији Националне службе; или

·      je у календарској 2018. години започело сопстве-

ни посао (извршило регистрацију у АПР), са седиштем

на територији града Панчева.

Јавни позив је отворен од 25. 05. 2018.године и

трајаће до утрошка средстава, а најкасније до 31.

07. 2018. године. 

Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сај-

ту Града Панчева www.pancevo.rs.

Захтев са бизнис планом, у једном примерку, подноси

се у Услужном центру Градске управе Града Панчева,

Ул. Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, 26000 Панчево, непо-

средно или путем поште, на прописаном обрасцу који

се може преузети са сајта Града Панчева

www.pancevo.rs, са назнаком за „Јавни позив за доде-

лу субвенције почетницима у бизнису за самозапо-

шљавање” у 2018. години.   

На основу Локалног акционог плана за запошљавање

Града Панчева за 2018. годину број II-05-06-14/2018-

11 од 13.02.2018. године Град Панчево расписује сле-

деће Јавне позиве:

Јавни позив студентима
за учешће у мери

„Студентска летња пракса” у 2018. години

Студентска летња пракса намењена је студентима

основних, мастер, специјалистичких и докторских

студија на факултетима и високим струковним шко-

лама (државним и приватним) у Републици Србији.

Мера „Студентска летња пракса” за 2018. годину омо-

гућава студентима једномесечну практичну обуку код

послодаваца током јула месеца 2018. године и месеч-

ну новчану помоћ у нето износу од 15.000,00 динара

током трајања праксе.

Послодавци који су на располагању за обављање

„Студентске летње праксе” 2018. су:

– ЈП Градска стамбена агенција, Панчево

– Геронтолошки центар Панчево

– Градска управа Панчево

– Завод за заштиту споменика културе Панчево

– Школа за основно и средње образовање „Мара

Мандић” Панчево

– Основна Школа „Свети Сава” Панчево

– Туристичка организација Панчево

– Народни музеј Панчево

– ДОО „Ami go com pany” Панчево

– Црвени крст Панчево

–Завод за јавно здравље Панчево

–  ЈКП АТП Панчево

– Вод – ком Јабука

– Основни суд Панчево

– Док културе „25 мај” Долово

– Дом културе –Вук Караџић” Омољица

Студенти имају могућност да сами предложе другог

послодавца (чије је седиште на територији града Пан-

чева) код кога би желели да обаве студентску праксу,

уз прибављено мишљење и сагласност предложеног

послодавца. 

Основни услови које студенти треба да испуњавају:

– Да су држављани Републике Србије или да имају ста-

тус избеглице или расељеног лица;    

– Да имају пребивалиште на територији Града Панче-

ва (Панчево и насељена места), а боравиште за лица

која имају статус избеглице или расељеног лица;

– Да су студенти основних,  мастер, специјалистичких

или докторских студија на државним или приватним

факултетима или високим струковним школама у Ср-

бији;

– Да су први пут уписали годину студија током које се

пријављују за „Студентску летњу праксу”.

      Комплетан текст овог јавног позива доступан је на

сајту града Панчева www.pancevo.rs.

Штампане пријаве са наведеном документацијом се

подносе у Услужном центру Града Панчева, Ул. Трг

краља Петра I  број 2 – 4, 26000 Панчево, Секретари-

јат за привреду и економски развој, са назнаком „Сту-

дентска летња пракса”. 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН

ДО 15. 06. 2018. ГОДИНЕ

Дра гој учи те љи ци

МИР ЈА НИ ИЛИЋ

Не из мер но хва ла на до бр о ти, стр пље њу и искре ној љу ба ви.

Ва ша ИВА НА

(69/260428)

По след њи по здрав

ЈО СИ 

ГА СЕН БЕР ГЕР

од при ја те ља ЖИ КЕ 

и РА ДЕ ВУЈ ЧИН

(83/260548)

У 65. го ди ни из не на да нас је на пу стио наш

ЈО СА ГА СЕН БЕР ГЕР

1953–2018.

За у век ожа ло шће ни: син ИВАН 

и сна ја НА ТА ША
(84/260548)

По след њи по здрав на -

шем во ље ном

МИ ЛЕ ТУ 
ЈА ЋИ МОВ СКОМ

1952–2018.
Су пру га ДРА ГИ ЦА,

ћер ка ЈА СМИ НА, син
АЛЕК САН ДАР, зет

ЗО РАН и унук 
ДА НИ ЈЕЛ

(78/260500)

17. ма ја 2018. го ди не, по сле крат ке и те шке бо -

ле сти пре ми ну ла је ма ма, све кр ва и ба ка

ЈОР ДАН КА СА ВИЋ СЕ КА

Оти шла си ти хо и не при мет но, али ни ка да не -

ћеш из на ших жи во та.

Син ИГОР, сна ја СУН ЧИ ЦА и унук ФИ ЛИП
(18/260256)

МИ ЛО МИР КА

ЂОР ЂЕ ВИЋ

1945–2018.
С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва ће мо те од за -

бо ра ва

Су пруг ПЕ ТАР, син 

БО ШКО и сна ја 

ЉУ БИ ЦА

(39/260331)

СЕ ЋА ЊЕ на на ше дра ге 

СЛА ВО ЉУБ    ЖИ ВА НА       ЈЕ ЛЕ НА         ЈО ЖЕФ

ВА СИ ЉЕ ВИЋ КО ЛОЦ КА  ВА СИ ЉЕ ВИЋ  КО ЛОЦ КА

1989. рођ. Ва си ље вић           2010. 2013.

1986.     

Го ди не про ла зе, ту га и се ћа ња оста ју.
(52/260370)

По след њи по здрав на шој дра гој

ЈОР ДАН КИ СА ВИЋ СЕ КИ
1953–2018.

Успо ме ну на те бе чу ва ће мо веч но.
БА ТА и ЉИ ЉА

(17/260253)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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19. ма ја 2018. пре ми ну ла је на ша дра га мај ка и

ба ка

СТЕВ КА ША ШИЋ

1933–2018.

С љу ба вљу и по што ва њем ћер ке ДРА ГА НА 

и ДУ БРАВ КА, уну ка МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом 

и унук МИ ЛЕ
(5/260214)

По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци

ЈУ ЛИ ЈА НИ РЕ ЖА

Ста на ри згра де у Про те Ма те је Не на до ви ћа 5

(12/260239)

С ту гом и жа ло шћу оба ве шта ва мо да је 

ЈУ ЛИ ЈА НА РЕ ЖА

1930–2018.

пре ми ну ла 18. ма ја 2018, у 88. го ди ни.

Ожа ло шће ни: ћер ка ЗО РИ ЦА, уну ка ОЛИ ВЕ РА,

унук ДЕ ЈАН и пра у ну ка ТЕ О ДО РА
(13/260240)

По след њи по здрав

ДИВ НИ 

КО СТИЋ

од су пру га УРО ША, 

си на ЗО РА НА, сна је 

ЗО РИ ЦЕ, уну ка 

ДРА ГА НА

и уну ке ДРА ГА НЕ

(15/260249)

По след њи по здрав

ДИВ НИ 

КО СТИЋ

од ћер ке ВЕ СНЕ и зе та

ЗЛАТ КА с по ро ди цом

(16/260248)

По след њи по здрав дра -

гом та ти

ИВА НУ 
СИН ГЕ РУ

1952–2018.
од ћер ке ИВА НЕ, зе та

ДРА ГА НА и уну ка 
МА ТЕ ЈА, АЛЕК СЕ, 

АН ДРИ ЈЕ 
и КОН СТАН ТИ НА

(43/260345)

По след њи по здрав  дра -

гом

ИВА НУ
од ЗО РИ ЦЕ, НА ДЕ 

и ИВО НЕ
(44/260346)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу, оцу

и де ди

МИ ЛО ВА НУ ЈОВ ЧИ ЋУ

1945–2018.

од су пру ге ВЕ РЕ и ћер ке ЛИ ДИ ЈЕ 

и ЈА СМИН КЕ с де цом

(49/260360)

По след њи по здрав при ја те љу

МИ ЛО ВА НУ ЈОВ ЧИ ЋУ

1945–2018.

од РА ДИ ВО ЈА, КЕ ТИ и ЂУ РЕ
(50/260361)

По след њи по здрав во ље ном зе ту и те чи

МИ ЛО ВА НУ ЈОВ ЧИ ЋУ

1945–2018.

од НА ДЕ, МА ЈЕ, МАР КА, МИ ЛЕ и ТА РЕ
(51/260361)

Збо гом Бо со

БО СА 

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

Ду го смо се по зна ва ле, а

ма ло дру жи ле. Бе жа ла

си од са мо ће и оти шла у

ку ћу у ко јој ни си же ле ла

да про ве деш оста так жи -

во та.

По чи вај у ми ру.

Ко ле ги ни це: СТА НА,

СТАН КА и ЗА ГА

(24/260278)

По след њи по здрав дра гој

ко ле ги ни ци

БО СИ 

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

од ДРА ГЕ, РА ДЕ, ВА СЕ

и ЈА НЕ ЗА

(42/260340)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 18. ма ја

2018. го ди не пре ми нуо је наш дра ги де да,

све кар и при ја тељ

ДРА ГО ЉУБ СТА НО ЈЕ ВИЋ

1929–2018.

Уну ци ВУК и СТЕ ФАН са по ро ди ца ма,

сна ја ЉИ ЉА НА и ЉУ БИ ША

(53/260377)

По след њи по здрав на шем дра гом при ја те љу

ДРА ГО ЉУ БУ СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
1929–2018.

При ја те љи МА РИ ЈА и ГЕ ОР ГИ ЈЕ НИ КО ЛИЋ
и МИ ЛА НА и МИ ХАЈ ЛО ПА ВЛО ВИЋ

(54/260378)

18. ма ја 2018. пре ми ну ла је на ша дра га

НОВ КА БА БИН

1944–2018.

Са хра на је оба вље на 21. ма ја 2018, на гро -

бљу у Вој ло ви ци. 

Ожа ло шће на по ро ди ца

(56/260382)

По след њи по здрав на -

шој

БО СИЉ КИ 

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

од ћер ке СНЕ ЖА НЕ  

и зе та ПЕ ТРА

(60/260413)

По след њи по здрав на -

шој

БО СИЉ КИ 

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

од уну ке ЈА ДРАН КЕ 

с по ро ди цом

(61/260413)

По след њи по здрав на -

шој

БО СИЉ КИ 

ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

од уну ка СТЕ ВА НА 

с по ро ди цом

(62/260413)

Дра гој се стри и тет ки

ЈУ ЛИ ЈА НИ РЕ ЖА
рођ. По штић

по след ње збо гом.
По ро ди це СТО ЈИЋ и ЧЕ ЧО ВИЋ

(71/260437)

По след њи по здрав

ЈУЛ КИ ЦИ 

РЕ ЖА

учи те љи ца

Пен зи о не ри 

ОШ „Бра ца Пе тр ов”

(73/260452)

МИ ЛАН ЛУ КИЋ

1948–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ка СЛА ЂА НА, зет ЖЕЉ КО 

и уну ке ЕЛЕ НА и ИСКРА
(29/260304)

МИ ЛАН 

ЛУ КИЋ

1948–2018.

По след њи по здрав на -

шем дра гом Ми ла ну.

Ожа ло шће ни: ЗО РА 

и ЗДРАВ КО БАН ДУ КА

(30/260305)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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30. ма ја, у 11 са ти, да је мо

че тр де сет да на

МИ РО СЛА ВУ
МИ ЛИ ЋУ

Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти.

Су пру га НА СТА СИ ЈА,
си но ви РА ДЕ и ДА НИ ЛО,

сна ја ГОР ДА НА, уну ка 
МИ ЛЕ НА, зет ДА ЛИ БОР

и пра у нук ДА МЈАН
(6/256215)

Два де сет и две го ди не без дра гог оца, де де и све кра

РА ДЕ Аце СТОЈ КОВ

Про ла зе да ни, го ди не, али љу бав, по што ва ње и

за хвал ност ни ка да.

Но се те у ср цу: син СТЕ ВА, сна ја ЉИ ЉА НА 

и уну ке НИ НА и САН ДРА
(10/260228)

СТЕ ВАН 

СПА СКОВ СКИ

23. V 2008 – 23. V 2018.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(11/260229)

СЕ ЋА ЊЕ

28. V 1997 – 28. V 2018.

СЛО БО ДАН

ЂОР ЂЕ ВИЋ

ДРА ГИ ША, НА ДА 

и НЕ НАД

(23/260278)

МИЛ КА 

ЂУ РО ВИЋ

Нај дра жа на ша мај ко...

Две го ди не … нај ту жни -

је су без те бе...

За у век си у на шим ср ци -

ма... Ла жу да вре ме ле чи

све...

Сва ким да ном нам све

ви ше не до ста јеш.

Во ле те ћер ке НА ТА ША

и СО ЊА с по ро ди ца ма

(25/260282)

23. V 2016 – 23. V 2018.

Дра гој се стри

МИЛ КИ 

ЂУ РО ВИЋ

Про шле су две ту жне го -

ди не у на шим жи во ти ма.

Мно го нам не до ста јеш, а

ми те чу ва мо у на шим ср -

ци ма.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ја се стра МИ ЛИ ЦА

и брат СЛО БО ДАН

(26/260282)

23. V 2016 – 23. V 2018.

МИЛ КА 

ЂУ РО ВИЋ

Дра га мо ја Мил ка, про -

шле су две нај ту жни је

го ди не у мом жи во ту.

Мо је ра ње но ср це те во -

ли и чу ва све успо ме не

на го ди не жи во та про -

ве де не с то бом.

За у век твој су пруг 

МИ ЛО РАД ЂУ РО ВИЋ

(27/260282)

IN MEMORIAM

МАР КО МИ КИ ЧИЋ

2006–2018.

Вре ме ко је про ла зи не ума њу је се ћа ње и љу бав пре ма Те би.

Је ди но смо на у чи ли да у ти ши ни ту гу је мо.

Во ле те ма ма, та та и брат ГО РАН с по ро ди цом

(65/260422)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

др ДА НИ ЦА ГЛИ ШИЋ ДА НА
29. V 2015 – 29. V 2018.

Бо га те успо ме не на Тво ју ве ли ку до бр о ту, бес крај ну бла гост и не -

се бич ну по све ће ност по ро ди ци с љу ба вљу и по но сом за у век у ср -

ци ма чу ва ју тво ји нај ми ли ји.

Су пруг МА НОЈ ЛО, си но ви МИ ЛАН, ЗО РАН и МАР КО, 

сна ја ЈЕ ЛЕ НА, уну ке НИ НА и МА ША, се стра БРАН КА, 

по ро ди це ГЛИ ШИЋ, ЛА ЗИЋ, ЈО ВИ ЧИЋ и МА ЛЕ ШЕ ВИЋ

(66/260424)

Про ђе го ди на на шем

дра гом ку му

ЗА РИ ЈУ 

БО ГА ТИ НО ВИ ЋУ

Кум СИ НИ ША, 

МИ ЛОШ 

и ку ма БИ ЉА НА

(67/260426)

У су бо ту, 26. ма ја, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж у Пан че ву да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шој

МА РИ ЈИ РА ДО ВА НО ВИЋ
20. X 1937 – 26. V 2012.

По ро ди ца

(68/260428)

28. ма ја 2018. на вр ша ва се де сет го ди на от ка да ни је с на ма на ша

ма ма и на на

МИ ЛАН КА ЈАН ЧИЋ

2008–2018.

Мно го нам не до ста јеш!

Тво ја ћер ка СЛО БО ДАН КА и унук ДА НИ ЛО

(74/260466)

28. ма ја 2018. на вр ша ва се де сет го ди на од смр ти мо је на не

МИ ЛАН КЕ ЈАН ЧИЋ

2008–2018.

Чу ва мо се ћа ње на тво ју по жр тво ва ност и до бр о ту.

Тво ја уну ка ДА НИ Е ЛА са су пру гом ДАР КОМ и де цом ФИ ЛИ ПОМ

и ХЕ ЛЕ НОМ

(75/260466)

У су бо ту, 26. ма ја, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, одр жа ће мо че тр де -

се то днев ни по мен во ље ној мај ци

ЈЕ ЛЕ НИ НЕ СТО РО ВИЋ
рођ. Ма та но вић

С ве ли ком љу ба вљу и по што ва њем тво ји: ћер ка НА ДА и си но ви

СЛО БО ДАН, МИ ЉАН и СА ША с по ро ди ца ма

(79/260518)

Че тво ро го ди шњи по мен

ЗЛА ТО ЈУ 

НО СИ ЋУ

1943–2014.

Са мо го ди не про ла зе, бол

је ве чан.

Тво ја ТИ НА

(77/260475)
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СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕН КО ЋИ РИЋ
25. V 2008 – 25. V 2018.

Са мо го ди не про ла зе. Бол је ве чан.
Су пру га МА РИ ЈА и син МАР ЈАН с по ро ди цом

(7/260218)

Бра ћа 

ЕМ БЕ ЛИ

МИ ХАЉ                  ИМРЕ 
1962–2002.                          1959–2013.

16 го ди на                             5 го ди на

Вре ме про ла зи, а ту га је веч на.

Тво ји: та та МАР ЦИ, ма ма МИ ЦА и брат СТЕ ВАН
(8/260219)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ РА ПО ЉАК

2014–2018.

Ра до те се се ћа мо и чу ва -

мо од за бо ра ва.

Тво је: ЗО РИ ЦА и НИ НА

(19/260269)

27. ма ја на вр ша ва се

шест го ди на от кад ни је с

на ма на ша дра га

СЛАВ КА 

ТР НИ НИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(33/260314)

У сре ду, 30. ма ја, би ће че -

тр де сет да на ка ко не ма

на шег де де

МИ РО СЛА ВА

МИ ЛИ ЋА

Ње го ви: ДА НИ ЛО, 

РА ДЕ, ГО ЦА, МИ ЛЕ НА,

ДА ЛИ БОР и ДА МЈАН

(34/260323)

ЉУ БО МИР НО ВИ ЋЕ ВИЋ
23. XI 2017 – 23. V 2018.

Про шло је шест ме се ци отка ко си нас оста вио да

ту гу је мо, али те ни ка да не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји: су пру га МИ РА, ћер ка СНЕ ЖА НА и син

БАЦ КО са сво јим по ро ди ца ма
(35/260326)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ
29. V 2016 – 29. V 2018.

Бол и ту га не ме ре се ре чи ма, ни вре ме ном ко је про ла зи, већ пра -

зни ном ко ја је оста ла по сле те бе.

Тво ја по ро ди ца

(37/260328)

СНЕ ЖА НА ЂОР ЂЕ ВИЋ

Го ди не про ла зе, ту га и бол оста ју.

Не у те шни ро ди те љи: отац ДАН ЧА 

и мај ка ЗВЕ ЗДА НА

(38/260330)

28. ма ја 2018.  на вр ша ва -

ју се че ти ри го ди не от ка -

ко ни је с на ма на ша

СНЕ ЖА НА
ЂОР ЂЕ ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ји: ДРА ГАН, 
ДРА ГА НА, ИВА НА, 

НЕ БОЈ ША, ВИК ТОР
и ВА ЊА
(48/260358)

На вр ши ло се пет го ди на

от ка ко си оти шао у веч -

ност

МЛА ДЕН
СТАН КО ВИЋ

28. V 2013 – 28. V 2018.
С љу ба вљу и по што ва њем
чу ва мо успо ме ну на те бе.

Син ДЕ ЈАН 
с по ро ди цом

(63/260417)

У су бо ту, 26. ма ја 2018, у

11 са ти, на Но вом гро бљу

да ва ће мо дво го ди шњи

по мен на шем дра гом су -

пру гу, оцу и де ди

ЂОР ЂИ ЈУ 

ГРУ ЈИ ЧИ ЋУ
Су пру га ДРА ГИ ЦА 

с по ро ди цом

(64/260417)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ
29. V 2016 – 29. V 2018.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту -

га ко ју вре ме не ле чи.

Во ли те тво ја се стра

(72/260441)

У су бо ту, 26. ма ја 2018. го ди не, у 11 са ти, одр жа ће мо го ди шњи по -

мен

ИВА НУ ГР ГИ ЋУ
ди пло ми ра ни еко но ми ста

1930–2017.

Чу ва ће мо се ћа ња на сву љу бав, па жњу и то пли ну ко ју нам је не се -

бич но пру жао. По чи вај у ми ру.

Ва ши нај ми ли ји: су пру га МА РА, си но ви НИ КО ЛА и СТЕ ВАН, 

сна је БИ ЉА НА и ДРА ГА НА, уну ци и уну ке ИВАН, МАР КО, 

ИВА НА, ВУК, МА РИ ЈА и ЗО РАН и пра у нук ВЕЉ КО

(58/260398)

30. ма ја 2018, у 10.30, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

на Ста ром гро бљу

МА РИ ЈИ ЛУ КИЋ
За у век ћеш жи ве ти с на ма.

Тво ја де ца

(1/260111)

1. ју на 2018. на вр ша ва се два на ест го ди на от кад

нас је на пу сти ла

МА РИ ЈА ГРА БУН ЏИ ЈА
2006–2018.

Два на е сто го ди шњи по мен обе ле жи ће мо у су бо -
ту, 26. ма ја 2018, у 11 са ти, на гро бљу Ко теж.
Не по сто ји вре ме ко је мо же ума њи ти бол и ту гу.

Су пруг МИ ЛОШ, син ЈО ВАН, сна ја ДИ ЈА НА и
уну ка ЈО ВА НА

(46/260350)

28. ма ја на вр ша ва се се дам го ди на от ка да нас је

на пу стио наш дра ги

ГРУ ЈИ ЦА ШИ МИЋ

2011–2018.

Сва ки мај бу ди ту гу.

Тво ји: су пру га и син с по ро ди цом
(70/260434)

22. ма ја 2018. на вр ши ло

се две го ди не от ка ко ни -

је с на ма наш во ље ни

МИ ЛАН БУ КУР

Ду шо мо ја, че до, из гу -

бље на на до!

Тво ји нај ми ли ји

(3/260207)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

МИ КА ШИ НО ВИЋ

17. XII 1926. Огу лин –

27. V 2009. Пан че во

Про шло је де вет ту жних

го ди на без на шег Ни ко ле.

Успо ме ну на ње га 

чу ва ју: су пру га 

МИ ЛЕ ВА, ћер ка САВ КА

и син ПЕ ТАР 

с по ро ди ца ма, као 

и уну ци АЛЕК САН ДАР,

ИВА НА, ВИК ТО РИ ЈА 

и пра у ну ци ЛА У РА, 

ДА НИ ЕЛ и ПА ТРИК

(32/260310)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИ ЈА 

МАХ МУ ТЕ ФЕН ДИЋ

рођ. Ми ка ши но вић

10. VIII 1957. Огу лин –

7. II 2013. Са ра је во

Про шло је пет ту жних

го ди на без на ше Ма ри је.

Успо ме ну на њу чу ва ју

ње на де ца  МА РИН 

и НА ДА, су пруг СЕ АД,

мај ка МИ ЛЕ ВА, брат

ПЕ ТАР и се стра САВ КА

с по ро ди ца ма, као 

и уну ци ПА ТРИК, 

ЛА У РА и ДА НИ ЕЛ

(31/260310)

Ни смо вас за бо ра ви ли

про фе со р ПЕ РA КУ РЕ ЉУ ШИ Ћ

и дру га ри  ОЛИ ВЕ РA

СМИ ЉА НИЋ, ЈА СМИ НA ИЛИЋ, 

СА ЊA ПА ЈЕ ВИЋ и ИВА Н 

ГРН ЧАР СКИ

Ге не ра ци ја Гим на зи је 1994–1998.

(76/260471)
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Во ље ни наш

СЛО БО ДАН СТАН КО ВИЋ
1944–2017.

Пре по ла го ди не оти шао си у веч ност. Од та да
бо ли пра зни на ко ја ни ка да не ће би ти по пу ње на.
Бо ли не мо гућ ност да још не што ура ди мо за те -
бе... Бо ле све не из го во ре не ре чи по др шке, љу ба -
ви и то пли не. Бо ли сва ки уди сај без те бе, бо ли
жи вот без те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(2/260200)

Се ћа ње на

МИР КА 

ДРА КУ ЛИ ЋА

2010–2018.
Вре ме ко је про ла зи ту -

жно је се ћа ње на те бе.

Бол но је, али љу бав пре -

ма те би веч на је.

Тво ја су пру га ВИ ДА

(4/260211

СЕ ЋА ЊЕ на на ше дра ге

СА ВИЋ

ДО БРИ ЛА              МИ О ДРАГ
рођ. Па та ла                            МИ ЈА
2008–2018.  1997–2018.

Увек у ми сли ма с на ма.
С по што ва њем, по но сом и ту гом њи хо ви 

нај ми ли ји
(9/260226)

ПО МЕН

ЛАЦ КО ВИЋ

МА РИ ЈА                      МИ ЛАН ЛА ЋА
1938–2015.                                            1930–2017.

За у век ће мо вас пам ти ти. 

Се стре МА РА и МИ РА с по ро ди ца ма и оста ла род би на
(20/260270)

ЛАЦ КО ВИЋ
Тро го ди шњи по мен                             го ди шњи по мен

МА РИ ЈА                      МИ ЛАН ЛА ЋА

1938–2015. 

Не до ста ју нам, до бри љу ди се не за бо ра вља ју.

По ро ди ца
(21/260270)

Се ћа ње на

КРИ ШАН 

ТО МИ СЛА ВА

вр сног струч ња ка и ру ко -

во ди о ца де ла „Утве”, на

див ног су пру га, ро ди те -

ља и де де, те нај бо љег

дру га, при ја те ља и ку ма.

До жи вот но ће те се 

се ћа ти ИВИ ЦА и ЉИ ЉА

РИ СТИЋ

(28/260297)

На шој дра гој

ВЕ РИ ЖИВ КО ВИЋ
рођ. Ни ко лић

Да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен, у су бо ту, 26.
ма ја 2018. го ди не, у 11 са ти.
По мен ће се одр жа ти на пра во слав ном гро бљу у
Ба нат ском Бре стов цу.
Ожа ло шће ни: ћер ка МЈА, син ВЕ ЛИ МИР, уну ке

АЛЕК САН ДРА и ЛЕН КА, брат АЛЕК САН ДАР,
се стре ДЕ САН КА и ЗО РА као и оста ла род би на

(36/260327)

Се ћа ње на во ље не ро ди те ље

ВИ ДЕ СКИ

АН ЂЕЛ КА              ЕФ ТИ МИ ЈЕ

2009–2018. 2016–2018.

По не кад у сно ви ма, увек у ср цу и ми сли ма.

Ва ши нај ми ли ји
(40/260336)

ЉУ БО МИР 

ЗУ БО ВИЋ

30. V 2005 – 30. V 2018.

Још јед на го ди на у ни зу,

пу но бо ла и ту ге за то -

бом.

На ма и да ље оста је да

ту гу је мо и па ти мо за то -

бом.

Пу но те во ли мо и бес -

крај но нам не до ста јеш.

Тво ја МА РИ ЦА с де цом

и шест ан ђе ла

(41/260337)

У су бо ту, 26. ма ја 2018. на вр ша ва се де сет го ди -

на от ка ко нас је из не на да и нео че ки ва но на пу -

стио наш дра ги син, брат, стриц и унук

АЛЕК САН ДАР ШКР БИЋ КИ ЋА
1. VII 1986 – 26. V 2008 – 2018.

Се ћа ње на те бе је део на шег жи во та, а љу бав и

бол су веч ни.

Тво ји нај ми ли ји
(45/260348)

Оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да ће мо 26.

ма ја да ва ти пе то го ди -

шњи по мен

ВЕР КИ 

ПЕ РО ШЕ ВИЋ

По ро ди ца 

ПЕ РО ШЕ ВИЋ

(47/260356)

СЕ ЋА ЊЕ

26. V 2003 – 26. V 2018.

МИ РО СЛАВ ЈО ВА НО ВИЋ 

МИН ДА

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на ње га.

СО ФИ ЈА, БРА НИ СЛА ВА, МИ РО СЛАВ и СР ЂАН
(55/260381)

У су бо ту, 26. ма ја, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу, одр жа ће се ше сто ме сеч ни по мен

СЛО БО ДАН МА ЦЕ ДО НАЦ ЦУ ЛЕ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ВУ КИ ЦА, де ца 

ЈО ВАН КА и ЖЕЉ КО, уну ци ЕМИ НА, ОМЕР 

и АЛЕМ као и оста ла род би на и при ја те љи
(57/260398)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

МАК СИ МО ВИЋ

КА ТИ ЦА                         СТЕ ВАН
1927–2013. 1924–1998.

По но сна и за хвал на за љу бав и по жр тво ва ње ћер ка
ГО ГИ ЦА с по ро ди цом

(59/260046)

26. ма ја 2018. на вр ши ће

се две го ди не от ка ко ни -

је с на ма

СНЕ ЖА НА

АРА ЛИ ЦА

1962–2016.

Сва ко се ћа ње на те бе бу -

ди то пли ну у на шим ср -

ци ма и бес крај ну љу бав

пре ма те би ко ја ни ка да

не ће не ста ти.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји: си но ви 

ВЛА ДИ МИР и БРАН КО

и сна ја МА ЈА

(80/260534)

2. ју на на вр ши ће се шест ту жних ме се ци

от ка ко ни си с на ма

ИВАН АДА МОВ

Са мо ми зна мо ка ко је жи ве ти без те бе,

без твог гла са и осме ха. 

Са мо ми зна мо, ан ђе ле наш, ко ли ко нам

не до ста јеш.

Тво ји: мај ка ДА НИ Е ЛА, отац ДРА ГАН 

и брат ЈО ВАН

(81/260538)

Про шле су че ти ри го ди не от ка ко ни је ме ђу на -

ма, али је увек у на шим ср ци ма и ми сли ма, на ша

во ље на

СО ФИ ЈА ЂУ РИЋ
дипл. еко но ми ста

1959–2014.
По мен ће мо одр жа ти у су бо ту, 26, ма ја 2018, у 10
са ти, на гро бљу Ко теж у Пан че ву.

Тво ји нај ми ли ји
(82/260539)

На шем дра гом

АЛЕК САН ДРУ

ШКР БИ ЋУ 

КИ ЋИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

По ро ди ца ГРО ЗА

(22/260275)

БЛА ГО ЈЕ

АР СИЋ

2003–2018.

ГОР ДА НА, ВИ О ЛЕ ТА 

и СР ЂАН

(14/260247)
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Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пе ри од пред ва ма је по во љан за
кра ћа пу то ва ња и од мор. Скло ни
сте да тро ши те ви ше не го што
има те, и то на не по треб не ства ри.
Про бај те да се об у зда те. Без об -
зи ра на то да ли сте у ве зи или
са ми, не ка ко сте скло ни ру ти ни.
Мо гу ће су ма ње гла во бо ље.

Као леп тир сте. Све вас по га ђа,
на све ре а гу је те. Сми ри те се, на -
ба ци те тај свој осмех на ли це и
кре ни те хра бро ка свом ци љу.
Не при чај те ни ко ме о сво јим
пла но ви ма. На пе тост мо же до не -
ти про бле ме с гр лом. Ста бил ност
у ве зи.

Па зи те ка кве из бо ре пра ви те.
Има те мо гућ ност да на пра ви те
по слов ни по тез ко ји ће се ис пла -
ти ти. Не мој те да се бо ји те и да се
по ву че те. Пред ва ма је ве ли ки
по слов ни уз лет. Нер во за иза зи -
ва про бле ме са же лу цем. Бу ди те
не жни ји и по пу стљи ви ји.

При хо ди ће вам ове сед ми це
би ти при лич но ста бил ни. По на -
ша те се ра ци о нал но, по ста ви ли
сте ви со ке зах те ве пред се бе, али
и пред дру ге. Љу бав и јак емо -
тив ни на бој осли ка ва ће ваш љу -
бав ни жи вот. Ви ру сна ин фек ци ја.

Пре на пе ти сте. Не зна те пра ви
раз лог, али чи ни вам се да је цео
свет про тив вас. Не тро ши те ви -
ше не го што има те. Не при чај те о
сво јим пла но ви ма бар док не
кре не те да их ре а ли зу је те. Не са -
ни ца.

Пе ри од пред ва ма је као клац -
ка ли ца – ве ли ке и не пла ни ра не
про ме не, па он да из не над ни до -
би так. Ако пла ни ра те но ви по сао,
би ло би до бро да на ђе те парт не -
ра за то. Не тра жи те гре шке на
дру гој стра ни, за сва ђу је ипак
по треб но дво је. Ма ња пре хла да.

Ако вам је по сао по ве зан с пу -
то ва њем или не ком вр стом нов -
ча них тран сак ци ја, оства ри ће те
из у зе тан успех. Емо тив но сте
пра зни и у кон стант ној по тра зи
за не чим иде ал ним. При хва ти те
по зив за из ла зак, ко зна...

Пре ви ше то га вам сто ји над
гла вом. По не кад да те се би лук -
суз да ка же те да сте умор ни, али
са мо на тре ну так. По моћ парт не -
ра вам је у овом тре нут ку нео п -
ход на, по тра жи те је. Жив ну ће те
због при ли ва нов ца ове не де ље.
Алер ги је.

Из бе га вај те ри зи ке у по слу.
Ко ли ко год да не ки по сао из гле -
да за ни мљив, по ка за ће се као
пот пу ни про ма шај. Кон цен три -
ши те се на оно што је си гур но.
Зве зде ка жу да сте ви глав ни
иза зи вач свих про бле ма у ве зи.
Кон тро ли ши те бу бре ге.

Пред ва ма је сед ми ца слич на
стам пе ду. Нов ча ни при ли ви, ре -
дов ни и ван ред ни, ула га ња, по -
слов на пу то ва ња. Ако има те прав -
них про бле ма, ово је по во љан пе -
ри од да до ђе до ко нач ног раз ре -
ше ња. По треб на вам је по др шка
парт не ра. Про бав ни про бле ми. 

Пре ви ше сте емо тив ни кад су
не ке по слов не од лу ке у пи та њу.
Не бу ди те са жа љи ви, по тра жи те
по моћ од нај бли жих са рад ни ка и
ре а гуј те аде кват но. Но вац вам
при сти же у ма њим ко ли чи на ма.
Ма њи не спо ра зу ми с парт не -
ром. Про бле ми с гр лом.

Пра во је вре ме да се по за ба ви -
те сво јим стам бе ним пи та њем,
без об зи ра на то да ли ку пу је те,
сре ђу је те или про да је те стам бе ни
про стор. Про бај те да ште ди те.
Не за до вољ ни сте тре нут ним ста -
ту сом, али и за про бле ме је по -
треб но дво је. Бо ло ви у ру ка ма.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – си но ве
30. апри ла: Сте фа на и Уро ша – Ти ја на Ри стић и Не ма ња Тер зић. 

До би ли ћер ку
21. апри ла: Да ни цу – Ми ли ца Мар ков и Вла до То ма но вић; 23. апри ла:
Деу – Са и да и Јан Па ра ска; 26. апри ла: Ни ко ли ну – Је ле на и То ни Ман -
дић; 3. ма ја: Бар ба ру – Ма ри ја Бу зеј ка и Сте фан Ма ти је вић; 7. ма ја: Ма -
ри ну – Та ти а на Ива нић и Мар ко Је пу ре;  10. ма ја: Ти ја ну – Сне жа на и Мар -
јан Алу ло ски, Ма ју – На да и Па вле Јов наш, Ми ла ну – Је ле на и Ми лан Ле -
вај ко вић; 12. ма ја: Та ру – Јо ва на и Бо јан Ан тић; 13. ма ја: Со фи ју – Су за -
на Ро ен хорст Бо кун и Иван Бо кун; 14. ма ја: Ми ли цу – Ди ја на и Сте фан
Мир ко вић; 15. ма ја: Ср ну – Ма ри ја на и Жељ ко Бо си ок. 

До би ли си на
12. апри ла: Јо ва на – Сун чи ца Гро зда но вић и Ми лан Ди ми тров; 26. апри -
ла: Ми ха и ла – Ти ја на и Урош Да шић; 27. апри ла: Ми хај ла – Ан ге ли на Јо -
ва но вић и Зо ран По тић; 30. апри ла: Вељ ка – Бран ка и Мла ден Ар сић; 7.
ма ја: Та ди ју – На та ша Со ро и Вла ди мир Не дељ ко вић; 9. ма ја: Да ми ра –
Же ља на Са бљов и Иван Пе тров; 10. ма ја: Стра хи њу – Ива на и Пре драг Га -
ври ло вић, Ре љу – Ја сна и Алек сан дар По по вић; 11. ма ја: Ва си ли ја – Не на
и Алек сан дар Га јић, Сте фа на – Ива на и Де јан Ни ко лов ски; 13. ма ја: Лу ку
– Алек сан дра и Алек сан дар Су бо тић, Ми ла на – Сла ђа на и Ви до сав Сто јић,
Ђор ђа – Ана и Ду шан То шко вић, Те о до ра – Ма ри на и Ар пад Ко вач.

ВЕН ЧА НИ

17. ма ја: Ма ри на Ма рин ко вић Си мо но вић и Зо ран Спа се нов ски, Ива на
Ива нић и Ог њен Ђор ђе вић, Ива на Лу јан ски и Ан тал То каи, Бо шка Ко сјер и
Де јан Ва брик, Ма ри а на Џу вер и Зо ран Ра ја чић. 

УМР ЛИ

10. ма ја: Рад ми ла Та дић (1961); 11. ма ја: Иван По пов (1930), Ве ро ни ка
Огне но ски (1943), Ра ди ца Ра ја ков (1941); 12. ма ја: Пе тро ни је Сте ва но вић
(1952), Го ри ца Зиљ кић (1933), Зу за на Пе тра шо ва (1940), Ми ра Ту лић
(1956); 13. ма ја: Слав ко Штр каљ (1926), Мир ја на Пе шић (1949), Љу би ца
Ми ло ра дов (1930), Мир ја на Ђо кић (1937); 14. ма ја: Да ни ца Ни ко лић
(1933), Ана Га рај (1954), Мир ја на Илић (1929), Со ња Пе тро вић (1976), Ми -
лош Во ји но вић (1950); 15. ма ја: Ла тин ка Ми хај ло вић (1932), Ма ри ни ке Се -
кељ (1970), Сто јан ка То мин (1929); 16. ма ја: Вик то ри ја Ер де љан (1940),
Ни ко ла Бун чић (1939), Вик то ри ја Ото но га (1956), Ми лан Лу кић (1948).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Укр ште ни сло го ви 4 х 4: ра о ни ци, оби ја ти, Ни ја га ра,

ци ти ра ње. Ана грам: Ми лош Са мо лов. Су до ку: 785926413,

396415827, 142387956, 658243179, 427591368, 913768542,

571639284, 834172695, 269854731. Ми ни-укр ште ни ца: кр ста ри ца,

Ре то ро ман, опе ра те ри, ше га, Олин, Ерак, Ра ћа.Ис пу њаљ ка: з(дра -

ва)ц, б(ра њив)о, з(гла ва)к, н(ор ман)и, б(оли ва)р, с(естри)ћ.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

Пр ви опи си се од но се на пој -

мо ве из ме ђу ис пре ки да них ли -

ни ја, a дру ги на пој мо ве ко ји се

упи су ју кроз цео лик. У осен че -

ној ус прав ној ко ло ни до би ја се

име и пре зи ме на ше мла де глу -

ми це (сa сли ке), ко ја игра у ТВ

се ри ја ма „Кoмшије” и „Исти не

и ла жи”.

ВО ДО РАВ НО: 1. де сна при то ка

Ду на ва – јед но го ди шња зе ља ста

ле ко ви та биљ ка, 2. по вре дљив –

ко је се мо же бра ни ти, 3. гор њи

део чо веч јег те ла – зглоб, 4. део кућ ног на ме шта ја – гер ман ски на род

ко ји је не кад на се ља вао Скан ди на ви ју, 5. мaслина – ве не цу е лан ски вој -

ско во ђа, ре во лу ци о нар и др жав ник, Си мон, 6. је ди ње ња ал ко хо ла и ки -

се ли на – се стрин син.

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. део плу га, ле меш (мн.), 2. на сил но ула -

зи ти у за кљу ча ну про сто ри ју, 3. ре ка у Се вер ној Аме ри ци (во до па ди!),

4. до слов но на во ђе ње ту ђих ре чи.

АНАГРАМ

ГЛУ МАЦ

ИЗ „KOMШИЈА”

СВЕ

ЛOMИ

ШAЛOM

СУДОКУ

2 6 4 3

1 5 2

9 6

6 5 3 9

4 8

9 7 4 2

5 1

3 1 7

2 9 8 5

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.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВО ДО РАВ НО: 1. вр ста рат ног бро да, 2. при пад ник јед не ет нич ке гру -
пе у Швај цар ској, 3. ру ко ва лац тех нич ким уре ђа ји ма (мн.), 4. ша ла,
ко ме ди ја – аме рич ка филм ска глу ми ца (Ле на), 5. наш филм ски глу -
мац (Ми лан) – му шко име од ми ла (Ра ди во је).
УС ПРАВ НО: 1. вр ста удар ца у бок су, 2. ин тер пре та тор реп му зи ке, 3.
на пра ва ко јом се не што сте же, 4. ме сто у сред њем де лу Ба на та, 5.
троп ски па па гај, 6. обрт ни део елек тро мо то ра, 7. по лу па ра зит ски зим -
зе ле ни грм, 8. пти ца пе ва чи ца, 9. град у Ру му ни ји.



Три де се так ма ли ша на из ОШ
„Бран ко Ра ди че вић” и Сту ди ја
„Пче ли ца Д” има ло је у по не -
де љак, 21. ма ја, је дин стве ну
при ли ку да по се ти Ин сти тут за
про у ча ва ње ле ко ви тог би ља
„Док тор Јо сиф Пан чић”. То је,
по пут оби ла ска По ња ви це и
Град ске шу ме, још јед на у ни -
зу ак тив но сти удру же ња гра -
ђа на „Тре ћи ми ле ни јум”, чи ја
је ко ор ди на тор ка Ци ца Ста нић
као глав ни циљ ис та кла на ме -
ру да де ца стек ну на ви ку да
чу ва ју при ро ду.

Уче ни ци су та ко об и шли јед -
ну од нај ве ћих ко лек ци ја би ља у
зе мљи, с мно штвом раз ли чи тих
вр ста на јед ном ме сту, о ко ји ма
им је си ја сет ин те ре сант них ин -
фор ма ци ја от крио на уч ни са -
рад ник у по ме ну том пред у зе ћу
– др Вла ди мир Фи ли по вић.

Не ма сум ње да је де ци би ло
из у зет но за ни мљи во да на ли -
цу ме ста ви де, до дир ну, по ми -
ри шу, убе ру или гриц ну не ку
од тих би ља ка, а при том су и
мно го но вог са зна ли.

Као, ре ци мо, то да је вр ста
гин ко, ко ри сна за по бољ ша ње

ме мо ри је, по сто ја ла још у вре -
ме ди но са у ру са. С дру ге стра -
не, од ма хо ни је се пра ве пре -
па ра ти про тив псо ри ја зе, док
се од пе ру ни ке, пре по зна тљи -
ве по пла вом цве ћу, у про из -
вод њи пар фе ма упо тре бља ва
ко рен, а тај део ва ле ри ја не ко -
ри сти се као се да тив. У ко лек -
ци ји се на ла зи и ехи на цеа, од -
лич на за по бољ ша ње иму ни те -
та, па па нон ски ти ми јан, ко ји
ми ри ше на ли мун, и све по пу -
лар ни ја аро ни ја, пре пу на та -
ни на и ан ти ок си да на са. Од пе -
тров ца или са пу ња че, што је
ло гич но, пра ви се са пун; ко рен
га ве за ко ри сти се као гел за ле -
че ње иши ја са и дру гих про бле -
ма ле ђа, а лист те биљ ке мо же
по слу жи ти за те ра ње ми ше ва
и, због мно го ка ли ју ма, за при -

хра ну дру гих би ља ка, а бе ла
очај ни ца је, пре ма не ким ми -
шље њи ма, же на ма по ма га ла у
ле че њу сте ри ли те та.

Ма ли ша ни су ви де ли и на да -
ле ко по зна те ка ми ли цу, ма тич -

њак, ла ван ду и мно ге дру ге биљ -
ке, по пут го ро цве та или пур -
пур ног ди ги та ли са, у на ро ду зна -
ног као на пр стак, ко ји је мно -
гим уче ни ци ма био ин те ре сан -
тан за игру, док су не ки од њих
по го ди ли о ко јој се вр сти ра ди
ка да је ред до шао на бе ли ори -
га но, не из бе жни за чин за пи цу.

Де ца су об и шла и пла сте ник
за при пре му ра са да, по ка зан
им је и де сти ла тор за из вла че -
ње етар ског уља из би ља ка, а
на по слет ку су до би ла по јед ну
сак си ји цу с бо сиљ ком ка ко би
мо гла да га га је код ку ће.

Све то ма ли ша ни ма је у сва -
ком по гле ду ис пу ни ло дан, па
би на над ле жном ме сту тре ба -
ло до бро раз ми сли ти о обо га -
ћи ва њу њи хо ве на ста ве ова -
квим прак тич ним ча со ви ма.

ра се на сти лу и сва ко има пра -
во да из гра ди соп стве ни. По сто -
ји не ко ли ко основ них ко ра ка,
ко ји се ла ко уче на по чет ним
ча со ви ма, на кон че га од мах ра -
ди мо у па ру. Или за јед но, у ру е -
ди, што на шпан ском зна чи то -
чак. По ен та је у то ме да сви па -
ро ви ста ну у круг, док ин струк -
тор уз ви ку је фи гу ре, а ка да из -
го во ри ко ман ду „да ме”, та да сва -
ки му шка рац пре у зи ма парт нер -
ку са сво је де сне стра не, на ста -
вља ју ћи с њом да игра сле де ћу
ком би на ци ју. И та ко укруг. И то
је оно што кра си и из два ја сал су
од свих оста лих пле со ва, а са -
мим тим и ути че на то ли ку ње -
ну по пу лар ност – на во ди Зо ран.

мај ком Сил ва ном и у по чет ку
са мо гле да ла, да би је на јед -
ном ча су не ке од ис ку сни јих
пле са чи ца по ди гле да ма ло ђу -
ска. Ис по ста ви ло се да је Ања
за не ко ли ко ча со ва са вла да ла
ко ра ке и фи гу ре ко ји се уче
ме се ци ма.

Кри сти на (24), сту дент ки ња
еко но ми је, на сал су је, с прет -
ход ним играч ким ис ку ством,
до шла пре око по ла го ди не, па
иа ко јој на по чет ку ни је би ло
пре ви ше ин спи ра тив но, с вре -
ме ном се за љу би ла у овај ла -
ти но плес, и то пре вас ход но
због ат мос фе ре, ве се ле му зи -
ке, опу ште них љу ди, а не што
се и на у чи.

То ли ки стаж има и Је ле на
(16), уче ни ца Ме ди цин ске шко -
ле, ко ја је ра ни је ишла на зум -
бу. По ре де ћи те две ства ри, она
ис ти че да је сал са за ни мљи ви -

Петак, 25. мај 2018.
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Качаревци
Ови штен ци, ста ри око два и
по – три ме се ца, ко ји из гле -
да ју као да су ра сни, хит но
тра же дом, јер их је не ко оста -
вио на ка ча ре вач ким ули ца -
ма, без трун ке са ми ло сти и
ху ма но сти.

Јед на ку ца је већ удо мље -
на, а за пре о ста ле је пре воз
обез бе ђен до би ло ког ме ста у
око ли ни.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 063/826-
79-60.

Кикинђанин
Пре слат ко ште не про на ђе но је у
Ки кинд ској ули ци на Ко те жу 2,
где га је не ко, мо жда, из гу био
или пак на мер но оста вио да се
ова ко ма ју шно са мо сна ла зи.

На ши ху ма ни су гра ђа ни су пси -
ћа при вре ме но скло ни ли са ули -
це, али он хит но тра жи свог вла -
сни ка или но ви дом. Овај ле по -
тан, стар око два ме се ца, би ће
сред њег ра ста, а ве о ма во ли да спа ва и да се игра ства ри ма у
ку ћи.

Кон такт-те ле фон је 063/368-805.

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.

И док су пре пет-шест го ди на
не ки још у не ве ри ци кли ма ли
гла вом, да нас на по мен сал се
го то во да ви ше не ма не по зна -
ни ца. Ако ни шта дру го, уве ли -
ко се зна да је у пи та њу ег зо -
тич ни плес по ре клом с Ка ри -
ба, тач ни је с Ку бе, а све је ве ћи
број оних ко ји су се у ње му
опро ба ли и ма кар из ве сно вре -
ме про ве ли игра ју ћи га.

Ка да је та при ча до пр ла дов -
де, по че ли су да ни чу клу бо ви
у ко ји ма се учи овај за ни мљи -
ви плес, што с не сма ње ном же -
сти ном тра је све до са да.

А ка ко и не би ка да је реч о
чи стом ен ту зи ја зму, љу ба ви,
ре лак са ци ји, опу штен ци ји...

Тај ег зо тич ни, то пли и ми ло -
звуч ни та лас ни је ми мо и шао
ни Пан че во и тра је не што ви -
ше од де це ни је, от кад је на ове
про сто ре до шао члан бен да
„Сал са и пун то” – Хор хе Ри ве -
ра Ле гат, ко ји је пр ви по чео да
под у ча ва на ше су гра ђа не овом
уни кат ном пле су.

Ње гов ди рек тан уче ник био
је Ра ша Ми ја то вић, ко ји је 2011.
го ди не и осно вао шко лу сал се
„Ку ба на”. Он је то успе шно ра -
дио шест го ди на, ка да је, по -
пут мно гих су на род ни ка, „тр -
бу хом за кру хом” оти шао у бо -
га ти ји свет, а ин струк тор ску
па ли цу пре пу стио три де сет че -
тво ро го ди шњем Зо ра ну Злат -
ко ви ћу.

И у па ру и у ру е ди
– Сал са је по себ на због сло бо де
из ра за и мно штва ле пих и ра -
зно вр сних фи гу ра. У пре во ду,
плес ни је стрик тан, не ин си сти -

СВЕТ СКА ПЛЕ СНА ГРО ЗНИ ЦА ОДАВ НО ДР МА И ПАН ЧЕ ВО

САЛ СА, ТАЈ ТО ПЛИ МИ ЛО ЗВУЧ НИ ТА ЛАС ЕГ ЗО ТИ КЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

По ред те већ до вољ но за ни -
мљи ве ства ри – да се па ро ви у
ру е ди кон стант но ме ња ју, за
овај плес је је дин стве но и то
да де вој ке без парт не ра мо гу
ући у „то чак”, јер ће већ на
сле де ћу ко ман ду „да ме” до би -
ти са и гра ча и от пле са ти за да -
ту фи гу ру. Сал са се, на рав но,
мо же игра ти и у па ру.

– То је опу штен плес ко ји не
ин си сти ра на сти лу, већ на за -
ба ви, па се при лич но ла ко на -
у чи и за во ли. И због то га га
мо гу игра ти љу ди свих уз ра ста
и про фе си ја. Та ко на ча со ви ма
има мо де вој чи цу од де вет го -
ди на, ко ја је фе но ме нал на, за -
тим мла ђе, сред ње и ста ри је,

па и оне од пре ко пе де сет го -
ди на. Јед но став но, сви су до -
бро до шли, а по ред ча со ва, ко -
је ре дов но одр жа ва мо ви кен -
дом, нај ма ње је дан пут ме сеч -
но ор га ни зу је мо жур ке, по пут
оних у Кул тур ном цен тру Пан -
че ва, о че му се до го ва ра мо пре -
ко на ше „Феј сбук” гру пе. Ка ко
се при бли жа ва ле то, пра ви ће -
мо оку пља ња и на отво ре ном –
на ја вљу је пред сто је ће до га ђа је
овај ин струк тор сал се.

При сут не све ге не ра ци је 
А као што је ре че но, ме ђу „сал -
се ро си ма” има љу ди ра зних
ста ро сних до ба – од пен зи о не -
ра до по ме ну те де ве то го ди шње
Ање. Она је нај пре до ла зи ла с

КО РИ СНА ИДЕ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА „ТРЕ ЋИ МИ ЛЕ НИ ЈУМ”

Де ца у прак си учи ла о ле ко ви том би љу

сто за опу шта ње. С об зи ром на
то да је већ учио стан дард не
пле со ве, он се ла ко адап ти рао,
а ве о ма је по мо гло и то што су
га сви бр зо при хва ти ли, јер се
ов де не гле да на го ди не. Не бој -
ши се ова игра до па да и због
мно го по кре та и без број ком би -
на ци ја, а ни је за не мар љи во ни
тро ше ње су ви шних ка ло ри ја.

Ма ри ја (29), по за ни ма њу слу -
жбе ник обе зб еђењa, ов де је два
ме се ца, и то за то што во ли ла -
ти но му зи ку, а пре све га због
до бре енер ги је, па не осе ћа ни -
ка кву не ла го ду.

Све њих па жљи во над зи ре и
Ан ђе ла, по моћ ник ин струк то -
ра, ко ја је на сал су кре ну ла пре
шест го ди на и ота да је, уз јед ну
па у зу, не пре ста но играч ки ак -
тив на.

– Прет ход но ис ку ство ни је
пре ви ше бит но, већ то да ли

ја, али и ком пли ко ва ни ја, јер
су, у од но су на зум бу, сви ко -
ра ци по ве за ни.

Иван (34) ра ди као бра вар и у
„Ку ба ни” је две го ди не, а за њу
је са знао пре ко пла ка та. У по -
чет ку, док је хва тао основ ни ко -
рак и ри там, ни је му ишло ла -
ко, али ни је од у ста јао, па је са -
да до се гао за ви дан ни во зна ња.

Вој ни пен зи о нер Не бој ша (55)
на сал су до ла зи око го ди ну да -
на и сма тра да је то до бро ме -

има те осе ћај за ри там. Ва жна
је и упор ност, па су се, уз мно го
уло же ног тру да, сна шли и они
ко ји ма на стар ту ни је ишло.
Мо рам да ис так нем да смо као
не ка ве ли ка по ро ди ца, ко ја сва -
ког до че ка ра ши ре них ру ку и
отво ре ног ср ца. Ов де не ма так -
ми че ња, реч је са мо о за ба ви –
ис ти че Ан ђе ла.

И за и ста, то пли та лас сал се
са со бом до но си мно го сме ха,
ле по те, по зи тив них ви бра ци ја...

Може удвоје...

Децо, је л` неко чуо за „напрстак”? 

... а може и више одједном

И старо и младо, игра радо



Ли га Ср би је у ми ни-ка ја ку
одр жа на је 20. ма ја на Ади
Ци ган ли ји. Тре нер ККК-а
Пан че во Зо ран Жив ко вић по -
вео је на то над ме та ње два -
де сет мла дих ка ја ка ша, ко ји
су ве сла ли на ста зи од 500
ме та ра.

У гру пи де ча ка ро ђе них
2005. и 2006. го ди не че тве -

рац у са ста ву: Мар ко Жив ко -
вић, Ог њен Цве тић, Ми лош
Јо ва но вић и Вла ди мир Бо ја -
нић осво јио је сре бр но од -
лич је, а брон зом се оки тио
дво сед ко ји су чи ни ли Мар -
ко Жив ко вић и Вла ди мир Бо -
ја нић.

Де ча ци ро ђе ни 2007. и
2008. го ди не та ко ђе су има ли

мно го успе ха. Че тве рац у са -
ста ву: Да мјан То мић, Ђор ђе
Ар се нов, Вук Сто ја но вић и
Па вле Тор њан ски дру ги је
сти гао на циљ. У тр ци за тро -
феј Бе о гра да ка дет ски дво -
сед Ни ко ла Ке ље вић – Вик -
тор Ста мен ко вић у не из ве -
сној за вр шни ци осво јио је
дру го ме сто.

У исто вре ме у Се ге ди ну је
одр жан Свет ски куп, на ком
је ре пре зен та тив ка Ср би је Би -
ља на Ре лић, чла ни ца ККК-а
Пан че во, за у зе ла пе то ме сто
у елит ној кон ку рен ци ји и та -
ко на ја ви ла до бар ре зул тат
на Пр вен ству Евро пе, ко је ће
би ти одр жа но у Бе о гра ду по -
чет ком ју на.

На ста ди о ну Вој не ака де ми -
је у на шем глав ном гра ду
про шлог ви кен да је одр жан
Куп Бе о гра да у атле ти ци за
се ни о ре.

Зо ра на Бар јак та ро вић, чла -
ни ца АК-а Ди на мо, оства ри ла

је две убе дљи ве по бе де на том
ја ком так ми че њу. Пр во је на -
сту пи ла у тр ци на 100 м, у
ко јој је три јум фо ва ла с ре -
зул та том од 11,89 се кун ди, а
по том је би ла убе дљи ва и у
свом пр вом над ме та њу у ка -
ри је ри у тр ци на 400 ме та ра.
Ту де о ни цу је ис тр ча ла за
55,36 се кун ди и оки ти ла се
нај сјај ни јим од лич јем.

По сле дво стру ке по бе де у
Франк фур ту про шле не де ље
и с тро фе ји ма с Ку па Бе о гра -
да, Зо ра на спрем на пу ту је у

Фин ску, где ће на ред ног ви -
кен да би ти одр жан Куп шам -
пи о на.

На Пр вен ству Бе о гра да за
мла ђе ју ни о ре од ли чан ре -
зул тат оства рио је још је дан
члан Ди на ма.

Алек са Жи ва нов је три јум -
фо вао у ба ца њу ко пља, с ре -
зул та том од 45,50 ме та ра. Тре -
ба ре ћи да је Алек са још увек
пи о нир, та ко да овај ре зул тат
има још ве ћу вред ност. Да се
ра ди о из у зет ном атле ти ча ру,
го во ри и чи ње ни ца да је у про -
те кле две го ди не осва јао ме -
да ље у ско ку удаљ, као и у тр -

ка ма на 60, 100 и 300 ме та ра,
па за то с раз ло гом поста је нај -
о збиљ ни ји кан ди дат за ре пре -
зен та тив ни дрес Ср би је.

На ре ду мег дан 
с Пар ти за ном

Ја бу ча ни го сту ју 
у До ло ву

Плеј-оф Су пер ли ге Ср би је за
ру ко ме та ше ула зи у сам фи -
ниш. До ко нач не од лу ке о то -
ме ко ће би ти но ви шам пи он
на ше зе мље, оста ле су још са -
мо две рун де, што зна чи да ће
нај бо љи ру ко мет ни тим по чет -
ком на ред ног ме се ца по ди ћи
пе хар на ме њен пр ва ку др жа ве.

Љу би те љи игре с ле пљи вом
лоп том с не стр пље њем ће иш -
че ки ва ти те утак ми це, јер у
срп ској ели ти не ма не по ра же -
них ти мо ва, а бор ба за ти ту лу
одав но ни је би ла не из ве сни ја.
По сле сед мог ко ла, ко је је би -
ло на про гра му про шлог ви -
кен да, ли дер из Ни ша имао је
са мо бод ви ше од пр вог пра ти -
о ца, но во сад ске Вој во ди не, а у
сто пу их је пра тио за хук та ли
Пар ти зан на тре ћем ме сту. На
жа лост по кло ни ка ру ко ме та у
на шем гра ду, „жу то-цр ни” су
ма ло из гу би ли ко рак у тр ци с
во де ћи ма, јер по сле се дам од -
и гра них утак ми ца у плеј-офу
има ју скор од три по бе де и че -
ти ри по ра за, исто као и ша бач -
ка Ме та ло пла сти ка на че твр -
том ме сту.

„Ву ко ви с Та ми ша” су про -
шлог ви кен да го сто ва ли у Но -
вом Са ду, где су од и гра ли дер -
би с Вој во ди ном. „Цр ве но-бе -
ли” из Срп ске Ати не у по след -
ње вре ме су би ли стал на „му -
ште ри ја” пан че вач ком ти му; Ди -
на мо је сла вио и у шам пи о на ту,
али и оба пу та у СЕ ХА ли ги... У
пе так, 18. ма ја, у дво ра ни „Сла -
на ба ра” си ту а ци ја је би ла дру -
га чи ја. Но во са ђа ни су ис ко ри -
сти ли све сла бо сти го сту ју ћег
ти ма, па су до шли до вред не по -
бе де ко ја их је вра ти ла у тр ку за
шам пи он ски трон: Вој во ди на –
Ди на мо 28:22 (15:10).

До ма ћи тим је од са мог по -
чет ка утак ми це на мет нуо свој
стил игре и био са став ко ји др -
жи утак ми цу под кон тро лом. Вој -

во ди на је по ве ла с 5:1, па је то
био пр ви сиг нал да је у овај меч
ушла с на ме ром да се ре ван ши -
ра Ди на му за све по ра зе у про те -
клом пе ри о ду. „Жу то-цр ни” јед -
но став но ни су има ли сво је ве че.
Шкри па ло је у на па ду, ни је би -
ло оне пре по зна тљи ве агре сив -
но сти и чвр сти не у од бра ни...
Још увек зва нич ни шам пи он Ср -
би је умео је то да ка зни, па у
утак ми ци од и гра ној про шлог
пет ка го то во да и ни је би ло не -
из ве сно сти око по бед ни ка.

Већ по сле пр вих три де сет
ми ну та игре Вој во ди на је

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

НЕ ИЗ ВЕ СТАН ФИ НИШ ТР КА

има ла пред ност од пет го -
ло ва (15:10), а у дру гом по -
лу вре ме ну је ру тин ски од -
ра ди ла по сао и ни је до зво -
ли ла ри ва лу да се вра ти у
меч и евен ту ал но на чи ни
пре о крет.

У сре ду, 23. ма ја, ка да је овај
број „Пан чев ца” већ био за кљу -

чен, Ди на мо је у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту од и грао још
је дан дер би. Уго стио је ли де -
ра, Же ле зни чар из Ни ша, а иду -
ћег ви кен да ће Бран ко Ра да -
но вић и ње го ви са и гра чи би ти
на но вом ве ли ком ис ку ше њу –
сле ди им пут у Бе о град и мег -
дан с Пар ти за ном.

Ру ко ме та ши це ЖРК Пан че -
ва су на нај леп ши на чин окон -
ча ле шам пи о нат у Су пер Б ли ги
– три јум фом. Де вој ке ко је пред -
во ди тре нер Мар ко Кр стић у по -
след њем ко лу су на свом те ре ну
са вла да ле Про ле тер из Зре ња -
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Стране припремио

Александар
Живковић

СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

ЗЛАТ НА ОД ЛИЧ ЈА ЗА 
ЗО РА НУ И АЛЕК СУ

МИНИ-КАЈАК

МЕ ДА ЉЕ СА АДЕ

ни на с 31:27 (19:14), па су та ко
ову се зо ну учи ни ле ве о ма успе -
шном. Шам пи о нат су за вр ши -
ле у гор њем де лу та бе ле, на че -
твр том ме сту.

У утак ми ци про тив Зре ња -
нин ки шан су су до би ле де вој -

ке ко је су то ком пр вен ства
има ле ма њу ми ну та жу, па оне
нај и ску сни је игра чи це, гол ман
Са ња Па вло вић и ка пи тен Све -
тла на Ни чев ски, ни су ни ула -
зи ле у игру, док је Ма ри ја Ми -
ли ће вић из ве ла, и то успе шно,
са мо је дан сед ме рац.

Цен трал на фи гу ра овог су -
сре та би ла је Ка та ри на Шу бе -
рић, ко ја је по сти гла осам го -
ло ва, а ефи ка сно шћу су се ис -
та кле и Јо ва на Јо ва но вић и Не -
ве на Џе лај ли ја, ко је су по шест
пу та би ле пре ци зне. Дра га на
Чак мак је че ти ри пу та по го -
ди ла мре жу ри ва ла, Не ве на Ко -
јић три, а Не ве на Ста ни шко -

вић два пу та. По је дан по го -
дак су по сти гле Јо ва на Ри ка -
но вић и Ма ри ја Ми ли ће вић, а
игра ле су и Та ма ра Бер нар дић
и Алек сан дра Сте фа но вић, ко -
ја је бра ни ла гол Пан че ва то -
ком це ле утак ми це.

Сво је на ви ја че су об ра до ва ли
и ру ко ме та ши Ја бу ке, ко ји се над -
ме ћу у Пр вој ли ги гру па „Се вер”.
Мом ци ко је пред во ди тре нер Игор
Шу ло вић су фе но ме нал ном
игром, у дер би ју пр вен ства, у Сив -
цу са вла да ли до ма ћи исто и ме ни
тим, па су та ко пре у зе ли дру го
ме сто на та бе ли, ко ло пре кра ја
пр вен стве не тр ке за бо до ве.

Еки па Сив ца, ко ја је до са -
да све утак ми це на свом те -

ре ну ре ши ла у сво ју ко рист,
са мо је у пр вих де сет ми ну та
би ла рав но пра ван ри вал. Мом -
ци тре не ра Шу ло ви ћа су чвр -
стом игром у од бра ни и још
бо љом тран зи ци јом у на па ду
на пра ви ли озбиљ ну раз ли ку у

го ло ви ма, ко ја се из ми ну та у
ми нут са мо уве ћа ва ла, да би
на кра ју до сти гла ве ли ких де -
вет го ло ва: Си ва ц–Ја бу ка
23:32.

Сви игра чи из Ја бу ке за слу -
жу ју по хва ле за пру же ну пар -
ти ју, а по себ но су се ис та кли
Јо ва нов ски са је да на ест, Пе шко
са осам и Спа сић са се дам го -
ло ва, као и ка пи тен Ми та нов -
ски, ко ји је фе но ме нал ним од -
бра на ма на го лу дао ве ли ки до -
при нос овом ва жном три јум фу.

У по след њем ко лу ру ко ме -
та ши Ја бу ке го сту ју у До ло ву.

Ва жну по бе ду у Дру гој ли ги
гру па „Се вер” оства ри ли су и

ру ко ме та ши ОРК-а Пан че во.
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Ду шан Гран дов са вла да ли су
Бу дућ ност с 36:33 у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту, па су с но -
вим бо до ви ма оста ли у тр ци
за пла сман у ви ши ранг.

На ред ног ви кен да Урош Пр -
чу ља и ње го ви са и гра чи го -
сту ју у Фу то гу, где ће од ме -
ри ти сна гу с до ма ћим Ме тал -
цем.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ ЏУ ДИ СТА

УСПЕХ У ВИН ЧИ
У Вин чи је про шлог ви кен да
одр жан џу до-тур нир за нај -
мла ђе бор це, под на зи вом
„Куп Ду на ва 2018”. Так ми ча -
ри пан че вач ких клу бо ва су и
овог пу та би ли на ви си ни за -
дат ка.

Ди на мо се пред ста вио са 14
сво јих чла но ва, ко ји су за ра -
ди ли се дам тро фе ја. Злат не

ме да ље су осво ји ли: Не ма ња
Ђу ри шић, Га ври ло Бо шко вић,
Лу ка Цр њин и Ма те ја Зу бо -

вић, а сре бром су се оки ти ли
Па вле Ра ди во је вић, Ђор ђе Ча -
во шки и Ни ко ла Ми тић.

Успе шни су би ли и так ми -
ча ри ЏК-а Пан че во. Ла зар
Ва нев ски је осво јио сре бр но
од лич је, а Ни на Ал би ја нић и
Алек сан дар Лу пу лов за слу -
жи ли су брон за не ме да ље.

ДИНАМО БОЉИ ОД НАЈБОЉЕГ

Осмо ко ло плеј-офа Су пер ли ге од и гра но је у сре ду, 23. ма -

ја. „Жу то-цр ни” су у Ха ли спор то ва на Стре ли шту уго сти ли

ли де ра из Ни ша, а по сле ше зде сет ми ну та по бе ду је сла вио

тре нут но бо љи тим, онај који с правом заузима место у врху

српског рукомета: Ди на мо –Же ле зни чар 32:25 (15:13).

Момци које предводи тренер Иван Петковић оставили су

срце на терену, па главни кандидат за титулу није имао баш

никаву шансу да може да избори повољнији исход.

ВЕСТИ С ТАТАМИЈА

ОДЛИЧНИ КАЧАРЕВЦИ
Такмичари Џудо клуба Једин-
ство из Качарева били су вео-
ма успешни прошлог викенда.

На турниру у Кикинди Кри-
стина Бјелчевић је освојила злат-
ну медаљу, а Растко Анђеловић
се окитио сребрним одличјем.

Из Београда, с „Купа Дуна-
ва”, у Качарево су стигла чети-
ри трофеја. Тријумфовао је
Кристијан Лехни, Марија Пе-
невски је зарадила сребро, а
Огњен Јаћимовски и Алекса
Лехни заслужили су бронзе.



пред ност су ду пли ра ли по чет -
ком дру гог по лу вре ме на, та ко -
ђе по гот ком с бе ле тач ке. По -
бед ник је та да прак тич но био
од лу чен, а мом ци из При гре -
ви це су ко на чан ре зул тат по -
ста ви ли у 77. ми ну ту, ка да су и
тре ћи пут по го ди ли мре жу ри -
ва ла из Пан че ва.

Пр ви тре нер Ди на ма 1945
Пе тар Ди вић ри ва лу је су прот -
ста вио тим у са ста ву: То мић,
Мар ко вић, Да шић, Ве лич ко -
вић, Ра шић, Јо ва но вић, Ива -
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Бе о град: ПАР ТИ ЗАН –ДИ НА МО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

До ло во: ДО ЛО ВО –ЈА БУ КА

су бо та, 18 са ти

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Фу тог: МЕ ТА ЛАЦ – ОРК ПАН ЧЕ ВО

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

Но ви Сад: Ц. ЗВЕ ЗДА – ДИ НА МО 1945

Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – БАЧ КА 1901

су бо та, 17 са ти

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Омо љи ца: МЛА ДОСТ –ПО ЛЕТ

су бо та, 17 са ти

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Ива но во: СТРЕ ЛА –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА

Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ – ЈЕ ДИН СТВО (К)

Цре па ја: ВОЈ ВО ДИ НА –СЛО ГА

Уљ ма: ПАР ТИ ЗАН –БО РАЦ

Про шло не дељ ни 

ре зул та ти

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА

Но ви Сад: ВОЈ ВО ДИ НА –ДИ НА МО 28:22

Пан че во: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР 32:25

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Си вац: СИ ВА Ц–ЈА БУ КА 23:32

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – БУ ДУЋ НОСТ 36:33

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”

При гре ви ца: БРАТ СТВО 1946 – ДИ НА МО 1945 3:0

С. Ми тро ви ца: РАД НИЧ КИ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 2:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”

Ки кин да: КИ КИН ДА 1909 – МЛА ДОСТ 3:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Ива но во: СТРЕ ЛА –РАД НИЧ КИ 5:2

Б. Па лан ка: ДУ НА В–ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 1:1

Цре па ја: ВОЈ ВО ДИ НА – ЈЕ ДИН СТВО (К) 1:4

Уљ ма: ПАР ТИ ЗАН –СЛО ГА 3:0

Стар че во: БО РАЦ –БАК 2:1

Па влиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – БО РАЦ 3:1

Б. Н. Се ло: СЛО ГА – ВОЈ ВО ДИ НА (С) 0:1

Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ДУ НАВ 3:2

Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА –ВУЛ ТУ РУЛ 2:1

Па ди на: ДО ЛИ НА –СТРЕ ЛА 2:1
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Swanse

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

По ра же ни 
и Же ле зни чар 
и Ди на мо 1945

Омољ ча ни из гу би ли у
Ки кин ди

Пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Срп ској ли ги гру па „Вој во ди -
на” ушла је у сам фи ниш. Про -
шлог ви кен да су на про гра му
би ле утак ми це 28. ко ла, али
ову рун ду шам пи о на та по кло -
ни ци нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту у на шем гра ду и
око ли ни не ће пам ти ти по ле -
пом. И Ди на мо 1945 и Же ле -
зни чар пре тр пе ли су по ра зе,
али с об зи ром на то да су оба
клу ба сав по сао око ста ту са за
ову се зо ну одав но већ за вр ши -
ла, гу би так бо до ва и ни је та ко
стра шан.

По пу лар ни „бр зи воз” го сто -
вао је у При гре ви ци, где је од -
ме рио сна гу с дру го пла си ра -
ним Брат ством 1946, ко ји је
про шле сре де срећ но сти гао до
сва три бо да на СЦ-у „Мла -
дост”, ка да је са вла дао Же ле -
зни чар с 1:0. При грев ча ни су
„узе ли скалп” још јед ном пан -
че вач ком ти му, па за слу же но
др же дру го ме сто иза бу ду ћег

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

СВИ ЈЕ ДВА ЧЕ КА ЈУ КРАЈТИ ТУ ЛЕ ЗА АЊУ 
И МАР КА

У Зре ња ни ну је про шлог ви -
кен да одр жа но Школ ско пр -
вен ство Ср би је у ша ху, на ко -
јем су сјај не ре зул та те оства -

ри ли и на ши мла ди су гра ђа ни.
У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји од
пре ко 800 так ми ча ра ша хи сти
из Пан че ва су још јед ном по -
твр ди ли да за у зи ма ју сам врх
овог спор та у Ср би ји.

Уче ник ОШ „Сте ви ца Јо ва -
но вић” де се то го ди шњи Мар ко
Ми ла но вић, са шест по е на из
се дам пар ти ја, осво јио је нај -
вред ни ји тро феј.

Сјај на је би ла и уче ни ца тре -
ћег раз ре да ОШ „Јо ван Јо ва -
но вић Змај” Ања Рад ма но вић,
чла ни ца ШК-а „Аље хин”. Она
је та ко ђе оства ри ла за па жен
ре зул тат од шест по е на из се -
дам пар ти ја и оки ти ла се ти ту -
лом шам пи о на.

ОСАМ БО РА ЦА – 
СЕ ДАМ ТРО ФЕ ЈА

Чла но ви Ка ра те клу ба Мла -
дост из на шег гра да уче ство ва -
ли су про шлог ви кен да на ме -
ђу на род ном тур ни ру „Ро да куп
2018”, на ко јем је на сту пи ло
око 800 так ми ча ра из пет зе -
ма ља. Мла дост се пред ста ви ла
са осам бо ра ца, ко ји су осво ји -
ли се дам брон за них ме да ља.

Тро фе је су за ра ди ли: Ла ра
Пе че ни ца, Ка та ри на Пе тро вић,

Де ја на Ива но вић, Мар ко Ја -
њић, Ана ста си ја Кр стић, Фи -
лип Јеф тић и Алек са По пов, а
уче ство ва ла је и Је ле на Ки џин.

СПАР ТА КОВ КРОС
Тра ди ци о на лан „Спар та ков
крос”, ко ји се сва ке го ди не одр -
жа ва у Опо ву, био је на про гра -
му про шлог ви кен да. Чла но ви
АК-а Па но ни ја, ко је је пред во -
дио тре нер Са ша Сто ји ло вић,
осво ји ли су пет ме да ља.

Ха на Ја ра маз и Ана Дра го је -
вић за слу жи ле су нај вред ни је
тро фе је. Сре бром се оки тио
Вла ди мир Мир ков, а брон за на
од лич ја су за ра ди ле Ена Шо -
ла ја и Ка та ри на Ња ри.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

50 бо до ва, ко ли ко има и че -
твр то пла си ра ни Рад нич ки из
Но ве Па зо ве, а на ред ног ви -
кен да ће опет игра ти у го сти -
ма. На про гра му је пут у Но ви
Сад и мег дан с Цр ве ном зве -
здом, ко ја још увек ни је ре ши -
ла све бри ге око свог ста ту са у
овом ран гу так ми че ња.

Фуд ба ле ри пан че вач ке „ди -
зел ке” пре тр пе ли су и два на е -
сти по раз у шам пи о на ту. Они
су про шлог ви кен да го сто ва ли
у Срем ској Ми тро ви ци, где је
до ма ћи тим оправ дао уло гу фа -
во ри та и за слу же но осво јио сва
три бо да, ко ји ће му мно го зна -
чи ти у бор би за оп ста нак у тре -
ће ли га шком дру штву: Рад нич -
ки – Же ле зни чар 2:0 (1:0). Ми -
тров ча ни су не дав но три јум фо -
ва ли и у Пан че ву над Ди на мом
1945, па је то још је дан тим ко -
ји је за крат ко вре ме над ви сио
оба пред став ни ка на шег гра да.

Рад нич ки је пред око 200 гле -
да ла ца у Срем ској Ми тро ви ци
од са мог по чет ка утак ми це за -
и грао офан зив но, а ини ци ја ти -
ва му се ис пла ти ла кра јем пр -
вог по лу вре ме на, ка да су ње го -
ви фуд ба ле ри пр ви пут ус пе ли
да са вла да ју гол ма на Ни ко лов -
ског. Ни по сле од мо ра сли ка
на те ре ну ни је би ла дру га чи ја.
До ма ћи игра чи су сво ју над -
моћ кру ни са ли у 69. ми ну ту,
ка да су по ста ви ли и ко на чан
ре зул тат: Рад нич ки –Же ле зни -
чар 2:0.

Шеф струч ног шта ба пан че -
вач ке „ди зел ке” Го ран Мр ђа за
ду ел у Срем ској Ми тро ви ци на
рас по ла га њу је имао сле де ћи
са став: Ни ко лов ски, Ани чић,
Сав ков, Па вло вић, Шо бат, Ја -
ћи мо вић, Це лин, Ру ња јић, Ра -
до ји чић, Ста ној ко вић и Јо вић,
а при ли ку је до био и Агић.

Же ле зни чар је са да на де ве -
том ме сту на та бе ли, с 38 бо -
до ва, а у су бо ту, 26. ма ја, на
СЦ-у „Мла дост” до че ку је још
јед ног „да вље ни ка”. На про гра -
му је ду ел прет по след њег ко ла
с Бач ком 1901 из Су бо ти це.

У пот пу но си ви ло пан че вач -
ке „бу ба ма ре” укло пи ли су се
и фуд ба ле ри Мла до сти из Омо -
љи це, ко ји се над ме ћу у Вој во -
ђан ској ли ги гру па „Ис ток”.
Они су про шлог ви кен да го -
сто ва ли у Ки кин ди, где су од
исто и ме ног до ма ћег ти ма пре -
тр пе ли по раз од 3:1.

По сле вођ ства Ки кин ђа на од
2:0 Сла вен Ју ри ша је го лом у
63. ми ну ту вра тио свој тим у
жи вот, али ра дост и на да Омољ -
ча на тра ја ли су све га 180 се -
кун ди, јер су до ма ћи у 66. ми -
ну ту и тре ћи пут са вла да ли гол -
ма на Лу ко ви ћа и по ста ви ли ко -
на чан ре зул тат – 3:1.

Тим ко ји пред во ди Ду шан
Ђо кић играо је у са ста ву: Лу -
ко вић, Ни ко лић, Ан тић, Па -
вло вић, Ја ко вље вић, Ги го вић,
Лу кић, Ју ри ша, До дић, Ко чић
и Пе тро вић.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

УСПЕ ШНА СЕ ЗО НА ЗА ОД БОЈ КУ 013
ОК Од бој ка 013 из на шег гра -
да ис пу нио је свој циљ за ову
се зо ну – де вој ке ће се и од је -
се ни над ме та ти у истом ран гу
так ми че ња. Мла да еки па, је -
ди на из ју жног Ба на та ко ја је
исто вре ме но на сту па ла и у се -
ни ор ској Дру гој ли ги Ср би је и
у ка дет ској Су пер ли ги Вој во -
ди не, у но ву се зо ну ула зи с но -
вим тре не ром и но вим струч -
ним шта бом, јер је се ни ор ско-
-ка дет ски тим пре у зео ис ку сни
струч њак Дра го љуб Ја њић.

Пи о нир ке Од бој ке 013 уче -
ство ва ле су на Пр вен ству Вој -
во ди не, на ко је су се пла си ра -
ле као по бед ни це так ми че ња
на ни воу ју жног Ба на та. Шан -
су да се на ђу и на др жав ном
шам пи о на ту из гу би ле су на

утак ми ци у Срем ској Ми тро -
ви ци, про тив до ма ћег Ито на.

Де вој ке су на сту пи ле и на
тра ди ци о нал ном тур ни ру „Пр -

во мај ски тур нир гра до ва” у Бе -
о гра ду, где су по ка за ле за ви -
дан по тен ци јал про тив ста ри -
јих и ис ку сни јих еки па.

– Рад на шег клу ба ба зи ра
се на де ци и тре нер ском ка -
дру. Из у зет но сам за до во љан
са рад њом с клу бо ви ма ОК
БНС и ОК Мла дост из Омо -
љи це, а по себ но раз ме ном
тре нер ског ка дра с тим спорт -
ским ко лек ти ви ма – ре као је
Иван Кр го вић, пр ви чо век
ОК-а Од бој ка 013.

Пред нај мла ђим од бој ка ши -
ца ма овог клу ба је за вр ше так
са да већ до бро по зна те Фер-
-плеј ли ге, као и је дан ве ли ки
тур нир ко ји ће за о кру жи ти још
јед ну успе шну се зо ну Од бој ке
013.

пр во ли га ша Бе че ја 1918: Брат -
ство 1946 – Ди на мо 1945 3:0
(1:0).

До ма ћи фуд ба ле ри су у вођ -
ство до шли у 26. ми ну ту, го -
лом из је да на е стер ца, а сво ју

но вић, Мир ко вић, Ар бу ти на,
Мар ја но вић и Тер зић, а при -
ли ку су до би ли и Сто ја нов ски,
Ву ко вић и Ја њо вић.

„Бр зи воз” је на тре ћем ме -
сту на пр вен стве ној та бе ли, са

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

СТАРЧЕВЦИ ИСПРЕД СВИХ
Захваљујући свесрдној помо-
ћи фудбалског имењака и МЗ
Старчево, Рагби клуб Борац из
тог места добио је на коришће-
ње помоћни терен стадиона у
Старчеву. Уз максимално за-
лагање љубитеља игре с јаја-
стом лоптом, на терену су у че-
твртак, 17. маја, свечано по-
стављени рагби голови, а част
да први одиграју утакмицу, има-
ли су пионири РК-а Борац у
дуелу с ветеранима тог клуба.

– Ово је први терен у Војво-
дини, а тек други у Србији, ко-

ји је намењен искључиво за раг-
би. Поносни смо на све што
смо до сада урадили, а припре-
мамо још много тога, пре свега
за наше петлиће и пионире.
Имаћемо и две велике просла-
ве – сто година од прве рагби
утакмице репрезентације Ср-
бије, али и четири деценије од
оснивања нашег Борца – рекао
је председник старчевачког клу-
ба Радивоје Тасковић.

Већ у недељу, 20. маја, на те-
рену у Старчеву одржан је завр-
шни турнир Купа Србије за пе-

тлиће и пионире. РК Борац се
показао као изузетан домаћин и
угостио је преко 150 клинаца и
клинцеза из: Лознице, Београ-
да, Земуна, Панчева и Старчева.

У конкуренцији петлића три-
јумфовала је екипа Победни-
ка, а треће место је припало

борбеним малишанима из Бор-
ца, који су победили реноми-
ране противнике као што су
Црвена звезда и Партизан.

Победник је тријумфовао и
у конкуренцији пионира, а дру-
го место је припало панчевач-
ком Динаму 1954.



оне мо гу ћи ла нај бо љег срп ског ау то -
мо би ли сту да осво ји но ве бо до ве, па
се Ду шан Бор ко вић по сле дру гог ви -
кен да Европ ског шам пи о на та на ла зи
на де о би пр вог ме ста у ге не рал ном
пла сма ну, са Шпан цем Аско ном. Обо -
ји ца има ју по 66 бо до ва.

Ду ца је био скеп ти чан пред старт, с
об зи ром на то да му се дан ра ни је ау -
то мо бил пу шио при ли ком про ла ска
кроз циљ, ка да је уста но вље но да је
пу кла по лу о со ви на, као и да му је от -
ка зао сер во ме ха ни зам на во ла ну. Стра -
хо ви су би ли оправ да ни, јер му се већ
на стар ту дру ге тр ке де си ла тех нич ка
гре шка. На кон од ла ска у бокс, где је
из гу био мно го вре ме на, Бор ко вић се
вра тио на ста зу и по ка зао да је спор -
ти ста ко ји ни кад не од у ста је. Иа ко
ни је имао ни ка квих из гле да да се пла -
си ра ме ђу пр вих де сет, во зио је до са -
мог кра ја и окон чао је тр ку на осам -
на е стом ме сту.

– Спа ло ми је цре во с тур би не.
Ми слим да је не ко у ти му за бо ра вио
да га стег не. Шта је – ту је. Из гу био
сам мно го бо до ва, али сам остао на
пр вом ме сту. Сле де ћег тр кач ког ви -
кен да иде мо да по бе ди мо, али ако
ор га ни за то ри оста ве ова ко спор ау -
то мо бил, би ће вр ло те шко. Љу ди из
„Хјун да и ја” су пре за до вољ ни мо јим
на сту пи ма, али не мам ни шта од то -
га. Ова ква тр ка не сме да се по но ви.
Ис тра жи ће мо ко је од го во ран. Иде -
мо да ље. Хва ла сви ма на по др шци,
на ви ја чи ма, спон зо ри ма и ти му –
ре као је Бор ко вић по сле дру ге тр ке.

Тре ћи тр кач ки ви кенд ове се зо не би -
ће на про гра му 9. и 10. ју на у бел гиј ском
Спа Фран кор шам пу. А. Живковић

– Већ на по чет ку тр ке сам мо гао и
на дру гу по зи ци ју, али сам на са мом
стар ту до био уда рац от по за ди и имам
сре ће што сам уоп ште спа сао ау то -
мо бил. Са овим ба лан сом пер фор -
ман си ау то мо бил је мно го спо ри ји и
има ма ње сна ге. На дам се да ће се то
про ме ни ти. Пу кла ми је и по лу о со -
ви на, што сам осе тио, али сам ус пео
да за вр шим тр ку. Не ка овај ви кенд
про ђе ова ко са са ку пља њем бо до ва,
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Алек са 
Сто ја нов, 
гим на зи ја лац:
– За ви кенд ћу ве -
ро ват но иза ћи.
Обич но то бу де од -
ла зак на пи ће.

Ема Ле ба нов,
гим на зи јал ка:
– По што се се лим код
та те у Но ви Сад, оти ћи
ћу да сре дим све око
упи са у но ву шко лу, да
се рас па ку јем и ви дим
ка кво ћу дру штво има -
ти. Мо жда ће мо ићи и
на ба зен.

Иван Ги гов, 
ма ту рант:
– Пла ни рам да за -
вр шим шко лу и иза -
ђем с дру га ри ма да
то про сла вим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

А за тим
Се диш и гле даш у да љи ну, сун че ви зра ци ти га ми жу по ли цу.

    Ста виш на о ча ре.

    Ми слиш да ћеш та ко бо ље да ви диш.

    Ипак, ни је све у за шти ти. Ни у ди оп три ји.

    Тек ка да се умет нич ки на ште лу јеш, на пра виш ком про мис не

га зе ћи по се би, та да се ухва тиш у ми сли да си не што по себ но.

    Сво ја осо ба.

    А за тим про гле даш.

Са ма
Исти на је јед на. Уса мље на.

    Не, ни је са ма.

    Јер, увек по сто је ба рем две вер зи је исте исти не.

    Ако не и две пот пу но раз ли чи те: тво ја и ње го ва или ње на.

    Чак и ка да је та ко – до бро је.

    Мо ра ју да се су да ра ју, жи ве су, па им је то у би ти.

    Не ва ља ка да пре ста ну да се пре пли ћу, он да оста не јед на.

    Са ма.

Они
Отво риш очи.

    Ра ши риш ру ке.

    Да би по сто ја ла спрем ност да при миш.

    Али то је лак ше не го да даш.

    Дај нај бо ље од се бе!

    То су увек мо мен ти у ко ји ма је жи вот леп.

    Они пра ви мо мен ти.

На де о би пр вог ме ста 
у ге не рал ном пла сма ну

Сле де мег да ни у Бел ги ји

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли ста, наш
су гра ђа нин Ду шан Бор ко вић, за у зео
је пе то ме сто у ква ли фи ка ци ја ма за
дру ги ви кенд шам пи о на та TCR Евро -
па, ко ји је одр жан у хо ланд ском Зан -
двор ту, али је осво јио и но ви бод, ко -
ји ће му мно го зна чи ти у ге не рал ном
пла сма ну.

По сле сјај ног стар та се зо не и мак -
си мал них 55 бо до ва ко је је осво јио
на тр ка ма у Фран цу ској Бор ко ви ћев
„хјун даи” је, пре ма про по зи ци ја ма,
до дат но оп те ре ћен с мак си мал них
60 ки ло гра ма ба ла ста и по диг нут на
100 ми ли ме та ра, па је са укуп ном
те жи ном од 1.325 кг био убе дљи во
нај те жи, али и нај ви ши ау то мо бил
на ста зи.

– Мно го то га се про ме ни ло на ау -
то мо би лу. Не мо гу ре ћи да сам за до -
во љан ква ли фи ка ци ја ма, али узео сам
је дан бод. За и ста су пре те ра ли с ди -
за њем ау то мо би ла, по ди гав ши нас на
де сет цен ти ме та ра, а дру ге на се дам.
Ба ланс ау то мо би ла је мно го лош, спу -
сти ли су му и сна гу – ре као је Ду шан
по сле ква ли фи ка ци ја.

У пр вој тр ци у Хо лан ди ји, ко ја је
би ла на про гра му у не де љу, 20. ма ја,
наш ас је за у зео пе то ме сто, осво јио
је но вих де сет бо до ва и та ко за др жао
ли дер ско ме сто у ге не рал ном пла -
сма ну.

Успех је још ве ћи јер је Ду шан, као
и оста ли во за чи „хјун да и ја”, био при -
лич но хен ди ке пи ран у од но су на кон -
ку рен ци ју због пре ве ли ких ре стрик -
ци ја на ау то мо би лу, ко је су сту пи ле
на сна гу про шлог ви кен да. Ипак, то
је би ло ве о ма уз бу дљи во над ме та ње.
Већ у пр вим ме три ма тр ке ство ри ла
се огром на гу жва, у ко јој су Бор ко ви -
ћев клуп ски ко ле га Рис Бар и Ма ке -
до нац Сте фа нов ски оште ти ли сво је
ау то мо би ле, па су и окон ча ли тр ку.
Бор ко вић је сјај но стар то вао, већ у
пр вој кри ви ни је ско ро из био на дру -
го ме сто, ка да га је Бри та нац Џош
Фајлс уда рио. Ду ца је упр кос то ме
за др жао че твр то ме сто, пре жу те за -
ста ве и из ла ска си гур но сног ау то мо -
би ла на ста зу. Пу них де сет ми ну та
во за чи су би ли на ста зи под си гур но -

ЕВРОП СКИ TCR ШАМ ПИ О НАТ

НА ПО РАН ВИ КЕНД У ХО ЛАН ДИ ЈИ

сним во зи лом, па је у пре о ста лих пет -
на ест ми ну та по че ла пра ва бор ба.
Пан че вач ки ас, чи ји је ау то мо бил пре -
тр пео ве ли ку ре стрик ци ју сна ге мо то -
ра, ус пео је да бу де нај бр жи во зач „хјун -
да и ја” и да за др жи пе ту по зи ци ју.

на дам се да ће се за сле де ћи ове ре -
стрик ци је нор ма ли зо ва ти – ис та као
је Ду ца по сле пр ве тр ке.

Дру га тр ка у Хо лан ди ји би ла је на
про гра му у по не де љак, 21. ма ја, али
је тех нич ка гре шка на ау то мо би лу


