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У послед њих шест 
годи на осво је но пре ко 
80 награ да на пре сти жним
так ми че њи ма из физи ке 
и мате ма ти ке

Лестви ца је висо ко 
подиг ну та – вели ки иза зов
за оне који дола зе

Мате ма ти ка и физи ка 
као игра

Пан че во је некад било град раг би ја,
бок са, руко ме та, одбој ке, кошар ке, у
нови је вре ме кара теа, пли ва ња и
ауто мо би ли зма, а у послед њих неко -
ли ко годи на, захва љу ју ћи бри љант -
ној гене ра ци ји уче ни ка, ово је град
мате ма ти ке и физи ке. Бок се ри
Обрад Сре те но вић и Злат ко Мило са -
вље вић, руко ме та ши Љуба Обра до -
вић и Жики ца Мило са вље вић,
кошар каш Милен ко Топић, кара ти -
сти Пре драг Сто ја ди нов и Сло бо дан
Бите вић, пли ва чи ца Нађа Хигл, ауто -
мо би ли ста Душан Бор ко вић, као и
мно ги музи ча ри, сли ка ри, инже ње -
ри, про фе со ри, јед ном реч ју знал ци
који су пони кли у нашем гра ду, сти -
ца ли су углед и сла ву широм све та
захва љу ју ћи свом тален ту и упор но -
сти у раду.

Послед њих пет годи на у нашем
гра ду расла је једин стве на гене ра ци -
ја уче ни ка, вред них и истрај них мла -
дих људи, жељ них зна ња, који су
осво ји ли пре гршт меда ља и при зна -
ња на мно го број ним пре сти жним
држав ним и свет ским так ми че њи ма
из при род них нау ка. У исто ри ји
нашег гра да ника да до сада није
забе ле жен ова кав масо ван и кон стан -
тан успех ђака.

Пан че вач ки бри ли јан ти
Про сто је неве ро ват но да је у вре ме
када у дру штву доми ни ра ју повр -
шност, нева спи та ње, неза ин те ре со ва -
ност, неам би ци о зност и незна ње, гру -

НАЈ У СПЕ ШНИ ЈА ГЕНЕ РА ЦИ ЈА УЧЕ НИ КА ИЗ ПАН ЧЕ ВА

СВЕТ СКИ ПРВА ЦИ У ЗНА ЊУ
па мла дих тален то ва них људи усме -
ри ла свој живот ни пут ка зна њу, осла -
ња ју ћи се на рад, дослед ност, ети ку.
Мар ко Шушњар, Огњен Тошић, Дани -
ца Зече вић, Алек сан дар Мило ше вић,
Сте фан Ђор ђе вић, Дино Ћери ма гић,
Мари ја Гру ји чић, Мар та Бошњак,
Михај ло Ђор ђе вић, Нико ла Була то -
вић, Андреј Тан ко, Јова на Ива но вић и
дру ги чине око сни цу ове бри љант не
пан че вач ке гене ра ци је која ће зау век
оста ти упам ће на.

Лестви ца коју су они поди гли биће
тешко дости жна – биће то вели ки
иза зов за гене ра ци је које дола зе.

Мла ди херо ји
Па ипак, тро је наших сугра ђа на
издва ја ју се и пред ста вља ју пер ја ни -
це ове гене ра ци је: Дани ца Зече вић,
Огњен Тошић и Мар ко Шушњар.
Њих тро је осво ји ло је на десе ти не
злат них, сре бр них и брон за них
одлич ја на мно го број ним држав ним
и међу на род ним так ми че њи ма. То су
потвр ди ли и недав но.

Јед но став но, то је живот на фило -
зо фи ја која је нама, обич ним смрт -
ни ци ма, нера зу мљи ва, јер не види мо
шта је зани мљи во у томе да неки
људи сати ма испи су ју нека кве фор -
му ле и тра же реше ња!? А за њих је то
вео ма иза зов на и кре а тив на игра,
пуна лави ри на та, док је реше ње само
успут ни циљ. Захва љу ју ћи дру штве но
одго вор ним људи ма послед њих
годи на су тален то ва ним ђаци ма,
заљу бље ни ци ма у нау ку, обез бе ђе ни
при сто јан рад, сти пен ди је, пре воз,
сме штај на так ми че њи ма итд.

Неке ства ри у дру штву су се поме -
ри ле у корист тален то ва не деце, али
то још увек није довољ но, јер ће мно -
ги наста ви ти шко ло ва ње у ино стран -
ству. Огњен Тошић је добио сти пен -
ди ју за пре сти жни Кем бриџ и уско ро
одла зи пут Вели ке Бри та ни је, а Дани -
ца Зече вић и Мар ко Шушњар упи са -
ли су факул те те на Бео град ском уни -
вер зи те ту, али ко зна, можда ће и они
након основ них сту ди ја по док то ра те
ићи „пре ко гра не” – али не да их купе
или доби ју пре ко везе!

Ова гене ра ци ја није будућ ност
само гра да Пан че ва, нити Репу бли ке
Срби је – ови мла ди, вред ни и тален -
то ва ни људи су будућ ност чита вог
чове чан ства.

З. Ста ни жан
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Кад дечја игра постане
животни позив
» страна 8

Кутак за искрени
тренутак
» страна 6

Еки па Срби је коју су чини ли ђаци
Мате ма тич ке гим на зи је у Бео гра ду
осво ји ла је чети ри сре бр не и две
брон за не меда ље на тек завр ше ној
Међу на род ној мате ма тич кој олим -
пи ја ди у Бра зи лу, те зау зе ла осам на -

ђан ка Дани ца Зече вић осво ји ла у апри -
лу на Европ ској мате ма тич кој олим пи -
ја ди за девој ке. Вре ди иста ћи да је
Дани ца на про шло го ди шњој олим пи ја -
ди европ ских дама била прва.

Игра иза зо ва
Над ме та ња у зна њу нису атрак тив на
јав но сти, нити су ика да била аде -
кват но медиј ски про пра ће на. При -
зна ња која се доде љу ју побед ни ци ма
су сим бо лич не награ де. Све у све му,
само пра ви и искре ни заљу бље ни ци у
нау ку спрем ни су да се жртву ју, да
напор но раде, вежба ју и уче зарад
саме нау ке. Сате и сате ови тален то -
ва ни мла ди људи посве ти ли су зна њу
и сва је при ли ка да ће тако наста ви ти
и у будућ но сти.

е сто место у кон ку рен ци ји тимо ва из
чак 111 зема ља, а међу добит ни ци ма
сре бр ног одлич ја је и Огњен Тошић.
Ујед но, на нај пре сти жни јем свет -
ском так ми че њу сред њо шко ла ца из
физи ке у Индо не зи ји наши ђаци
осво ји ли су јед ну злат ну и чети ри
сре бр не меда ље. На ску пу нај та лен -
то ва ни јих мла дих свет ских љуби те ља
физи ке сре бр ну меда љу је осво јио
Мар ко Шушњар.

Овим успе си ма тре ба при до да ти и
брон за ну меда љу коју је наша сугра -

О. Тошић

Д. Зечевић

М. Шушњар

РАЈСКИ ВРТ



пред ви ђе ног, а да су им днев ни це са -
мо 150 ди на ра. Још стра шни је је то
што је је дан од по ли циј ских син ди -
ка та об ја вио по да так да је ва тро га -
сац за до био ве ли ке опе ко ти не у по -
жа ру у фа бри ци „Кар тон ка” јер је
но сио за штит но оде ло ко је је за ста -
ре ло. Ту ин фор ма ци ју ни ко ни је де -
ман то вао.

Ка да се зна да, по ред га ше ња по -
жа ра, у опис ра да ва тро га са ца спа да
и спа са ва ње угро же них и по вре ђе -
них у нај ра зли чи ти јим кри тич ним
си ту а ци ја ма, као и из вла че ње жр та -
ва са о бра ћај них не сре ћа из уни ште -
них ау то мо би ла, не из бе жно је пи та -
ње због че га др жа ва не ула же ви ше
нов ца у њи хо во опре ма ње.

Да Ру ска Фе де ра ци ја ни је пре две
го ди не по кло ни ла Ср би ји че тр на ест
но вих ва тро га сних ка ми о на и два
ро бо та за га ше ње по жа ра у пе тро хе -
миј ској ин ду стри ји (је дан од њих је
до де љен Пан че ву), за во зи ла на ших
ва тро га са ца с пра вом би се мо гло ре -
ћи да су пре и сто риј ска.

Док се у Евро пи ме ха ни за ци ја и
опре ма ва тро га сно-спа си лач ких је -
ди ни ца ме ња и оса вре ме њу је на
сва ких пет го ди на, код нас се ко ри -
сте ка ми о ни ста ри и по че тр де сет
го ди на.

М. Г.

шест ва тро га са ца, скре нуо је па жњу
на то ко ли ко је њи хов по зив опа сан.
Док су се бо ри ли да за у ста ве ши ре ње
пла ме на и спа су рад ни ке, у јед ном
тре нут ку је до шло до из не над не
стра хо ви те екс пло зи је, у ко јој је нај -
го ре про шао ва тро га сац Ми лан
Рмуш. Он је хит но пре ба чен на ВМА,
јер је за до био опе ко ти не 60 од сто ко -
же, због че га је још увек у кри тич ном
ста њу.

Оно што бу ди на ду, је сте да је по -
вре ђи ва ње тог ва тро га сца, ко ји има
су пру гу и си на од че тр на ест ме се ци,
по ка за ло да смо још увек спрем ни да
по мог не мо у не во љи. На по зив Ми -
ла но вог бра та на „Феј сбу ку” да се ја -
ве они ко ји би хте ли да да ју крв за
по вре ђе ног ва тро га сца, ја ви ло се ви -
ше љу ди не го што је би ло по треб но.

С дру ге стра не, оно због че га не ма
по во да за оп ти ми зам, је сте да је тра -
ге ди ја у фа бри ци „Кар тон ка” под се -
ти ла на то да је опре ма ко јом ра де
ва тро га сци у Ср би ји одав но за ста ре -
ла, а да они оба вља ју сва ко днев не
по сло ве у ни ма ло по вољ ним окол но -
сти ма.

За па њу ју ће зву че ин фор ма ци је
ко је су об ја ви ли не ки ме ди ји – да су
во зи ла ва тро га сно-спа си лач ких је -
ди ни ца ста ра и по не ко ли ко де це ни -
ја, да ва тро га сци има ју ни ске пла те,
да је њи хов број још увек ма њи од

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

И даље држи хладовину...

Градски кеј, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Сто ји, сто ји Та миш во да...
Нај то пли је го ди шње до ба уве ли ко тра је... Ово ле то по ма ло под се ћа и на
оно из 1968. го ди не, а вр ло ли чи и на сва прет ход на – као по ка квом не -
пи са ном пра ви лу, Ср би ја то ком нај то пли јег го ди шњег до ба углав ном
ми ру је. Вла сто др шци не до но се од лу ке, уго во ре ни по сло ви, ако их има,
на ре а ли за ци ју обич но че ка ју је сен и та ко...

Кад на и ђе та бо на ца, сви се не ка ко окре ћу спор ту. До ско ра је то мо жда
и има ло не ког сми сла. У да на шње вре ме – ни ка ко. Не моћ ни пред озбиљ -
ним др жав нич ким про бле ми ма и по сло ви ма, за ро бље ни у клоп ци из ме -
ђу За па да и Ис то ка, све по ку ша ва ју ћи да се до дво ре не ком ми ни стру из
бе лог све та, ов да шњи по ли ти ча ри су се углав ном „осла ња ли” на на ше
спор ти сте. Сла ли су им пи сма по др шке, те ле гра ме за хвал но сти за по -
стиг ну те ре зул та те, сли ка ли се са сво јим „нај бо љим ам ба са до ри ма”, ор -
га ни зо ва ли им при је ме...

Да нас срп ски спорт пли ва у пот пу ном му љу. По ли ти ча ри су пре пла ви -
ли спорт ске ко лек ти ве, а они ко ји су их до ве ли на власт – ху ли га ни и
раз бој ни ци – ха ра ју три би на ма, па и це лим дру штвом, ус пут их чу ва ју ћи
у ди рек тор ским и пред сед нич ким фо те ља ма и управ ним од бо ри ма. Уз
при стој не на док на де, на рав но. И јед ни ма и дру ги ма. И то опет, под ра зу -
ме ва се, из др жав них и јав них ка са.

Клу бо ви или, бо ље ре ћи, њи хо ви пред сед ни ци ар че но вац, а при том не
до но се ни ка кве ре зул та те. У Ср би ји се ку пу ју утак ми це, ла же се, ма же,
оти ма, не би ли се ома кла не ка шам пи он ска ти ту ла, ко ја би не ча сне рад -
ње оправ да ла пред ху ли га ни ма, то јест пред гла са чи ма. А он да, ка да
спор ти сти иза ђу у Евро пу, ако им она уоп ште до зво ли да игра ју, са пли -
ћу се већ на пр вом ко ра ку. Ту жно.

Да кле, при ва ти за ци ја спорт ских ко лек ти ва је је ди но ре ше ње. За по че -
так, ма кар оних нај по пу лар ни јих и нај про фи та бил ни јих. Или не ка се
уки не про фе си о на ли зам у Ср би ји. Не ка се спор том ба ве де ца и ама те ри,
а они нај та лен то ва ни ји не ка иду у свет и на пла те сво је зна ње. Не би то
би ла ни ка ква тра ге ди ја.

Од ла зе и мла ди на уч ни ци, па ни ком ни шта. Ка ко ства ри сто је, оти ћи
ће мо сви ми: или из Ср би је или – до вра га!

* * *
И шта нам он да пре о ста је? Је ди но да по ку ша мо да са ми се би жи вот учи -
ни мо ква ли тет ни јим и бо љим. Ва ља се ока ни ти ла мен ти ра ња над суд би -
ном и окре ну ти се бу дућ но сти. И кло ни ти се оних што стал но гун ђа ју,
при го ва ра ју и што се уза луд тру де да, жа ле ћи се на то да „сви дру ги” не
ва ља ју, ство ре ла жни ути сак о соп стве ној ве ли чи ни, бе же ћи при том од
су сре та с по гле дом осо бе ко ја их вре ба у огле да лу. Та њи хо ва не га тив на
енер ги ја го ра је од овог на шег ва зду ха, ваљ да је ди ног на све ту ко ји има
бо ју, струк ту ру, ми рис и укус.

За то гла ве го ре! И не устру ча вај те се да на гра ди те се бе ако сте ус пе ли
у би ло че му што сте на у ми ли. Ча сти те се не чим што во ли те, без об зи ра
на то да ли је реч о це ло днев ном лен ча ре њу, од ла ску на ве че ри цу с при -
ја те љи ма, пив це ту уз сјај не ва тер по ли сте или по се ти не ком обли жњем
ку па ли шту.

* * *
При лич но ти хо, без ве ли ке пом пе, про шла је вест да је утих нуо је дан од
нај леп ших те но ра на род не му зи ке – Пре драг Гој ко вић Цу не.

Ма ло ко зна да је ле ген дар ни пе вач у мла до сти мо гао да за вр ши у за -
тво ру, и то због тра ча да је при ли ком свог бо рав ка у Аме ри ци пе вао –
чет ни ци ма. Не тре ба га ан га жо ва ти за те ле ви зи ју, ра дио, по зи ва ти га на
кон цер те – би ло је на ре ђе ње ко је је сти гло из вр ха та да шње вла сти.

А ко рен тра ча по те као је из сва ко днев ног раз го во ра у „Шу ма тов цу”.
Ка да су јед ног бе о град ског му зи ча ра пи та ли за што не иде у Аме ри ку да
сви ра, овај је у ша ли ре као: „Не мо жеш да до ђеш на ред од Цу не та и ње -
го вих чет ни ка”.

И та ко... Све про ла зи, али истин ске вред но сти оста ју. Још ду го ће се у
срп ским ка фа на ма пе ва ти „Ка фу ми, дра га, ис пе ци”, „Ја ни чар”, „Ста ни,
ста ни, Ибар во до”, „Љу бав ми ср це мо ри”, „За пе вај те пе сме ста ре” и мно -
ги дру ги Цу не то ви ван вре мен ски хи то ви.

Пре драг Гој ко вић је са хра њен у Але ји за слу жних гра ђа на. Сла ва му!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић
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ВЕЛИКИ УМОВИ РАСПРАВЉАЈУ О ИДЕЈАМА.

СРЕДЊИ УМОВИ РАСПРАВЉАЈУ О ДОГАЂАЈИМА.

СИТНИ УМОВИ РАСПРАВЉАЈУ О ЉУДИМА.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Еленор Рузвелт

Опа сност је 
њи хо во за ни ма ње

Ве ли ки про шло не дељ ни по жар у фа -
бри ци „Кар тон ка”, у ко ме је по вре ђе но



У са ста ву уни вер зи тет ске ре -
пре зен та ци је Ср би је игра ће и
наш су гра ђа нин Алек са Ни ко -
лић, ду го го ди шњи ко шар каш
КК-а „Крис-крос” и бив ши
сту дент аме рич ког ко ле џа
„Мар шал” из Вир џи ни је. Та -
лен то ва ни мо мак из Пан че ва
игра на ви ше по зи ци ја у ти му:
као плеј меј кер, бек, кри ло, а
ви сок је 201 цм.

Уни вер зи тет ска ре пре зен та -
ци ја Ср би је за по че ла је при -
пре ме за Лет њу уни вер зи ја ду,
ко ја се одр жа ва од 19. до 30. ав -
гу ста у Ки не ском Тај пе ју. Иза -
бра ни ци се лек то ра Зо ра на То -
до ро ви ћа оба ви ли су те сти ра ња
и ме ди цин ске пре гле де у Бе о -
гра ду, а у на ред не две не де ље
при пре ма ће се у Зре ња ни ну.

За 2. ав густ је за ка за на кон -
трол на утак ми ца у Кра ље ву

про тив на ше А-се лек ци је.
Уни вер зи тет ска ре пре зен та -
ци ја Ср би је већ 5. ав гу ста пу -
ту је у Ки ну, где ће уче ство ва ти
на тур ни ри ма у Да ли ја ну и
Шен же ну и од и гра ти шест
утак ми ца, ко је ће би ти ге не -
рал не про бе пред по че так
Уни вер зи ја де. Ре пре зен та ци ја

Ср би је је у гру пи са се лек ци ја -
ма Ма ђар ске, Ју жне Ко ре је,
Ле то ни је, Мек си ка и Тај пе ја,
од ко јих ће две нај бо ље еки пе
из бо ри ти пла сман за ели ми -
на ци о ну фа зу так ми че ња.

На спи ску се лек то ра То до -
ро ви ћа на ла зе се сле де ћи
игра чи: Стра хи ња Јо ва но вић,

Вељ ко Бр кић, Ми лен ко Вељ -
ко вић, Мар ко Те јић, Не ма ња
Не на дић, Ни ко ла Па вло вић,
Или ја Ђо ко вић, Алек са Ни ко -
лић, Ан дри ја Ша ре нац, Но вак
То па ло вић, Ми лош Вра неш,
Сте фан Јев ђе ни је вић и Ан -
дри ја Ма тић.

Про гра мом Лет ње уни вер -
зи ја де пред ви ђе на су так ми -
че ња у сле де ћим спор то ви -
ма: атле ти ка, ко шар ка, ро -
ње ње, ма че ва ње, фуд бал,
рит мич ка гим на сти ка, умет -
нич ка гим на сти ка, џу до,
пли ва ње, сто ни те нис, те -
квон до, те нис, од бој ка, ва -
тер по ло, стре ли чар ство, бад -
мин тон, беј збол, голф, во -
жња ро ле ра, ди за ње те го ва,
ву шу (ки не ске бо ри лач ке ве -
шти не) и би ли јар.

А. Ж.

На ши су гра ђа ни, чла но ви
клу ба „Вир”, оства ри ли су
за па жен успех на так ми че -
њу Свет ског ку па у раф -
тин гу, у ди сци пли ни Р4,
ко је је одр жа но у Ки ни.
Иа ко ни су има ли мно го
вре ме на за при пре ме, Пан -
чев ци су за у зе ли сед мо ме -
сто у ду е ли ма с нај бо љим
свет ским ве сла чи ма у
укуп ном пла сма ну.

Тим из на шег гра да на сту -
пио је у са ста ву: Бра ни слав и
Ми ро слав Ба ра ше вић, Не -
над То мић и Јо ван Ња гул.

У сприн ту, ко ји је тра јао чи -
та вих шест ми ну та, на ши су -
гра ђа ни су за у зе ли ше сто ме сто
са са мо че ти ри се кун де за о -
стат ка за тре ће пла си ра ном по -
са дом из Че шке. У ди сци пли ни
спуст „Вир” је за у зео осмо ме -
сто, па је так ми че ње за вр шио
као сед ми у укуп ном пла сма ну.

Нај бо љи су би ли ве сла чи с
Но вог Зе лан да, дру го ме сто
је за у зе ла по са да из Че шке, а
тре ћи су би ли Ита ли ја ни. У
та ко же сто кој кон ку рен ци ји
пла сман на ших су гра ђа на
за и ста је за ви дан. А. Ж.

Ове не де ље за вр шен је јав -
ни по зив Град ске упра ве
Пан че ва за при ку пља ње по -
ну да за ку по ви ну но вих та -
блет уре ђа ја.

Град ска упра ва Пан че ва
рас пи са ла је јав ну на бав ку
ма ле вред но сти за ку по ви ну
80 та блет ра чу на ра. Нај бо ља
по ну да би ће ода бра на по ме -
то ду нај ни же по ну ђе не це не.

Та бле ти су за по тре бе
Скуп шти не гра да, од но сно

за од бор ни ке, ко ји по след -
њих не ко ли ко го ди на до би -
ја ју скуп штин ске ма те ри ја ла
у елек трон ској фор ми. Град -
ска упра ва ће та ко уште де ти
на па пи ру, јер ви ше не
штам па обим не ма те ри ја ле
за сва ког од 70 од бор ни ка,
ко ли ко их у Пан че ву има.

Од ко је фир ме ће та бле ти
би ти ку пље ни, би ће по зна то
по чет ком ав гу ста.

М.Д.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац” про -
ши ри ће од 1. авгу ста свој
богат спек тар услу га, због
чијег ква ли те та је већ
постао избор број један
када је реч о уста но ва ма
слич ног типа, и то не само
број них Пан че ва ца и Пан -
чев ки, већ ста нов ни ка чита -
вог јужног Бана та.

Тако ће од првог дана
иду ћег месе ца сви кори -
сни ци услу га Заво да „Пан -
че вац” има ти при ли ку да
субо том ура де било коју
врсту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мобил ном ултра -

звуч ном апа ра ту, а на рас -
по ла га њу су им и спе ци ја -
ли стич ки пре гле ди, које ће
оба вља ти струч ња ци с Кли -
нич ког цен тра у Бео гра ду.
Пре гле ди ће се зака зи ва ти
рад ним дани ма од 7 до 15
сати путем теле фо на Заво -
да „Пан че вац” 013/21-90-
900 и 013/21-90-903.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли јен -
те осми шље ни и нови паке -
ти услу га по изу зет но повољ -
ним цена ма, а више о томе
погле дај те на реклам ним
стра на ма акту ел ног бро ја
нашег листа. Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОД 1. АВГУСТА У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

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

У СУ БО ТУ У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

ДАН ЗА СМЕХ, ЉУ БАВ И СА МО ПО У ЗДА ЊЕ
До га ђај ор га ни зу је
ЖМИГ

Про грам је 
бес пла тан, 
а до бро до шле су све
же не

Час јо ге и 
пси хо ло шка 
ра ди о ни ца

Из у зет но за ни мљив су бот њи
про грам, ко ји, уко ли ко сте же -
на, ни ка ко не тре ба да про пу -
сти те, би ће одр жан у су бо ту,
29. ју ла, од 16 до 19 са ти, у
Град ској би бли о те ци. На и ме,
на кон па у зе од не ко ли ко ме се -
ци Жен ска ми ров на гру па
Пан че во (ЖМИГ) ор га ни зу је
„2 у 1 жен ски дан”.

Као што и са мо име ка же,
до га ђај ће би ти са чи њен из два
сег мен та. Пр ви но си рад ни на -
зив „Смех јо га са На та шом”, а
дру ги „Про бу ди љу бав и са мо -
по у зда ње са Бо ја ном”.

Ша ша во, али ле ко ви то
Ако до са да ни сте чу ли за смех
јо гу, крат ка де фи ни ци ја ка же
да је то је дин ствен кон цепт
сме ја ња без раз ло га. На рав но,
они ма што ни су ис про ба ли ову
за ни мљи ву тех ни ку, ко ја по ма -
же у то ме да се осе ћа мо до бро,
без раз ло жни смех де ло ва ће у
нај ма њу ру ку чуд но, а не ки ма
чак и не мо гу ће. Ме ђу тим, смех
јо га је сва ка ко мно го ви ше од
пу ког сме ја ња и под ра зу ме ва
игра ње од ре ђе них игри ца, ве -
жба ње сме ха, ла га но ис те за ње,
ве жба ње ре флек са и опу шта ње,
и све то у ком би на ци ји с ве -
жба ма јо га ди са ња.

– Осно ва смех јо ге су ра дост
и деч ја раз и гра ност, а ови осе -
ћа ји ак ти ви ра ју се кроз че ти ри
еле мен та: пе ва ње, плес, игру и
смех. На уч но је до ка за но да се
у слу ча ју сме ха, био он си му -

ли ран или ства ран, сти чу
исто вет не фи зи о ло шке и пси -
хо ло шке пред но сти. У смех јо -
ги ра ди мо смех као ве жбу, те
се си му ли ра ни смех убр зо
пре тва ра у онај ис кре ни и за -
ра зни. Мо же мо да про ду жи мо
свој смех до кле год же ли мо, и
то сме ју ћи се гла сно и ду бо ко
из ди ја фраг ме од но сно тр бу -
ха. Ре дов ним ве жба њем раз -
ви ја се по зи ти ван мен тал ни
став, ме ња се пер спек ти ва из
не га тив не у по зи тив ну, а свој
фо кус пре ба цу је мо с про бле -
ма на ре ше ње – об ја сни ла је
На та ша Лу кић, смех јо га ли -
дер ка, ко ја ће у су бо ту во ди ти
овај спе ци фич ни час јо ге.

Она је под се ти ла и на то да
смех до при но си по бољ ша ном
снаб де ва њу ће ли ја ки се о ни -
ком, де лу је пре вен тив но, ле чи
на ће лиј ском ни воу, ја ча наш
иму ни тет и са мим тим ути че

на по бољ ша ње на шег здрав -
стве ног ста ња у це ли ни.

– Смех је нај моћ ни ја, а уз то
бес плат на алат ка ко ју сва ко
по се ду је. По ма же нам да се ре -
ши мо стре са на фи зич ком,
емо тив ном и мен тал ном пла -
ну. Смех је при том ствар на ше
од лу ке. До ђи те да раз ме њу је мо
смех, ра дост и игру и да на у чи -
мо ка ко да про ме ни мо ло ше
рас по ло же ње за све га не ко ли -
ко ми ну та – упу ти ла је Лу ки ће -
ва по зив свим Пан чев ка ма.

(Бар) два ва жна фе но ме на
„Жен ски дан” ће се на ста ви ти
ра ди о ни цом „Про бу ди љу бав
и са мо по у зда ње”, на ко јој ће
пре да вач би ти Бо ја на Алек -
сић, пе да гог, пси хо лог и са -
вет ни ца у еду ка ци ји.

– То ком ра ди о ни це упо зна ће -
мо се с кон цеп том фе но ме на
љу ба ви и са мо по у зда ња и от кри -

ЛЕ ПА КО ШАР КА ШКА ВЕСТ

Алек са Ни ко лић у ре пре зен та ци ји

СВЕТ СКИ КУП У РАФ ТИН ГУ

„Вир” сед ми на пла не ти

ће мо за блу де у ве зи с њи ма.
Пре у зе ће мо од го вор ност за свој
жи вот, от кри ће мо сна гу фо ку са
и моћ за хвал но сти, от кло ни ће -
мо са бо та же ега. На у чи ће мо ка -
ко да ко му ни ци ра мо осе ћа њи ма
и овла да мо ве шти на ма ме ди та -
тив них ве жби – на ја ви ла је Бо ја -
на Алек сић.

„Жен ски дан” је, ка ко ка жу
у ЖМИГ-у, као и увек до са да,
отво рен и бес пла тан за све же -
не. Ако сте уо чи ле до вољ но
раз ло га да у су бо ту по се ти те
овај до га ђај, ва жно је на по ме -
ну ти да дрес-код под ра зу ме ва
удоб ну оде ћу и обу ћу, као и да
са со бом тре ба по не ти фла ши -
цу во де и – осмех. У слу ча ју да
сте осмех из гу би ле, не ка вас
то не на ве де да од у ста не те, јер
– про на ћи ће те га упра во у чи -
та о ни ци Град ске би бли о те ке.

Д. Ко жан

Тим за бор бу про тив тр го ви не
љу ди ма Те рен ске је ди ни це
Цр ве ног кр ста Пан че во би ће и
ове го ди не јед на од број них
ор га ни за ци ја ко је ће се при -
дру жи ти обе ле жа ва њу 30. ју ла
– Свет ског да на бор бе про тив
тр го ви не љу ди ма.

Та ко ће у не де љу, 30. ју ла,
од 19 до 21 сат, Пан чев ке и
Пан чев ци има ти при ли ку да
по ста ну део њима већ добро
познате ак ци је „Ру та пла вог
ср ца”. У на ве де но вре ме во -
лон те ри Ти ма за бор бу про тив
тр го ви не љу ди ма оку пи ће се
на пет про мет них ло ка ци ја у
гра ду: на Ау то бу ској ста ни ци,

у Град ском пар ку, у „Авив
пар ку”, у На род ној ба шти и

ис пред про сто ри ја Цр ве ног
кр ста у Ули ци Жар ка Зре ња -

ни на 15. Они ће по зи ва ти су -
гра ђан ке и су гра ђа не да се
укљу че у ме ђу на род ну фо то-
-кам па њу „Ру та пла вог ср ца” и
да се фо то гра фи шу фор ми ра -
ју ћи ру ка ма ср це, те да та ко
ис ка жу сво ју по др шку жр тва -
ма тр го ви не љу ди ма ши ром
све та и сим бо лич но им по ка -
жу да ни су са ме.

По ред то га, во лон те ри ће
ин фор ми са ти гра ђа не о овом
про бле му, ри зич ним си ту а ци -
ја ма ко је мо гу ука зи ва ти на тр -
го ви ну љу ди ма, као и о аде -
кват ним ме ра ма опре за и
начинима заштите.

Д. К.

У НЕ ДЕ ЉУ, НА ПЕТ ЛО КА ЦИ ЈА

Кре ни те ру том пла вог ср ца

На прет ход ном „Жен ском да ну” учи ли су се клот и фр кет

НО ВИ УРЕ ЂА ЈИ ЗА ОД БОР НИ КЕ

Град ку пу је та бле те



Биће про ме ње ни
нази ви ули ца Мати је
Гуп ца и Муче нич ке,
као и Трга 
вој во ђан ских бри га да

Коми си ја за поди за ње спо ме -
ни ка и одре ђи ва ње нази ва
ули ца и трго ва Скуп шти не
Пан че ва усво ји ла је про шле
неде ље три пред ло га удру же -
ња и уста но ва за про ме ну
нази ва ули ца и трго ва у
нашем гра ду. Уко ли ко ове
ини ци ја ти ве буду подр жа ли и
пан че вач ки одбор ни ци, Пан -
че во ће доби ти ули це Мила -
ди на Попо ви ћа и Дра гу ти на
Илки ћа Бир те, али и Парк
рефор ма ци је.

Ко су били Пан чев ци 
који ће доби ти ули це?
На ини ци ја ти ву Удру же ња
спор ти ста и љуби те ља спор та
„Срп ска Спар та”, Муче нич ка
ули ца поне ће име Мила ди на
Попо ви ћа, успе шног рва ча,
спор ти сте, хума ни сте и енту -
зи ја сте. Попо вић је, како је у
обра зло же њу наве ло ово удру -
же ње, вели ко име не само
пан че вач ког спор та. Титу лу
прва ка Бал ка на у рва њу осва ја
1932. у Истан бу лу. Након Дру -
гог свет ског рата наста вља да
ниже спорт ске успе хе, али и
да уна пре ђу је спорт у Пан че -
ву. Уче ству је у осни ва њу
Спорт ског дру штва „Сло га”,
био је први пред сед ник
Тешко а тлет ског клу ба, а 1946.
осни ва рвач ки клуб, у којем је
био функ ци о нер, тре нер, али
и так ми чар, па је у истом
стро ју с деча ци ма осво јио

титу лу прва ка Југо сла ви је.
Пре стао је да се актив но бави
спор том 1951. годи не, на зах -
тев лека ра. Добит ник је мно -
гих при зна ња, међу који ма су:
меда ља Рвач ке феде ра ци је –
ФИЛА, меда ља Рвач ке феде -
ра ци је Швед ске, Орден белог
крста Свет ске рвач ке феде ра -
ци је... „Тог чове ка вели ког
срца пам те мно ге девој чи це и
деча ци који су јели бес плат не
кола че у њего вој посла сти чар -
ни ци ’Попо вић’”, сто ји у пред -
ло гу „Срп ске Спар те”.

Про ме ње но ће бити и име
Ули це Мати је Гуп ца, на ини ци -
ја ти ву Исто риј ског архи ва, па
ће нови назив бити Ули ца Дра -
гу ти на Илки ћа Бир те, умет ни -
ка и писца. Илкић је завр шио
Факул тет поли тич ких нау ка, а
од 1956. годи не кре ће његов
књи жев ни стаж. Дирек тор
Исто риј ског архи ва Милан Јак -
шић у ини ци ја ти ви да Бир та
доби је ули цу наво ди да упра во
од те годи не Пан че во има пра -
вог и озбиљ ног писца. Био је
осни вач и дирек тор изда вач ке
куће „Фонд бра ће Јова но вић” у
Пан че ву. Илкић је 1963. годи не
добио Вели ку југо сло вен ску
награ ду за нове лу „Сиро ти
крив ци”, а 1972. награ ђен је за
роман „Поход”. 

„Ово је у ства ри једи ни
моде ран роман који је настао
у Бана ту кра јем 20. века и који
на савре мен начин опи су је
бол на и там на вре ме на успо -
ста вља ња и про ме не вла сти у
Бана ту. Овај роман је напи сан
и уз помоћ архив ске гра ђе и
изво ра, тако да је фак то граф -
ски тачан и пре ци зан”, наво ди
Јак шић.

Обја вио је и нове лу „Мар киз
у ложи о ни ци” у изда њу Зајед -
ни це књи жев ни ка Пан че ва, а
1991. годи не, прво у „Пан чев -
цу”, као путо пи се, а затим и
као збир ку при ча – „Некад
цва ле беле руже”. Тре ба дода -
ти и да је Бир та због изго во ре -
не сло бод не речи роби јао од
1954. до 1955. годи не.

На зајед нич ку ини ци ја ти ву
Рефор мат ске хри шћан ске
цркве у Срби ји и Сло вач ке
еван ге лич ке цркве у Срби ји,
коми си ја је при хва ти ла пред -
лог да се Трг вој во ђан ских
бри га да у Вој ло ви ци назо ве
Парк рефор ма ци је.

У обра зло же њу ове ини ци ја -
ти ве наве де но је да се у пар ку
нала зе јед на поред дру ге Сло -
вач ка еван ге лич ка црква и
Рефор мат ска хри шћан ска
црква (обе сагра ђе не 1902.
годи не) и иако су фор мал но
раз ли чи тог наци о нал ног одре -
ђе ња, сво је колек тив но сећа ње
везу ју за про цес рефор ма ци је
који је захва тио Евро пу 1517.
годи не, кроз дело ва ње Жана
Кал ви на и Мар ти на Луте ра.
Наме ра тих две ју зајед ни ца
јесте да у пар ку поста ве кипо ве
ових тео ло га, али и да се назив
пар ка који је део Трга вој во ђан -
ских бри га да пре и ме ну је у
Парк рефор ма ци је. 

„Како овај про стор и данас
доми нант но при па да две ма
рефор ма тор ским црква ма
које склад но живе у свом
окру же њу, уве ре ни смо да ова -
кав пред лог не вре ђа ничи ја
осе ћа ња”, наво ди се у обра зло -
же њу које су пот пи са ли Бела
Халас, бискуп Рефор мат ске
хри шћан ске цркве у Срби ји, и

др Бра ни слав Кулик, све ште -
ник Сло вач ке еван ге лич ке
цркве у Срби ји. 

Шта каже пред сед ник 
коми си је?
Коми си ја за поди за ње спо ме -
ни ка и одре ђи ва ње нази ва
ули ца и трго ва Скуп шти не
гра да Пан че ва при хва ти ла је
про шле неде ље сва три пред -
ло га, те ће уко ли ко и одбор ни -
ци локал ног пар ла мен та
изгла са ју, бити про ме ње ни
нази ви наве де них ули ца и
трга. Пред сед ник коми си је
Нема ња Ротар каже да је
коми си ја овог пута при хва ти -
ла пред ло ге.

– Сма трам да обо ји ца Пан -
че ва ца заслу жу ју да има ју сво -
је ули це, и то у ширем цен тру
гра да. Да напо ме нем да ће
оста ти Трг муче ни ка и да ће
само назив ули це бити про ме -
њен. Када је реч о Пар ку
рефор ма ци је, оста је још да се
ускла де тех нич ка пита ња,
попут тога да ли парк може да
доби је назив или ће мора ти
трг да поне се пред ло же но име
– рекао је Ротар.

Коми си ја је на истој сед ни -
ци раз ма тра ла и зах тев Маке -
дон ског саве та, те је пред ло -
же но да спо ме ник „Мај ка
Маке до ни ја” буде поста вљен у
Јабу ци, а конач ну реч о овом
пред ло гу даће Завод за зашти -
ту спо ме ни ка кул ту ре.
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Нацрт зако на 
о пољо при вред ном
земљи шту готов

Биће дефи ни са ни
стро жи кри те ри ју ми 
– наја вље но из 
Мини стар ства 
пољо при вре де

Како пред ви ђа Спо ра зум о ста -
би ли за ци ји и при дру жи ва њу
Европ ској уни ји, од 1. сеп тем -
бра држа вља ни ЕУ моћи ће да
купу ју земљу код нас. То зна чи
да Срби ја нема мно го вре ме на
да одго во ри на ову могућ ност
дату стран ци ма, у скла ду с пот -
пи са ним спо ра зу мом.

Тре ба под се ти ти да је овај
про блем отво ри ла прет ход на
вла да, која је 2008. годи не и
пот пи са ла Спо ра зум о ста би ли -
за ци ји и при дру жи ва њу ЕУ, а с
обзи ром на то да је држа ва и
поред про ме не вла сти 2012.
годи на оста ла на путу европ -
ских инте гра ци ја, сада нам сле -
ди доно ше ње зако на који би
бли же дефи ни сао ту погод ност.

Пред ла га чи зако на наја вљу -
ју стро же кри те ри ју ме за про -
да ју пољо при вред ног земљи -
шта стран ци ма. Од мини стра
пољо при вре де, шумар ства и
водо при вре де Бра ни сла ва
Неди мо ви ћа сазна је мо да је
при пре мљен Нацрт зако на о
пољо при вред ном земљи шту.

– Нацрт Зако на о пољо при -
вред ном земљи шту је готов и
он пред ви ђа стро же усло ве за
про да ју земље стран ци ма –
рекао је Бра ни слав Неди мо -
вић за наш лист.

Он је додао да ће се уско ро
зна ти који су то тач но кри те -
ри ју ми. Наш извор из Нема -

инси сти ра ју код вла сти да се
зашти те инте ре си вој во ђан -
ских пао ра и свих гра ђа на Вој -
во ди не.

Они наво де и да би држа ва
„захва љу ју ћи тим изме на ма
сачу ва ла сво ју земљу и спре чи -
ла њену про да ју стран ци ма, а
исто вре ме но избе гла угро жа -
ва ње европ ског пута Срби је”.

– Нео п ход но је да се ова
пита ња закон ски реши. Ако смо
већ при мо ра ни да то учи ни мо,
зашто то не бисмо на неки
начин ипак огра ни чи ли. Допа -
да нам се, како смо чули, тај
услов да стра нац мора десет
годи на да живи у земљи, али се
зала же мо и за то да се и вели чи -
на тог земљи шта огра ни чи. Не
тре ба ју нам, поред наших тај ку -
на, и стра ни. Не тре ба ју нам
нови веле по сед ни ци – изја вио
је Милан Ради во јев, пред сед -
ник Месног одбо ра ЛСВ-а у
Доло ву, и рекао да ће пом но
пра ти ти реше ња мини стар ства.

Чла ни ца Град ског већа
заду же на за пољо при вре ду
Зори ца Репац није желе ла да
комен та ри ше ову, за нашу
земљу, али и Пан че во, шка -
кљи ву тему.

Оно што ће Срби ја поку ша ти
овим нацр том зако на да ура ди,
јесте оно што су ура ди ле још
неке земље у окру же њу, а то је
да макар заком пли ку је ту про -
да ју, кад већ неће моћи да одло -
жи. Ту се и раз ли ку је мо од ком -
ши ја, а то је оно што је и мини -
стар Неди мо вић у рани јим
изја ва ма исти цао – за раз ли ку
од свих зема ља у окру же њу
„Срби ја због лоше испре го ва ра -
них усло ва ССП-а нема пра во
да про да ју одла же”, па смо тако
при мо ра ни да и пре ула ску у ЕУ
дозво ли мо гра ђа ни ма те зајед -
ни це да купе земљу.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

При пад ни ци поли ци је наста ви ли су на тери то ри ји 25
гра до ва са одлуч ном акци јом на сузби ја њу кри ми на ла,
пре све га када је реч о бор би про тив нар ко-тра фи кин га...
Ово је добра при ли ка да похва лим рад поли ци је. Срби ја
је озбиљ но и оштро кре ну ла у рат про тив мафи је и оства -
ре ни резул та ти пока зу ју да држав ни орга ни раде свој
посао, да се поли ци ја и тужи ла штво боре да пока жу да
Срби ја може да буде сигур на, без бед на и ста бил на и ми
ћемо наста ви ти тако да ради мо сва ког дана.

(Мини стар поли ци је Небој ша Сте фа но вић, РТС, 20. јул)

* * *
Госпо дин Пупо вац је пот пу но у пра ву, с тим што он поку -
ша ва да напра ви неку врсту спо ра зу ма с хрват ском вла -
дом, па онда опту жу је неке неи ме но ва не десни ча ре. Ко
су ти људи? Па, нарав но, врх Хрват ске демо крат ске зајед -
ни це и врх Соци јал де мо крат ске пар ти је, који се непре -
кид но дока зу ју у патри о ти зму и поку ша ва ју да доби ју
бит ку која је уна пред изгу бље на, а то је да буду већи
Хрва ти од ХДЗ-а.

(Исто ри чар Чедо мир Антић, „Спут њик”, 20. јул)

* * *
Изме не Уста ва тре ба да буду толи ко ква ли тет не да доби -
је мо пози тив на мишље ња Вене ци јан ске коми си је, да
буде мо оце ње ни као држа ва која је успо ста ви ла неза ви -
сно суд ство, што је јед но од основ них наче ла по који ма
се цени вла да ви на пра ва.

(Мини стар ка прав де Нела Кубу ро вић, „Тан југ”, 21. јул)

* * *
Вла да Мир ка Цвет ко ви ћа је тра жи ла од мене да се зала -
жем да „Фијат” дође у Срби ју, али сам ја само пре го ва -
рао око стра те шког аспек та. Зала жем се да Вла да испре -
го ва ра обја вљи ва ње уго во ра, ми да смо у тој ситу а ци ји,
зала га ли бисмо се за то. Посто ји опа сност да оде из
Срби је, али га држи јеф ти на рад на сна га, раз лог да оде је
то што „Фијат” има тех но ло шке плат фор ме у дру гим
земља ма и што је ори јен ти сан ка САД.

(Бив ши пред сед ник Срби је Борис Тадић, Н1, 21. јул)

Ма, шта ми ре че!

Град ски одбор Демо крат ске
стран ке Пан че во зала га ће се
за то да одго вор ни за ста ње у
Апо те ци Пан че во буду
кажње ни, а да не изо ста не ни
поли тич ка одго вор ност.

Они оце њу ју да је слу чај
Апо те ке Пан че во пока зао да
је „менаџ мент харао у
посло ва њу, а све под зашти -
том чла но ва Управ ног и
Над зор ног одбо ра”. Демо -
кра те под се ћа ју да је тако
наста ла „јед на од нај ве ћих
финан сиј ских мал вер за ци ја
у Пан че ву у послед њих три -
де сет годи на”.

С обзи ром на то да је
послов ни рачун Апо те ке у
бло ка ди за око 800 мили о на
дина ра (бли зу седам мили о -
на евра), за демо кра те би
било вео ма зани мљи во када

би про фе си о нал на реви зор -
ска инсти ту ци ја ура ди ла
објек тив ну и струч ну реви -
зи ју посло ва ња апо те кар ске
уста но ве у послед њих неко -
ли ко годи на. Демо крат ска
стран ка се пита шта би све
реви зо ри откри ли.

„Над зор ни одбор Апо те ке
је апсо лут но неак ти ван, а
чла но ви Управ ног одбо ра су

у остав ци. Где је и њихо ва
одго вор ност за кли ма ње
гла вом на рани је посло ва ње
менаџ мен та Апо те ке? Да ли
сада зајед но са град ским
руко во ди о ци ма виде катан -
це на закљу ча ним вра ти ма
апо те кар ских обје ка та? Да
ли су све сни чиње ни це да су
сво јим нера дом уни шти ли
део систе ма при мар не
здрав стве не зашти те у гра -
ду? Да ли то зна чи да сада
нема ни поли тич ке, ни
мате ри јал не, ни кри вич не
одго вор но сти за наста лу
ште ту?”, упи та ле су се пан -
че вач ке демо кра те.

Они оце њу ју да ће ште ту
пла ти ти добрим делом сви
гра ђа ни Пан че ва пре ко ван -
ред них изда та ка из град ског
буџе та у наред ним годи на ма

и да ће се зато Демо крат ска
стран ка зала га ти за пуну
кри вич ну и мате ри јал ну
одго вор ност свих акте ра ове
финан сиј ске афе ре.

Демо кра те под се ћа ју да
рад јав них пред у зе ћа увек
тре ба да буде тран спа рен тан
и под ло жан стал ној кон тро -
ли инсти ту ци ја и заштит ни -
ка гра ђа на.

ДЕМО КРА ТЕ О АПО ТЕ ЦИ ПАН ЧЕ ВО

За пуну кри вич ну и 
мате ри јал ну одго вор ност

КОМИ СИ ЈА ЗА ОДРЕ ЂИ ВА ЊЕ НАЗИ ВА УЛИ ЦА И ТРГО ВА

Ули це доби ја ју Попо вић и Илкић

њи не рекао је да је Нацрт
зако на послат Вла ди ним тели -
ма и да ће ових дана кре ну ти
јав на рас пра ва. Извор наво ди
и да Нацрт зако на о пољо при -
вред ном земљи шту пред ви ђа
као један од усло ва за стран це
да они мора ју има ти реги стро -
ва но пред у зе ће у Срби ји нај -

Мађа ри, који су забра ни ли
про да ју сво је земље, а лига ши
се пози ва ју и на при мер Сло -
вач ке, те су пред ло жи ли и да
се изме ни Закон о пољо при -
вред ном земљи шту. Та чла ни -
ца ЕУ про пи са ла је да стран ци
могу купи ти земљу, али уз
услов да тамо живе десет годи -
на, да се три годи не баве пољо -
при вре дом и да им над ле жни
држав ни орга ни дају нео п ход -
ну дозво лу да купе земљу.
Лига ши твр де да годи ну и по

ма ње десет годи на да би
могли да купу ју пољо при вред -
но земљи ште, али и да ће
„веро ват но за њих бити пред -
ви ђе на још нека огра ни че ња”.

Слич не зах те ве је кра јем
јуна, у име ЛСВ-а, а кроз
Пред лог зако на о изме на ма и
допу на ма Зако на о пољо при -
вред ном земљи шту Народ ној
скуп шти ни Срби је под нео и
лидер те пар ти је Ненад Чанак.
„Коли ка год цена била, њима
ће бити јеф ти на, јер је у ЕУ

земља ску пља”, навео је Чанак
у саоп ште њу доста вље ном
„Пан чев цу”.

ЛСВ је до сада при ку пио
70.000 од нео п ход них 100.000
пот пи са за рас пи си ва ње рефе -
рен ду ма којим би се оне мо гу -
ћи ла про да ја земље стран ци -
ма. Нај ра ди кал ни ји су били

ПРИ БЛИ ЖА ВА СЕ 1. СЕП ТЕМ БАР

ТРА ЖИ СЕ СРП СКИ МОДЕЛ
ЗА ПРО ДА ЈУ ЗЕМЉЕ СТРАН ЦИ МА



Ускоро санација Дома 
за ЛОМР и Геронтолошког
центра

Прва од три седнице Градског већа у
претходних седам дана одржана је
21. јула. На њој су теме биле предло-
зи закључака поводом уговора о пра-
вима и обавезама Канцеларије за
управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије и Града Панчева у
реализацији пројеката извођења
радова на санацијама објекта пави-
љона у склопу Дома за ЛОМР „Срце”
у Јабуци и Геронтолошког центра,
установе за смештај и збрињавање
старих лица. Прихваћени су текстови
обају уговора.

Славе Бојаџиевски, секретар
Секретаријата за урбанизам, грађе-
винске, стамбено-комуналне послове
и саобраћај, одређен је за координа-
тора на праћењу реализације и једног
и другог уговора. Први, у вези с
домом у Јабуци, вредан је преко 13 и

Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Про те клу неде љу су обе ле жи ле троп -
ске тем пе ра ту ре и у нашем гра ду.
Иако нам лека ри и дер ма то ло зи кон -
стант но саве ту ју да у нај то пли јем
делу дана избе га ва мо изла зак на сун -
це, то често није могу ће, јер нам оба -
ве зе не дозво ља ва ју да све вре ме
бора ви мо у затво ре ним и рас хла ђе -
ним про сто ри ја ма.

Пита ли смо наше сугра ђа не како се
они шти те од висо ких тем пе ра ту ра и
где про на ла зе спас од град ске вре ли не.

ЈОВАН БИО ЧА НИН; пен зи о нер:
– Имам викен ди цу ван Пан че ва,

па пре ко лета више вре ме на про во -
дим тамо. Када су вели ке вру ћи не,
нај леп ше је бити у при ро ди, окру жен
цве ћем и дрве ћем. Али када је пре -
то пло, онда је и тамо вру ће. Када
оста нем у гра ду, тру дим се да не
изла зим у нај то пли јем делу дана.
Спас про на ла зи мо у воћу, посеб но
лубе ни ци, која одлич но рас хла ђу је.

БОСИЉ КА МИШИЋ, пен зи о нер ка:
– Ја ина че добро под но сим висо ке

тем пе ра ту ре, само да ми није хлад но.

Када је нај то пли је, нисам баш кон -
крет но на сун цу. Увек са собом носим
воду и можда неки шеши рић на гла -
ви.

ИГОР ВУКО ВИЋ, књи го во ђа:
– Када је топло, тру дим се да

будем у затво ре ној про сто ри ји која је
кли ма ти зо ва на. После тај недо ста так
борав ка у при ро ди надок на ђу јем
шет ња ма у вечер њим часо ви ма. Нај -
то пли је сате избе га вам, тем пе ра ту ре
су пре ви со ке да би се про во ди ло вре -
ме чак и негде уз воду, тако да смо
углав ном уну тра. Радим кан це ла риј -
ски посао, дођем кући, па тек уве че
иде мо напо ље.

ЈАСМИ НА РАДОЈ ЧИЋ ПАВЛОВ,
опе ра тер у пред у зе ћу
„Вој во ди на шу ме”:

– Тру дим се да не изла зим напо ље
у нај то пли јем делу дана, мада се у 15
сати вра ћам с посла. Код куће бора -
вим у кли ма ти зо ва ном про сто ру или
у дво ри шту. Рет ко одла зим на купа -
ли шта, али можда ћу до кра ја сезо не
ићи. Нај че шће се рас хла ђу је мо у

кача ре вач ком језе ру, евен ту ал но у
мору, ако иде мо на лето ва ње.

МИЛУ ТИН ЈАН КОВ, 
шумар ски инже њер:

– Не могу се избе ћи вру ћи не, тре -
нут но нема мо ни кли ма-уре ђај.
Пије мо што више воде и то је то.
Избе га ва мо да изла зи мо када су вру -
ћи не. Тру ди мо се да све оба ве зе
завр ши мо до 10-11 сати. У при ро ду
не идем. И тамо је вели ка запа ра,
пого то во поред воде.

ОЛГА ЂОШЕВ СКИ, пред у зет ни ца:
– Мени вру ћи не не сме та ју. Када

се сетим јану а ра и температурa од
минус два де сет, мени ауто мат ски
ово вре ме буде лепо. То је све у гла -
ви. Избе га вам коли ко могу нај то пли -
ји део дана. Мада, кажем, мислим да
је ово лак ше под не ти него се зими
угре ја ти. Једи но ми сме та изла зак из
кли ма ти зо ва ног про сто ра на спо ља -
шњу тем пе ра ту ру и обр ну то. Све
оста ло је сасвим у реду.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

Ј. РАДОЈЧИЋ ПАВЛОВИ. ВУКОВИЋ М. ЈАНКОВ О. ЂОШЕВСКИ

НАША АНКЕТА

КАКО СЕ ШТИ ТИ ТЕ ОД ВИСО КИХ ТЕМ ПЕ РА ТУ РА?

Кли ма-уре ђај, при ро да и вечер ње шет ње

Б. МИШИЋJ. БИОЧАНИН

ХРОНИКА

СИСТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА РАД НИХ МЕСТА У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

КОНАЧ НЕ ПЕР СО НАЛ НЕ ОДЛУ КЕ ПОСЛЕ ИНТЕР НОГ КОН КУР СА

Град ској упра ви – обја шња ва Дани је -
ла Раке тић.

Фор мал но прав но гле да но, пред -
ност неће има ти запо сле ни у Дирек -
ци ји, али, пре ма речи ма наше саго -
вор ни це, може се оче ки ва ти да се
они нај бо ље пока жу при ли ком про -
ве ре зна ња и спо соб но сти, одно сно

запо сле ни у свим јав ним пред у зе ћи -
ма на тери то ри ји гра да. Коми си је, из
сва ке обла сти по јед на, пред ло жи ће
начел ни ку Мило ра ду Мили ће ви ћу
нај о збиљ ни је кан ди да те за одре ђе на
рад на места. Он доно си конач ну
одлу ку, а иза бра ни ће доби ти реше ње
о запо сле њу на нео д ре ђе но вре ме у

Посло ви Дирек ци је вра ћа ју
се у над ле жност ГУ

Обра зо ван Секре та ри јат
за инве сти ци је

Локал на вла да је на сед ни ци одр жа -
ној 24. јула усво ји ла Пра вил ник о
изме на ма и допу на ма Пра вил ни ка о
уну тра шњем уре ђе њу и систе ма ти за -
ци ји рад них места у Град ској упра ви,
Град ској слу жби за буџет ску инспек -
ци ју, Слу жби интер не реви зи је гра да
Пан че ва, Град ском пра во бра ни ла -
штву и Струч ној слу жби заштит ни ка
гра ђа на гра да Пан че ва. Овај акт
рого бат ног нази ва је вео ма важан.

Како бисмо при чу појед но ста ви ли
за чита о це, раз го ва ра ли смо с Дани -
је лом Раке тић, заме ни цом начел ни -
ка Град ске упра ве.

Начел ник „пре се ца”
Она каже да је основ за доно ше ње
нове систе ма ти за ци је одлу ка одбор -
ни ка Скуп шти не гра да доне та 13.
јула, те да је ово у вези с про ме ном
ста ту са ЈП Дирек ци је за изград њу и
уре ђе ње Пан че ва.

– Оно што је важно да се каже,
јесте да Град ска упра ва не пре у зи ма
посло ве Дирек ци је, већ се посло ви
који су били пове ре ни том јав ном
пред у зе ћу вра ћа ју у над ле жност
Град ске упра ве. Тако ђе, ми не пре у -
зи ма мо запо сле не у Дирек ци ји, већ
ће бити рас пи сан интер ни кон курс
на који могу да се јаве сви стал но

логич но је да ће исти људи бити на
истим посло ви ма, само што ће им
кан це ла ри је бити у Град ској упра ви,
а не у Дирек ци ји.

Да би све функ ци о ни са ло како тре -
ба, обра зо ван је Секре та ри јат за
инве сти ци је, у окви ру ког су систе -
ма ти зо ва на рад на места нео п ход на
за оба вља ње посло ва који су били
пове ре ни Дирек ци ји, а неки извр ши -
о ци ће бити рас по ре ђе ни и по дру гим
секре та ри ја ти ма.

Сво је вр сно „пре ли ва ње”
Да раз ја сни мо до кра ја шта је интер ни
кон курс: посто ји уред ба доне та због
забра не (новог) запо шља ва ња у јав ном
сек то ру; уз њу, ту је и одлу ка о мак си -
мал ном бро ју запо сле них на нивоу
локал не само у пра ве. Пре ма уред би,
дата је могућ ност да се потре бе за
одре ђе ним про фи ли ма запо сле них
задо во ље интер ним попу ња ва њем,
одно сно осо бе које су већ запо сле не на
нео д ре ђе но вре ме у локал ној само у -
пра ви могу да пре ко интер ног кон кур -
са про ме не рад но место: ради се о сво -
је вр сном „пре ли ва њу”.

Заме ни ца начел ни ка Град ске упра ве
дода је:

– На нивоу локал не само у пра ве
оста је исти број запо сле них; пре ма
одлу ци о мак си мал ном бро ју запо -
сле них, сма њен је број извр ши ла ца у
Дирек ци ји одно сно Урба ни зму, а
пове ћан у Град ској упра ви. Кра јем
авгу ста Скуп шти на гра да доне ће
посеб ну одлу ку чији ће садр жај бити
спе ци фи ка ци ја о тач ном бро ју стал -
но запо сле них у сва ком јав ном пред -
у зе ћу, јав ној слу жби и Град ској упра -
ви с који ма ће мора ти да се рас ки не
уго вор о раду.

Пре ма одлу ци о мак си мал ном бро ју
запо сле них из 2015. годи не, у орга ни -
ма локал не само у пра ве ради 2.441 осо -
ба. Вла да Репу бли ке Срби је одре ди ла је
нови мак си ма лан број, па би сада тре -
ба ло да оде 240 стал но запо сле них.

– Момен тал но се про це њу ју потре -
бе пред у зе ћа, па ће се на осно ву тога
одлу чи ва ти о сма ње њу бро ја рад них
места. Нарав но, ићи ће се нај пре на
то да се види коли ко је заин те ре со ва -
них за одла зак уз отпрем ни ну – јасна
је Дани је ла Раке тић.

Орга ни за ци о не једи ни це
Пошто је обра зо ван Секре та ри јат за
инве сти ци је, про ме њен је и спи сак
орга ни за ци о них једи ни ца Град ске
упра ве. Сада их има 16.

То су: Секре та ри јат за општу упра -
ву, Секре та ри јат за скуп штин ске
посло ве, посло ве гра до на чел ни ка и
Град ског већа, Секре та ри јат за јав не
слу жбе и соци јал на пита ња, Секре та -
ри јат за финан си је, Секре та ри јат за
урба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-
кому нал не посло ве и сао бра ћај,
Секре та ри јат за зашти ту живот не
сре ди не, Секре та ри јат за при вре ду и
еко ном ски раз вој, Секре та ри јат за
пољо при вре ду, село и рурал ни раз -
вој, Секре та ри јат за инспек циј ске
посло ве, Секре та ри јат за поре ску
адми ни стра ци ју, Секре та ри јат за јав -
не набав ке, Секре та ри јат за инве сти -
ци је и Секре та ри јат за имо ви ну.

Једи ни це за себе су и Слу жба за
упра вља ње људ ским ресур си ма и за
зајед нич ке посло ве, Кому нал на поли -
ци ја и Каби нет гра до на чел ни ка.

Неке од њих ћемо засеб но пред ста -
ви ти у наред ним бро је ви ма.

С. Трај ко вић

ОДРЖАНЕ ТРИ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Уговори, планови, извештаји
предузећем „Путеви Србије” у вези с
регулисањем обавеза које настају
постављањем подземних инсталација
за потребе изградње дела атмосферске
канализације дуж Баваништанског
пута. Овај посао биће плаћен новцем
из градског буџета. Из те касе биће
издвојено тридесет милиона, а из оне
Покрајинског секретаријата за пољо-
привреду, водопривреду и шумарство
36,7 милиона динара за уређење
каналске мреже у свим селима осим у
Качареву, с циљем одводњавања
пољопривредног земљишта.

Незнатно је измењен финансијски
план новосељанске месне заједнице
за 2017, а убудуће ће Секретаријат за
јавне набавке Градске управе уместо
Дирекције спроводити поступке који
се односе на инвестиције, одржавање
путева и јавно осветљење. Садашњи
ЈП „Урбанизам” обавезан је да при-
према сву неопходну техничку доку-
ментацију.

На седници Већа одржаној 26. јула
поднети су финансијски извештаји

ношћу из другопоменутог села;
предмет је откуп производа с пољо-
привредног земљишта у државној
својини.

На крају, осма „Еко-регата Тамиш”
утврђена је за градску манифестаци-
ју од јавног интереса. Трајаће од 18.
до 20. августа, на потезу дугом 40
километара између Панчева и Опова,
а обухватиће и Јабуку, Глогоњ и Сеф-
керин. С. Т.

по милиона, а други преко 47 милио-
на динара без ПДВ-а. Средства обез-
беђује Владина канцеларија.

У понедељак, 24. јула, на дневном
реду је било шест тачака. Најважнија
је била она која се бавила системати-
зацијом радних места, па смо сходно
томе објавили засебан текст на ту
тему („Коначне персоналне одлуке
после интерног конкурса”, погледати
изнад).

Градско веће је предложило Скуп-
штини града да прихвати текст Угово-
ра о коришћењу пословног простора,
без накнаде, између АП Војводине и
Панчева. Ради се о згради Градске
управе. Већници су били сагласни с
тим да Град потпише уговор с Јавним

ЈКП-а „Долови” и ЈКП-а „Глогоњ” за
2016. Аминовали су их надзорни
одбори и овлашћена ревизорска
кућа, па су их и већници усвојили;
упућени су Скупштини града ради
информисања. Потом, дата је сагла-
сност на измене финансијских пла-
нова МЗ Иваново и МЗ Тесла за 2017,
који су у складу са усвојеним реба-
лансом буџета Града за ову годину.

Градско веће је прихватило тек-
стове уговора о пословној сарадњи у
вези са скидањем усева с пољопри-
вредног земљишта у државној своји-
ни са два физичка лица – из Ивано-
ва, односно Банатског Новог Села.
Уговор ће бити потписан и с једним
друштвом са ограниченом одговор-

Ускоро ће Скуп шти на гра да одлучити о тач ном бро ју стал но запо сле них 



Тен ден ци ја опа да ња
бро ја гости ју тра је
десет годи на

Неу по ре ди ва вре ме на

Ритејл парк „убио”
цен тар гра да

Њено вели чан ство – кафа на.
При пад ни ци дана шње сред ње
и ста ри је гене ра ци је тако зову
и бир ти ју и ресто ран чић и
кафић, иако су, нор мал но,
пот пу но све сни раз ли ка изме -
ђу ових уго сти тељ ских обје ка -
та. Кафа на је нека да било
место где су се уго ва ра ли бра -
ко ви и скла па ли дру ги мно го
мање важни посло ви, пра ви ла
сла вља, окре та ле туре. Наши -
ро ко.

Финан сиј ска (не)моћ која
мори про сеч ног гра ђа ни на
про ме ни ла је ста ње ства ри.
Коли ко? Како живе уго сти те -
љи, људи у чијем је опи су
посла да гости ма обез бе де
кутак за искре ни тре ну так?

Кафан ски риту ал
У потра зи за одго во ри ма кре -
ну ли смо од кла сич не кафа не.
Нарав но, како не бисмо рекла -
ми ра ли кон крет не уго сти тељ -
ске објек те, неће мо им наво -
ди ти име на. Вла сник, може се
рећи, култ ног пан че вач ког
места почи ње при чу:

Маља ва гра хо ри ца је врло
отпор на на ниске тем пе ра -
ту ре, а у јесен фор ми ра мало
био ма се, па је тре ба посе ја ти
рани је, кра јем авгу ста.
Инкар нат ска дете ли на је
тако ђе врло отпор на на
ниске тем пе ра ту ре, тако да
добро пре зи мља ва и када је
посе ја на рани је. Њен допри -
нос у обез бе ђи ва њу азо та
фик са ци јом нешто је мањи
него код маља ве гра хо ри це.
Ози ми гра шак се тако ђе
упо тре бља ва у покров ним
усе ви ма и нала зи при ме ну у
јесе њој сетви и после пра вих
жита.

За засни ва ње покров них
усе ва у про ле ће и лето
погод не су црве на дете ли на,
бела дете ли на, ози ми гра -
шак и слат ка дете ли на, а
посеб но тре ба иста ћи вели ки
зна чај неко ли ко врста јед но -
го ди шњих лупи на. У арид -
ни јим под руч ји ма (већи део
Репу бли ке Срби је) нај по де -
сни ја је бела лупи на, јер
боље под но си сушу. Добар
избор је и црве на дете ли на,
ако се засну је пре лет њих
вру ћи на.

За здру жи ва ње у покров -
ним усе ви ма кори сте се
леп тир ња че толе рант не на
засе њи ва ње, као што су:

бела дете ли на, маља ва гра -
хо ри ца, крим сон дете ли на,
црве на дете ли на, слат ка
дете ли на и дру ге. Један од
начи на је усе ја ва ње луцер -
ке или црве не дете ли не
после зиме у усев пше ни це
или јечам. У тим усло ви ма
накнад но посе јан усев леп -
тир ња ча интен зив но расте
тек после жетве жита. Гра -
хо ри ца у покров ном усе ву с
пра вим жити ма доби ја
осло нац, тако да може
доби ти више све тла, па је и
фик са ци ја азо та већа.

Више го ди шње леп тир ња -
че у покров ним усе ви ма
могу доне ти све погод но сти
као и јед но го ди шње. Међу -
тим, оно што их посеб но
чини погод ним, јесте фор -
ми ра ње „живог мал ча”, у
коме и након уни шта ва ња
над зем не био ма се азо то -
фик са то ри на коре но ви ма
живих биља ка и даље врше
функ ци ју атмос фер ског
азо та. У усев више го ди -
шњих леп тир ња ча могу да
се усе ју трав не врсте, што
им обез бе ђу је азот, а побољ -
ша ва и покри ве ност земљи -
шта. Погод не више го ди шње
леп тир ња че су све дете ли не
и жути зве здан.

Уни шта ва ње покров ног
усе ва врши се две до три
неде ље пре сетве глав ног
усе ва, ваљ ком за покров не
усе ве. Кашње ње уни шта ва -
ња дово ди до ризи ка да у
сувим про ле ћи ма биљ ке у
покров ном усе ву потро ше
већи део земљи шне вла ге за
наред ни усев. Уни шта ва -
њем покров ног усе ва фор -
ми ра се слој биљ них оста та -
ка на повр ши ни земљи шта
(малч), који чува земљи шну
вла гу и пове ћа ва инфил тра -
ци ју воде од пада ви на, чиме
се ства ра ју повољ ни усло ви
за засни ва ње глав ног усе ва.
У таквим усло ви ма директ -
ном сетвом (без обра де) или
дели мич ном обра дом (у
тра ке) и сетвом врши се
засни ва ње глав ног усе ва, а
фор ми ра ни малч касни је у
глав ном усе ву спре ча ва
поја ву коро ва и чува земљи -
шну вла гу.

Биљ ни оста ци леп тир ња -
ча брзо се раз гра ђу ју у
земљи шту због нижег одно -
са C : N, па га тиме обо га ћу -
ју био ге ним састој ци ма.
Наро чи то је био ма са у вре -
ме пре цве та ва ња бога та
лако рас твор љи вим једи ње -
њи ма. После уни шта ва ња
покров них усе ва с леп тир -

ња ча ма осло ба ђа ју се вели -
ке коли чи не орган ских
моле ку ла, као што су поли -
са ха ри ди, који побољ ша ва ју
струк ту ру земљи шта, па је
то раз лог зашто је земљи -
ште меко у про ле ће наред не
годи не, након неког усе ва
леп тир ња ча. С дру ге стра не,
због брзог раз ла га ња ови
биљ ни оста ци сла би је ути чу
на спре ча ва ње еро зи је,
поти ски ва ње коро ва, а мање
пове ћа ва ју садр жај орган -
ске мате ри је у земљи шту од
трав них покров них усе ва.
Добра прак са је здру жи ва ње
маху нар ки с трав ним врста -
ма у покров ном усе ву, чиме
се може пове ћа ти однос C :
N укуп не про из ве де не био -
ма се и на тај начин успо ри -
ти раз град ња. Рас по ла га -
њем овим осо бе но сти ма
поје ди них покров них усе ва
могу се усме ра ва ти про це си
у земљи шту у прав цу поста -
вље ног циља – да ли нам је
потреб на орган ска мате ри ја
или при сту пач ни аси ми ла -
ти ви за наред ни усев.

Сле де ће неде ље у настав-
ку сери ја ла о избо ру врста
у покров ним усе ви ма биће
речи о пред став ни ца ма фа-
мили је купу сња ча.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Зао ра ва ње леп тир ња ча

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ПРИ ВРЕД НЕ ГРА НЕ: УГО СТИ ТЕЉ СТВО

КУТАК ЗА ИСКРЕ НИ ТРЕ НУ ТАК

Проблеме не тражиш,
они сами долазе,
неретко чешће 
него гости.

– Ова кафа на ради од
шезде се тих годи на про шлог
века, као „про ду же на рука”,
клуб јед ног удру же ња гра ђа на.
Ја сам овде у заку пу од 1992.
Имам мно го иску ства у послу:
у дру штве ном сек то ру сам
дуго радио као коно бар, а од
1980. годи не сам овде. Обје кат
има сво ју тра ди ци ју, при чу...
Нека да је било дру га чи је:
више дру же ња, пара, енту зи ја -
зма... Сви су ради ли, а сада је
све про ме ње но, па и љубав
пре ма кафа ни. Вре ме на су
неу по ре ди ва.

Каже да се и уго сти тељ ство
про ме ни ло: при мат су пола ко
пре у зи ма ли кафи ћи и ресто -
ра ни. Обја шња ва да је његов
гост про се чан: воли да се дру -
жи, сед не, попри ча с коле гом
„ста ро се де о цем”, за сусед ним
сто лом; све то изгле да као
риту ал. Али...

– Да не иде мо дале ко уна -
зад: мени ника да није ишло
лоши је него од 1. јану а ра ове
годи не нао ва мо! Ката стро фа!
И за вре ме санк ци ја, хипе рин -
фла ци је и нај те же, чини ло се,
нема шти не посло вао сам боље
него сад. Тен ден ци ја опа да ња
бро ја гости ју тра је десет годи -
на и наста вља се, иако смо и
коле ге и ја живе ли у нади да
ће се ситу а ци ја попра ви ти, јер
стал но слу ша мо при че о отва -
ра њу нових рад них места,
пове ћа њу пла та и пен зи ја... Од
тога нема ништа. Рани је су
посто ја ле фир ме овде у, лока -
циј ски, стро гом цен тру гра да,
па су људи свра ћа ли на по јед -
но пиће или два, а сада је
мртва ја, ништа се не деша ва.
Само у послед ње три годи не
про мет је опао за 30 до 40
одсто – јасан је газда.

Он нема про бле ма с поре -
ским орга ни ма јер није у
систе му ПДВ-а, пла ћа порез

коли ко ћеш ради ти, можеш и
два дана, цена је иста, а није
мала – каже он на кра ју.

Пла те жна моћ гра ђа на мања
С дру ге стра не, сувла сник
рено ми ра ног, модер но уре ђе -
ног кафи ћа, чија је вели ка
башта често пуна, обја шња ва:

– Нама се башта више
испла ти у апри лу, мају и сеп -
тем бру него сада када је нај то -
пли је. Раз лог је јед но ста ван:
нема при род не хла до ви не.
Али ми пла ћа мо башту, која је
полу за тво ре ног типа, током

ма ју нам госте, а ми мора мо
сами да издво ји мо за локал,
пла те, стру ју... Нека нама
онда, на при мер, сма ње так се
или не напла ћу ју баште –
пред ла же он.

Овај локал је отво рен 2012.
Његов сувла сник каже да је
очи то да је пла те жна моћ гра -
ђа на сада мања, а као про блем
за уго сти те ље из Пан че ва
наво ди и бли зи ну Бео гра да, јер
се често деша ва да око поно ћи
вели ки број људи одла зи у пре -
сто нич ке лока ле. Дода је:

– Исто вре ме но, мало њих се

изла ска више није леп про -
вод, него гру пи са ње и, за
поче так, међу соб но мрште ње,
што је пот пу но ван паме ти. С
реде фи ни ци јом делат но сти
има мо и мир, а то нема цену
– обја шња ва сувла сник попу -
лар ног град ског места и дода -
је да уго сти тељ ство још увек
може да буде испла тив посао,
али само ако си екс клу зи ван,
непре ста но ула жеш и поди -
жеш ниво услу ге.

Бор ба. Срби ја 2017.

С. Трај ко вић

на набав ну цену пића. Ипак,
про бле ме не тра жиш, они
сами дола зе, нерет ко чешће
него гости.

– Јед но вре ме нисам пуштао
музи ку, па ми је све то било
мало оту жно и решио сам да је
уве дем. Са СОКОЈ-ем, који
напла ћу је сво је за аутор ска
пра ва изво ђа ча и кори шће ње
носа ча зву ка, напра вио сам
уго вор у апри лу. Међу тим,
сти гао ми је рачун за пери од
од јану а ра! Не знам шта ће с
тим бити. Јер... Пре неко ли ко
годи на гост пусти музи ку с
тран зи сто ра; одмах су сазна ли
да „неки радио сви ра”. Посла -
ли су ми фак ту ру, коју нисам
пла тио. То смо на суду реши -
ли како тре ба, у моју корист –
при ча овај уго сти тељ.

Кафа на ради од седам ују -
тро до седам уве че; нека да
због гужве није могао да
напра ви фај ронт, а сада је
локал пред затва ра ње пра зан.
Иако су дани вре ли, ова кафа -
на нема башту.

– Пита ње је да ли би башта у
првој зони испла ти ла барем
саму себе. Гра ду се пла ћа
кори шће ње јав не повр ши не од
1. апри ла до 1. окто бра, јед на -
ко за сва ки месец, што није
логич но. Њих не инте ре су је

целе годи не, јер је ком пли ко -
ва но демон ти ра ти је; неве ро -
ват но је да нема раз ли ке у
цени по месе ци ма. Ко ће зими
седе ти напо љу?

Мисли да је ритејл парк
„убио” цен тар гра да, мада се,
пре ма њего вој про це ни, људи
пола ко вра ћа ју.

– Могло би уго сти тељ ство да
се поспе ши неким флек си бил -
ни јим локал ним одлу ка ма.
Реци мо, не напла ћи ва ти пар -
кинг у ширем цен тру после
рад ног вре ме на. Или, мора ли
бисмо да доби је мо дозво лу,
барем у јулу и авгу сту, да
пушта мо музи ку у башта ма и
после поно ћи. Тако ђе, честе су
при ту жбе на буку, а нико
ника да није озбиљ но мерио
њен ниво. Запо шља ва мо ско ро
три де се то ро људи, пла ћа мо
све дажби не гра ду и држа ви,
тре ба ло би да поне кад чују и
нас при вред ни ке. Уме сто тога,
дозво ле за кафи ће су доби ли
Народ ни музеј, Кул тур ни цен -
тар и ЈКП „Зеле ни ло”!? Ван
паме ти! Јав на пред у зе ћа и
уста но ве се финан си ра ју из
буџе та који пуни мо сви, па им
није про блем да не раз ми шља -
ју тржи шно када фор ми ра ју
цене: ако им локал није испла -
тив, допла ти ће им Град. Узи -

кре ће у супрот ном сме ру. На
томе би морао да пора ди и
Град, ште та је да се не кори сти
чиње ни ца да у ком ши лу ку
живи вели ки број људи. Код
нас се и сами уго сти те љи над -
ме ћу на погре шан начин.
Дам пин гу ју се цене, уме сто да
се ниво услу ге и садр жа ја
поди же, чиме бисмо сви доби -
ли ква ли тет, као и одре ђе ни
круг кли је на та. Пред ла гао сам
коле га ма да се саста не мо и
дого во ри мо у вези с тим, али
нису сви за раз го во ре. Неки ма
је нор мал но да слу же алко хол
мало лет ни ци ма, што би мора -
ло да се кажња ва. Ми то ника -
да нисмо ради ли, чиме смо
тако ђе пра ви ли селек ци ју.

Кафе-клу бу, јед ном од оних
који су ради ли нај ја че у гра ду,
про ме њен је про шле годи не
кон цепт.

– Про ши ре на је делат ност,
па смо, што је тренд у Евро пи,
у пону ду уве ли и хра ну. Хте ли
смо дру га чи ју кли јен те лу,
доби ли смо је, па и не пре ра -
чу на ва мо све кроз новац, кога
сада има мање. Мно го је
озбиљ ни ја и мир ни ја при ча и
то нам одго ва ра, јер су омла -
дин ци данас тотал но дру га чи -
ји него рани је: очи то је да су
агре сив ни ји. Изгле да да циљ

Баште би могли да допуне Београђани

За шанк

по „танк”



Уни вер зи тет у Новом Саду
доде лио је захвал ни це
инсти ту ци ја ма и ком па ни ја -
ма које су током ака дем ске
2016/2017. годи не подр жа ле
актив но сти те науч не уста но -
ве. Ком па ни ја НИС добит ник
је пре сти жног при зна ња
Уни вер зи те та у Новом Саду
за подр шку Фести ва лу нау ке
и сти пен ди ра ње пето ро сту -
де на та кроз Фонд за даро ви -
те сту ден те Ново сад ског уни -
вер зи те та.

Све ча но сти пово дом обе ле -
жа ва ња дана Уни вер зи те та у
Новом Саду при су ство ва ли су
рек тор Уни вер зи те та у Новом
Саду проф. др Душан Нико -
лић, пред став ни ца Покра јин -
ског секре та ри ја та за висо ко
обра зо ва ње и науч но и стра -
жи вач ку делат ност проф. др
Све тла на Михић, као и мно -
го број не ком па ни је и удру же -
ња. У име ком па ни је НИС
захвал ни цу је при ми ла доц.
др Сне жа на Лаки ће вић,
савет ник дирек то ра Функ ци је

за орга ни за ци о на пита ња за
сарад њу с науч ним и обра зов -
ним инсти ту ци ја ма у ком па -
ни ји НИС.

Парт нер ство са обра зов ним
и науч ним инсти ту ци ја ма
ком па ни ја НИС раз ви ја већ
пет годи на у окви ру кор по ра -
тив ног про гра ма „Енер ги ја
зна ња”, чији је циљ уна пре ђе -
ње усло ва за обра зо ва ње и
шко ло ва ње мла дих струч ња -
ка, као и при ла го ђа ва ње сту -
диј ских про гра ма потре ба ма

тржи шта. Ком па ни ја је до
сада пот пи са ла 47 спо ра зу ма
с дома ћим и међу на род ним
науч ним и обра зов ним уста -
но ва ма у земљи и ино стран -
ству, а кроз про грам сти пен -
ди ра ња до сада је про шло
више од 90 сту ден aта. За свој
допри нос раз во ју обра зо ва ња
у Срби ји ком па ни ја НИС је у
2016. годи ни доби ла „Све то -
сав ску награ ду”, коју доде љу је
Мини стар ство про све те, нау -
ке и тех но ло шког раз во ја
Вла де Репу бли ке Срби је.

На про сто ру ЕУ, а самим
тим и у Срби ји, при ме њу ју се
нови зна ци за обе ле жа ва ње
опа сних хеми ка ли ја и не би
тре ба ло да их игно ри ше мо.
Да под се ти мо, систем кла си -
фи ка ци је и обе ле жа ва ња
хеми ка ли ја је гло бал но хар -
мо ни зо ван на нивоу УН, а
земље ЕУ су пре у зе ле овај
модел усва ја њем доку мен та
Уред ба о кла си фи ка ци ји,
обе ле жа ва њу и пако ва њу
хеми ка ли ја. Наша земља, у
скла ду са стра те шким
циљем при сту па ња ЕУ,
недав но је уса гла си ла сво је
зако но дав ство у овој обла сти
доно ше њем уред бе којом се
регу ли шу кла си фи ка ци ја,
пако ва ње, обележaвање и
огла ша ва ње хеми ка ли ја и

одре ђе них про из во да у скла -
ду с раз ви је ним све том. Пик -
то грам о опа сно сти је сли ка
на ети ке ти која садр жи сим -
бол упо зо ре ња и посеб не боје
да би пру жи ла инфор ма ци је
о штет но сти суп стан ца или
сме ша, одно сно како те
хеми ка ли је могу ути ца ти на
наше здра вље или живот ну
сре ди ну.

Eвропска аген ци ја за
хеми ка ли је (ECHA) при пре -
ми ла је кам па њу с циљем

под се ћа ња инду стри је на
оба ве зу понов ног обе ле жа ва -
ња опа сних сме ша, која је
насту пи ла 1. јуна. Поред
тога, циљ ових акци ја је да се
шира јав ност инфор ми ше о
зна ча ју инфор ма ци ја које се
наво де на ети ке ти опа сних
хеми ка ли ја. Како је оба ве за
рео бе ле жа ва ња опа сних сме -
ша у скла ду с ново у сво је ним
европ ским про пи сом сту пи -
ла на сна гу и код нас, Мини -
стар ство зашти те живот не
сре ди не затра жи ло је од
Европ ске аген ци је за хеми -
ка ли је сагла сност за кори -
шће ње и при ла го ђа ва ње
инфор ма тив них мате ри ја ла
потре ба ма Срби је. Над ле -
жни у ЕУ су гра фич ки при -
пре ми ли мате ри јал, а Мини -

стар ство је при ла го ди ло
садр жај нашем говор ном
под руч ју. Ура ђе ни су лифлет,
банер и кра ћи видео-мате ри -
јал „Гле дај те зна ко ве”, којим
се потро ша чи ма и широј јав -
но сти жели ука за ти на то да
не тре ба игно ри са ти пик то -
гра ме и подат ке који се
наво де на ети ке ти опа сних
хеми ка ли ја, јер садр же
инфор ма ци је које су важне
за њихо во без бед но кори -
шће ње.
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НАГРА ЂЕ НИ НАЈ БО ЉИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СТУ ДЕН ТИ

ДЕСЕТ ГОДИ НА ПОДР ШКЕ 
МЛА ДИМ АКА ДЕМ ЦИ МА

Из буџе та издво је но
по 30.000 дина ра

Нов ча ну помоћ 
доби ла 24 сту ден та

У име гра ђа на Пан че ва Пре -
драг Жив ко вић, заме ник гра -
до на чел ни ка, у четвр так, 20.
јула, доде лио је награ де нај бо -
љим сту ден ти ма из нашег гра -
да. Реч је о при зна њу уста но -
вље ном 2007. годи не, а уру чу -
је се сту ден ти ма који су на
завр шној годи ни сту ди ја на
факул те ти ма чији је осни вач
Репу бли ка Срби ја оства ри ли
про сеч ну оце ну изнад 9,00.
Вре ди иста ћи да су награ ђе ни
сту ден ти тако ђе уче ство ва ли у
раду пан че вач ког Реги о нал ног
цен тра за тален те „Михај ло
Пупин”.

Још пре десет годи на пан че -
вач ка локал на само у пра ва
сагле да ла је зна чај доде љи ва ња
ових сим бо лич них али пре сти -
жних награ да који ма Град
жели да пока же нада ре ној пан -
че вач кој омла ди ни захвал ност
за уло же ни труд. Награ ду у
виси ни од 30.000 дина ра ове
годи не доби ла су 24 сту ден та:
Јеле на Мрке ла (Еко ном ски
факул тет), Алек са Чупић
(Фило зоф ски факул тет), Пре -

НИС ДОБИТ НИК ПРИ ЗНА ЊА 

УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА У НОВОМ САДУ

Награ да за ула га ње 
у будућ ност

подр шке и јав но исти ца ње
вред но сти који ма они теже,
при мер је добре прак се локал -
не само у пра ве. Иако су сред -
ства сим бо лич на, битан је гест
који дока зу је спрем ност наше
локал не зајед ни це да подр жи
оне који свој успех гра де на
мар љи вом раду и вели ком
одри ца њу.

Пору ка је јасна, наме ра
тако ђе – про мо ви са ти и помо -
ћи коли ко је то могу ће успе -
шним мла дим људи ма који
пред ста вља ју пози тив не узо ре
у дру штву. Наш град већ десет
годи на при па да гру пи локал -
них зајед ни ца и дру штве но
одго вор них ком па ни ја које
желе да пока жу јав но сти да у
Срби ји има поје ди на ца који
ства ра ју у тиши ни и пости жу
вели ке успе хе (осва ја ју меда ље
на међу на род ним науч ним
так ми че њи ма, уна пре ђу ју сво -
ју локал ну зајед ни цу, ства ра ју
врхун ска умет нич ка дела,
осми шља ва ју кре а тив не поду -
хва те итд.). Сви они зајед но
има ју један циљ и један зада -
так, а то је да се ти ђаци и сту -
ден ти изву ку из ано ним но сти,
пред ста ве јав но сти и про мо ви -
шу као кре а тив не и успе шне
инди ви дуе које тре ба да поста -
ну инспи ра ци ја, понос и узор
за сво је вршња ке и све нас.

драг Јањуш (Прав ни факул тет),
Борис Стојaков (Фар ма це ут ски
факул тет), Неве на Луки нић
(Фило ло шки факул тет), Алек -
сан дра Ста но је вић (Факул тет
музич ких умет но сти), Тања
Нико чев (Факул тет спор та и
физич ког вас пи та ња), Пре драг
Мило шев (Еко ном ски факул -
тет), Мла ден Мари на (Сао бра -
ћај ни факул тет), Неве на Чича
(Фар ма це ут ски факул тет),
Ката ри на Пин тер (Ака де ми ја
умет но сти у Новом Саду),
Мони ка Бре ђан (Гео граф ски
факул тет), Гора на Црно бр ња
(Елек тро тех нич ки факул тет),
Мари ја Мило је вић (Гра ђе вин -
ски факул тет), Алек сан дра Тај -
дић (Факул тет музич ке умет -
но сти), Ката ри на Ђурић (Сао -
бра ћај ни факул тет), Јова на
Исев ски (Фило ло шки факул -
тет), Јова на Сарић (Учи тељ ски
факул тет), Мило ван Пау нић
(Машин ски факул тет), Сања
Мом чи ло вић (Факул тет ликов -
них умет но сти), Дра га на Маљ -
ко вић (ФОН), Јеле на Ђор ђи ев -
ски (Фило зоф ски факул тет),
Сне жа на Стан ко вић (Фар ма це -
ут ски факул тет) и Мира Малић
(Прав ни факул тет).

Заме ник гра до на чел ни ка
Пре драг Жив ко вић чести тао
је сту ден ти ма на постиг ну тим
резул та ти ма и освр нуо се на

чиње ни цу да ове годи не има
мно го више награ ђе них него
лани, те изра зио наду да ће то
бити тренд и убу ду ће. Додао је
да сма тра да је труд који су
награ ђе ни сту ден ти уло жи ли
дале ко већи од изно са награ -
де, али и да је важна пору ка
гра да сред њо школ ци ма, тј.
буду ћим сту ден ти ма, да град
мисли на њих и да је спре ман
да им помог не у сва кој ситу а -
ци ји. Жив ко вић је свим сту -
ден ти ма поже лео да се што
пре про фе си о нал но оства ре,
без обзи ра на то да ли пла ни -
ра ју да се даље уса вр ша ва ју
или да се запо сле.

С дру ге стра не, мр Татја на
Божић, чла ни ца Град ског већа
заду же на за обра зо ва ње, овом
при ли ком је изја ви ла да је
основ ни мотив да се сту ден ти -
ма и њихо вим поро ди ца ма
мате ри јал но помог не, с обзи -
ром на то да је сту ди ра ње ску по,
с циљем да се пока же да Пан че -
во бри не о њима и жели да они
оста ну и уна пре де наш град
сво јим зна њем. Тако ђе, сма тра
да би било добро орга ни зо ва ти
да се наши при вред ни ци пове -
жу с нај бо љим сту ден ти ма и
евен ту ал но им пону де запо сле -
ње када завр ше сту ди је.

Бри га о мла дим тален ти ма
кроз пру жа ње финан сиј ске

Овим писмом желим да поде -
лим сво ју вели ку радост с цење -
ним чита о ци ма пре сти жних
нови на „Пан че вац”. Ја сам јед -
на од учи те љи ца у годи на ма за
пошто ва ње. Срећ на сам што ме
моји бив ши уче ни ци, иако сам
у пен зи ји, нису забо ра ви ли. С
мно ги ма се чујем, што ми чини
посеб но задо вољ ство. С њима
сам про ве ла четр де сет годи на,
тру де ћи се да их обра зу јем и
вас пи там на нај бо љи начин.
Мислим да сам успе ла у томе.
Бити учи те љи ца је вели ка
ствар. Често би ми срце задрх -
та ло док сам држа ла прва ке за
дрх та ве руке при писа њу првих
сло ва, бро је ва... Радо ва ли смо
се сви зајед но када су пре ва зи -
шли страх и напи са ли прву,
нај дра го це ни ју реч: мама.

Моји бив ши уче ни ци су
били и јесу мој живот, моја

радост, моја сре ћа. Схва ти ла
сам то одав но, а и ових дана су
то потвр ди ли.

За мој рођен дан моја Јеле на,
Југо слав, Сла ђа и Дра га на
потру ди ли су се да ме при јат но

изне на де. Оду ше ви ли су ме
гестом. Зака за ли су ми кугла -
ње и маса жу у јед ном град ском
сало ну. Про ве ли смо зајед но
попод не, а за бољи ужи так
побри нуо се Југо слав, који нам
је обез бе дио хла дан шам па -
њац.

Било је див но и неза бо рав -
но! Од срца им хва ла. Никад
нисам била задо вољ ни ја и
срећ ни ја. Чини ло ми се да у
даљи ни чујем песму „Живот је
леп”. Да, леп је! Осе ћам се
сада јачом и про сто мла ђом.
На ста рост нећу мисли ти, јер
се не осе ћам забо ра вље ном, а
још мање уса мље ном. Око
мене су моји бив ши уче ни ци,
у добру и у злу. То је при ви ле -
ги ја за учи те ље и учи те љи це.

Веру јем да и дру ги бив ши
уче ни ци пошту ју сво је учи те -
љи це или учи те ље, а што се
тиче мојих бив ших ђака, знам
сигур но да је наше пошто ва ње
обо стра но. Зато нека ми нико
не заме ри, моји бив ши уче ни -
ци су нај бо љи!

Дој на Андић, 

учи те љи ца у пен зи ји

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПИСМО ЧИТА ТЕЉ КЕ

Кад срце задрх ти

НОВИ ЗНА ЦИ

Опа сне мате ри је

Иако су средства симболична, битан је гест



Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

8

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Сва ко годи шње доба тра жи
одго ва ра ју ћу негу лица и тела.
Лети се нај ви ше зно ји мо,
изла же мо сун цу и висо ким
тем пе ра ту ра ма. Због тога кожа
пати и потреб не су јој веће
коли чи не воде и неге. Честа
уми ва ња су нео п ход на, али и
она на неки начин додат но
ису шу ју кожу лица. Хидра -
тант не кре ме, серу ми и емул -
зи је су нео п ход ни како би нам
кожа била лепа и здра ва.

Нај бо љи трет ман лица који
у овом пери о ду може те ура -
ди ти јесте трет ман кисе о ни -
ком. Он чак спа да у један вид
мезо те ра пи је, јер се одре ђе ни
мезо кок те ли ста вља ју директ -
но на лице, па се кисе о ни ком
„гура ју” у дубље сло је ве коже.
Кисе о ник се уба цу је са два
настав ка. Први је вла жан, где
се у резер во ар апа ра та ста вља
физи о ло шки рас твор, који се
зајед но с кисе о ни ком прска
по лицу и на тај начин се
убри зга ва у кожу. Потом иде

дру ги наста вак с дува њем
чистог кисе о ни ка. Тада дола -
зи до про до ра кисе о ни ка у
сва ку ћели ју, што резул ти ра
лепом, здра вом, нежном и
једром кожом с мање бора.
Про ши ре не поре се сма њу ју,
а лице се про све тља ва. Ако
ура ди те сери ју од чети ри
трет ма на,  резул та ти су још
бољи и дуго трај ни ји.

Након уно ше ња кисе о ни ка
нано си се кисе о нич на маска
с рево лу ци о нар ном тех но ло -
ги јом FIFLOWBB61, која
упо тре бља ва сна гу чистог
кисе о ни ка. Она побољ ша ва
микро цир ку ла ци ју, негу је и
хра ни. Након држа ња маске
око пет на ест мину та нај бо ље

је ста ви ти ампу лу с кисе о ни -
ком да бисте зао кру жи ли
трет ман и пусти ли да још
сати ма делу је. Како дани
буду про ла зи ли, лице ће
бити све леп ше.

Лети је пожељ но кори сти -
ти и кре ме с кисе о ни ком,
као и све хидра тант не и
лага не емул зи је.

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

Савр шен лет њи 
трет ман лица

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ко не воли сла до -
лед? Сигур ни смо
да нема таквих.
Међу тим, мно ги
га избе га ва ју због
кало ри ја, глу те на
и разних дру гих
нездра вих састо ја -
ка. Пред ста вља мо
вам рецепт за сла -
до лед који одго ва -
ра сви ма, а при -
пре ма се од само
јед ног састој ка –
њеног вели чан ства
бана не.

Ово јужно воће
садр жи ско ро све
што је потреб но нашем
орга ни зму, а нема масно ће
и холе сте рол. Нутри ци о ни -
стич ки гле да но, то је вео ма
вре дан плод. Има све га 88
кало ри ја на 100 гра ма.
Садр жи мно го вита ми на и
мине ра ла. Иде ал на је хра на
чак и за бебе, јер не иза зи ва
алер ги је, лако се вари и
добар је извор енер ги је. То
наро чи то кори сти деци и
спор ти сти ма, па се пре по -

ру чу је за дору чак или ужи -
ну. Бана на се кори сти у
исхра ни као десерт, за при -
пре ма ње соко ва или кре мо -
ва, као дода так неким сала -
та ма, кола чи ма, па чак и
као сиро ви на за раки ју.

Она је толи ко фан та стич на
да се од ње може напра ви ти
чак и сла до лед без дода ва ња
дру гих састо ја ка. По нашем
рецеп ту брзо и лако напра -
ви те овај сја јан десерт.

Потреб но: 400 гра ма бана на.

При пре ма: Бана не исе ћи на колу то ве, ста ви ти у пла стич ну посу ду с

поклоп цем и добро замр зну ти. Тако замр зну те мик са ти их у блен де -

ру док се не пре тво ре у пена сти крем.

Сла до лед може да се једе одмах, јер је полу за ле ђен, или да се

вра ти у замр зи вач и још мало замр зне. Иако је ова кав сла до лед

одли чан, пусти те машти на вољу и опле ме ни те га дода ци ма по

жељи. На при мер, додај те чети ри кафе не каши ке меда и 25 гра ма

стру га не црне чоко ла де или суво гро жђе, сец ка не лешни ке и слич но.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Сла до лед од јед ног састој ка

Веро ват но је мали број људи
упо знат са чиње ни цом да у
скло пу сва ке бол ни це посто ји
апо те ка, па прет по ста вља да се
изда ва њем леко ва, сме ште них
веро ват но у неком мага ци ну,
бави искљу чи во глав на меди -
цин ска сестра. Запра во, рани је
је отпри ли ке тако и било, али
нова закон ска реше ња доне ла
су про ме не набо ље. У пан че -
вач кој Општој бол ни ци као
одго вор ни фар ма це ут за набав -
ку леко ва у бол нич кој апо те ци
већ шест годи на ради мр Ива на
Ђор ђе вић. Она је завр ши ла
Фар ма це ут ски факул тет у Бео -
гра ду, где је од маја 2016. на
спе ци ја ли за ци ји из кли нич ке
фар ма ци је.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Откуд љубав пре -
ма фар ма ци ји и како је текла
ваша кари је ра од завр шет ка
факул те та до данас?

И. ЂОР ЂЕ ВИЋ: Љубав пре -
ма фар ма ци ји се роди ла вео ма
рано. Никад се нисам игра ла
лут ка ма, већ сам увек пра ви ла
нека раз бла же ња, пре си па ла
воду из чаше у чашу, а мама,
учи те љи ца, већ у то вре ме твр -
ди ла је да ћу бити хеми чар кад
одра стем. Фар ма ци ја је дошла
при род но, јер оби лу је хеми ја -
ма, а како посе ду јем изра же ни
осе ћај за хума ност, наро чи то
пре ма ста ри јим људи ма, није
било диле ме о избо ру пози ва.
Након завр ше них сту ди ја ради -
ла сам у јав ним апо те ка ма, где
сам се бави ла набав ком и изда -
ва њем леко ва, пре го ва ра њи ма
о што бољим усло ви ма посло -
ва ња с веле прода ја ма и, пре
све га, саве то ва њем и раз го во -
ром с паци јен ти ма. Упра во рад
с људи ма је оно што ме је
испу ња ва ло, јер ми је пру жао
при ли ку да им помог нем сво -
јим зна њем и дава њем саве та у
вези с тера пи јом. Очи то је да
бол нич ка апо те ка није баш
била моја прва љубав. Али
моја немир на при ро да, зна ти -
же ља, иза зов да се бавим
послом који не позна јем,
сигур но су допри не ли томе да
одлу чим да при хва тим тај
посао. Сјај на сарад ња с начел -
ни цом мр Сне жа ном Бла гић
допри не ла је томе да се у бол -
ни ци и задр жим.

• Шта тач но под ра зу ме ва
посао бол нич ког фар ма це у та?

– Глав на меди цин ска сестра
и даље изда је леко ве на оде ље -
њу, а прет ход но их пре у зи ма у
бол нич кој апо те ци. На нашем
оде ље њу се при ба вља ју леко ви
и меди цин ска сред ства, сани -
тет ски, уград ни и хирур шки
мате ри јал за целу бол ни цу
путем тен дер ских набав ки и
изда ју се у скла ду с тре бо ва њи -
ма. Оба ве за бол нич ког фар ма -
це у та јесте да у сва ком тре нут -
ку има на лаге ру све што је
нео п ход но за несме тан рад
бол ни це. Посао је син хро ни зо -
ван и све кари ке у лан цу има ју
сво ју уло гу. Бол нич ки фар ма -
це ут ради и на при пре ми тен -
дер ске доку мен та ци је, спре ма -
њу спе ци фи ка ци ја за тен дер,
изра ди нај ра зли чи ти јих изве -
шта ја за потре бе менаџ мен та и
РФЗО-а, те пру жа све нео п ход -
не инфор ма ци је лека ри ма и
сестра ма у вези с леко ви ма и
меди цин ским мате ри ја лом.

• Које су нај ве ће пре пре ке
на које наи ла зи те у послу и на
који начин успе ва те да их пре -
ва зи ђе те?

– У Срби ји су неста ши це
леко ва сва ко днев на поја ва, а

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ИВА НА ЂОР ЂЕ ВИЋ, МАГИ СТАР ФАР МА ЦИ ЈЕ

КАД ДЕЧ ЈА ИГРА ПОСТА НЕ 
ЖИВОТ НИ ПОЗИВ

кли нич ких цен та ра, који по
при о ри те ту увек доби ју већу
коли чи ну меди ка ме на та. Кори -
сти мо при ја тељ ске одно се с
њима у инте ре су спа са ва ња
живо та. Сна ла зи мо се на нај ра -
зли чи ти је начи не само да
нико од паци је на та не осе ти
про блем.

• С ким директ но сара ђу је
бол нич ки фар ма це ут и коли ко
је он важна кари ка у лече њу
паци је на та?

– Ако вам кажем да директ -
но сара ђу је мо са свим веле -
про да ја ма у Срби ји од којих се
врши набав ка леко ва и меди -
цин ског потро шног мате ри ја -
ла, са свим начел ни ци ма оде -
ље ња, оде љен ским лека ри ма,
глав ним и одго вор ним сестра -
ма оде ље ња, финан сиј ском
слу жбом, слу жбом рачу но вод -
ства, ликви да ту ре и фак тур -
ном слу жбом, онда вам поста -
је јасно да је оде ље ње бол нич -
ке апо те ке јед на од вео ма
важних кари ка у пру жа њу
здрав стве не зашти те. Ми
нема мо дирек тан кон такт с
паци јен ти ма, али набав ком
леко ва и ква ли тет ног мате ри -
ја ла по жељи наших лека ра у
што кра ћем пери о ду пома же -
мо да паци јен ти буду задо вољ -
ни. Морам нагла си ти да нас у
све му томе огра ни ча ва ју
финан си је, које нису довољ не
да се под ми ре све потре бе јед -
не ова ко вели ке бол ни це, која
покри ва цео јужни Банат. Све
би било дале ко лак ше да је
буџет већи и да само тржи ште
није неста бил но.

• Када бисте на рас по ла га њу
има ли нео гра ни чен буџет, на
који начин бисте уна пре ди ли
рад бол нич ке апо те ке?

– То ми заи ста зву чи као
сан. Пре све га, пове ћа ла бих
лагер апо те ке. По зако ну,
лагер тре ба да задо во љи пери -
од од две неде ље, а ја бих га
пове ћа ла бар на пери од од три
месе ца. Тако би неста ши це
биле гото во немо гу ће. Међу -
тим, у томе нас не огра ни ча ва
само новац, већ и про стор
саме апо те ке, који не би могао
да при ми толи ку коли чи ну
мате ри ја ла. Нарав но, наба -
вља ла бих нај ква ли тет ни ји
мате ри јал, који би олак шао
рад пре све га лека ри ма, а и
меди цин ским сестра ма. Ту

Пошто би кон крет ни је обја -
шње ње зау зе ло заи ста мно го
про сто ра, могу да у нај кра ћим
могу ћим црта ма кажем да је
посао спе ци ја ли сте кли нич ке
фар ма ци је да као део здрав -
стве ног тима с лека ри ма и
меди цин ским сестра ма, а уз
вели ко сте че но зна ње и

вешти не веза не за тера пи ју,
уче ству је у пру жа њу што ква -
ли тет ни је здрав стве не зашти -
те. Кон крет ни је обја шње ње
зау зе ло би заи ста мно го про -
сто ра. Морам нагла си ти да
сам ја једи ни бол нич ки фар -
ма це ут из јед не опште бол ни -
це који је добио при ли ку да
упи ше ову спе ци ја ли за ци ју,
јер до сада су ту при ви ле ги ју
има ле само моје коле ге из
кли нич ких цен та ра и са
инсти ту та. Желим да ко зна
који пут захва лим струч ном
саве ту и менаџ мен ту Опште
бол ни це Пан че во на ука за ном
пове ре њу. Потру ди ћу се да по
поврат ку са спе ци ја ли за ци је
то пове ре ње и оправ дам.

• Шта бисте пору чи ли мла -
дим људи ма који раз ми шља ју
о томе да се опре де ле за сту -
ди је фар ма ци је?

– Као што сам већ рекла,
одма ле на сам зна ла да ћу се
бави ти фар ма ци јом и нијед ног
тре нут ка се нисам пока ја ла.
Иза бра ла сам леп и хуман
позив, али нима ло лак, и када
је реч о сту ди ја ма и када је реч
о самом послу. Но када ради те
оно што воли те, ништа вам не
пада тешко. Мла дим људи ма
који су жељ ни зна ња и који
има ју у себи пуно енер ги је и
енту зи ја зма, сва ка ко могу пре -
по ру чи ти да се опре де ле за
сту ди је фар ма ци је, јер поред
посла у апо те ци, јав ној или
бол нич кој, могу бити струч ни
сарад ни ци у вели ким свет -
ским ком па ни ја ма с пред став -
ни штви ма у нашој земљи,
могу се бави ти про из вод њом
леко ва, кон тро лом ква ли те та,
козме то ло ги јом и мно гим дру -
гим посло ви ма.

при том их је тешко пред ви де -
ти, јер је тржи ште доста неста -
бил но. Вели ки про блем нам
пра ве упра во ампу ли ра ни
леко ви, које не може те купи ти
у јав ној апо те ци, а кори сте се
за ста ња живот не угро же но -
сти. Ми се увек тру ди мо да
нам ништа не мањ ка, али
некад су такве ситу а ци је неиз -
бе жне. Нарав но, онда се слу -
жи те и опци ја ма које нису
баш по зако ну, а то је позајм -
љи ва ње леко ва од коле га из

пре све га мислим на хирур -
шки, уград ни мате ри јал, кон -
це... Но, пона вљам, то ми баш
зву чи нествар но.

• Тре нут но сте на спе ци ја ли -
за ци ји из кли нич ке фар ма ци -
је. По чему се посао кли нич -
ког фар ма це у та раз ли ку је од
оног који оба вља „оби чан”
фар ма це ут? Шта пла ни ра те
након спе ци ја ли за ци је?

– Спе ци ја ли за ци ју сам упи -
са ла про шле годи не и тре ба ло
би да је у мају 2019. завр шим.

Екс трем не вру ћи не који ма
смо били изло же ни ових дана
нису могле про ћи без после -
ди ца по пита њу здрав стве не
ситу а ци је Пан че ва ца. Висо ке
вред но сти тем пе ра ту ре вазду -
ха и кон цен тра ци је вла ге биле
су додат ни тего ви на оном
нај ве ћем, који пред ста вља
основ на болест. Нерет ко је та
болест у сво јој завр шној фази,
када су тера пиј ске могућ но -
сти вео ма мале и када су при -
о ри те ти олак ша ва ње тего ба и
досто јан стве ни однос пре ма
паци јен ту и њего вом живо ту.
Нажа лост, ста ти сти ке о пове -
ћа ној смрт но сти у вре ме
топлот них тала са одно се се
вели ким делом на ову кате го -
ри ју паци је на та.

С дру ге стра не, осо бе сред -
њег живот ног доба при овим
кли мат ским усло ви ма суо че са
с боле шћу која је била при кри -
ве на или се испо ља ва ла само
бла гим симп то ми ма. Такви
паци јен ти пред ста вља ју вели -
ки иза зов за здрав стве не рад -
ни ке. При ме ра је мно го. Наиз -
глед беза зле ни губи так све сти
јед ног нашег сугра ђа ни на
непун сат касни је довео је до
срча ног засто ја, а успе шна
интер вен ци ја омо гу ћи ла је
даљи трет ман и дијаг но сти ку
паци јен та у бол нич ким усло -
ви ма. Пода ци о повре ме ним
боло ви ма у гру ди ма има ли су
сасвим дру га чи је зна че ње у

све тлу дра ма тич них зби ва ња.
Дру ги сугра ђа нин дола зи у
нашу слу жбу с болом у гру ди -
ма који се шири у руке. ЕКГ
сни мак не пока зу је про ме не
спе ци фич не за коро нар ни син -
дром. Само инту и ци ја лека ра и
ути сак који је ода вао паци јент
дове ли су до исправ не одлу ке
да се он упу ти у бол ни цу. Убр -
зо се раз ви ја инфаркт и паци -
јент се упу ћу је у Кли нич ко-
бол нич ки цен тар Земун на
коро на ро гра фи ју и пла си ра ње
стен та. Ова интер вен ци ја је
поста ла рутин ска у мно гим
нашим здрав стве ним уста но -
ва ма.

Нема мно го при ме ра у
здрав ству да се у непу на два
сата про ђе пут од суо ча ва ња с
боле шћу, нерет ко и са смрт -
ном опа сно шћу, пре ко при -
мар не дијаг но сти ке и запо чи -
ња ња тера пи је, па све до
конач не дијаг но сти ке и
интер вен ци је која спа са ва
срце и дра ма тич но попра вља
ква ли тет живо та паци јен та.
Пола века је про шло од иде је
да се без опе ра ци је поку ша
шире ње суже них крв них
судо ва који снаб де ва ју срча ни
мишић. Пре три де се так годи -
на кон стру и са не су сићу шне
метал не мре жи це ваљ ка стог
обли ка, а потом су раз ви ја не
тех ни ке успе шног поста вља -
ња ових цев чи ца у крв ни суд
да би он задр жао про ход ност
и шири ну. Све до данас
непре кид но се ради на основ -
ном задат ку – да се спре чи
понов но фор ми ра ње тром ба у
стен ту и раз вој новог инфарк -
та. Може мо кон ста то ва ти
како се у вели кој мери у томе
успе ло захва љу ју ћи огром ном
напо ру и енту зи ја зму поје ди -
на ца. Корист по дру штво и
паци јен те с коро нар ним син -
дро мом је немер љи ва пре
све га због чиње ни це да све
мање гово ри мо о инва лид но -
сти, а све више о про дук тив -
ном живо ту.

Ако срце посу ста не

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић



Шаховски велемајстор Божи-
дар Ивановић, троструки шам-
пион Југославије и некадашњи
министар спорта Црне Горе,
недавно је боравио у нашем
граду.

Уважени гост посетио је ле-
гат Светозара Глигорића Гли-
ге у нашем граду и био је гост
панчевачког клуба који носи
име легенде југословенског
спорта.

Велемајстор је одржао и си-
мултани меч на дванаест та-
бли против комбиноване еки-
пе шахиста пензионера из
Панчева и Параћина. Ремизи-
рали су Божидар Ђорђевић,
Света Маринков и Параћинац
Ненад Мојсиловић.

Домаћин је био Геронтоло-
шки центар, а такмичење је
одржано у Клубу за одрасла и
стара лица Панчево. А. Ж.

ДРУШТВО
Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Двадесетпетогодишњег Мик-
лоша, након боравка у кон-
центрационом логору Берген-
Белзен, пребацују у Шведску,
у болницу у рехабилитацио-
ном центру на острву Готланд.
Лекар му даје још шест месе-
ци живота. Миклош објављу-
је рат судбини и пише сто
седамнаест писама девојка-
ма из Мађарске, које су тако-
ђе на опоравку у Шведској, с
циљем да се једном од њих
ожени. Убрзо наилази на ону
праву: својим неодољивим
стилом очарава деветнаесто-
годишњу Лили.

„Моји родитељи дописива-
ли су се шест месеци пре него
што су се венчали у Стокхол-
му. Педесет година нисам
знао за постојање тих писама.
Након очеве смрти мајка ми
је дала, лежерно, као да ми
даје новине, две хрпе писама,
једну увезану плавом, а другу

скерлетном свиленом тра-
ком. Дуго нисам био у ситуа-
цији да се бавим овим дога-
ђајем – а затим сам, десет
година касније, написао прву
верзију романа. Имао сам
изузетну срећу да касније и
режирам љубавну причу сво-
јих родитеља.” 

(Петер Гардош)

Два читаоца који до среде, 2. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која књига је на вас
оставила најјачи утисак у последње време?”, наградићемо по једним
примерком књиге „„Јутарња грозница” Петера Гардоша. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Иако је про шло десет годи на
од када је изгу би ла оца, Изи
Сто ун је и даље скр ха на
болом. Када на мол бу локал -
ног музе ја при хва ти да ради
на попи су пред ме та про на ђе -
них у напу ште ном сана то ри -
ју му, тамо про на ла зи све жањ
нео тво ре них писа ма, деце ни -
ја ма стар днев ник, али и про -
зор у соп стве ну про шлост.

Годи не 1929. Кла ра Кар -
трајт има осам на ест годи на и
раза пе та је изме ђу жеља сво -
јих стро гих роди те ља и љуба -
ви пре ма Бру ну, ита ли јан -
ском ими гран ту. Када одлу -
чи да послу ша срце и одби је
уго во ре ни брак, отац ће је
суро во казни ти за непо слу -
шност. Док мало-пома ло
откри ва Кла ри ну суд би ну,
Изи ће поче ти да пре и спи ту -
је и сво је избо ре – а то ће је

дове сти до сасвим нео че ки -
ва них и шокант них откри ћа.

Про шлост и сада шњост
спо ји ће се у овој изван ред -
ној при чи о љуба ви, ода но -
сти и томе на шта смо све
спрем ни како бисмо зашти -
ти ли оне који ма смо нај ви -
ше потреб ни.

Два чита о ца који до сре де, 2. авгу ста, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Како пра ви те воћ ну
сала ту?”, награ ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Неко ко ме воли”
Елен Мари Вајз ман. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро -
ју „Пан чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУСВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ХЕПА ТИ ТИ СА

КАКО ЕЛИ МИ НИ СА ТИ ГЛО БАЛ НУ ЕПИ ДЕ МИ ЈУ

Иако Срби ја није земља с
вели ком уче ста ло шћу хепа ти -
ти са Б и Ц у општој попу ла ци -
ји, посто је гру пе гра ђа на које
су изло же не већем ризи ку од
инфек ци је. То су осо бе које
инјек ти ра ју дро ге и оне које
често мења ју сек су ал не парт -
не ре. Пре ма пода ци ма Заво да
за јав но здра вље, у првој поло -
ви ни 2017. није еви ден ти ра но
нијед но лице обо ле ло од хепа -
ти ти са А, а у 2016. годи ни обо -
ле ла је јед на осо ба. Од акут ног
Б хепа ти ти са обо ле ла су два
лица (у 2016. било их је тро је),
хро ни чан Б хепа ти тис откри -
вен је код седам лица (у 2016.
код јед не осо бе), акут ног хепа -
ти ти са Ц није било (у 2016.
годи ни дијаг но сти ко ван  је код
јед не осо бе), а од хро нич ног
хепа ти ти са Ц обо ле ло је једа -
на ест лица (у 2016. годи ни њих
осмо ро).

При Заво ду за јав но здра вље
Пан че во посто ји Саве то ва ли -
ште за добро вољ но повер љи во
саве то ва ње и тести ра ње на
ХИВ, хепа ти ти се и пол но пре -
но си ве боле сти. Број теле фо на
тог саве то ва ли шта, путем којег
заин те ре со ва ни могу доби ти
додат не инфор ма ци је, јесте
013/310-466. Д. Кожан

„Јутарња грозница” Петера Гардоша

Када је реч о симп то ми ма по
који ма се пре по зна је, у Заво -
ду за јав но здра вље Пан че во
поја шња ва ју да се код одре -
ђе ног бро ја инфи ци ра них
могу јави ти жути ца, уз там ну
мокра ћу и све тлу сто ли цу, те
малак са лост, слаб апе тит,
гла во бо ља, мука, гађе ње на
масну хра ну, као и симп то ми
слич ни гри пу. Међу тим,
болест често доби ја хро ни -
чан ток, када не даје ника кве
симп то ме. 

Хепа ти тис А се пре но си
кон та ми ни ра ном хра ном или
водом, као и прља вим рука ма.
Виру си хепа ти ти са Б, Ц и Д

могу се, изме ђу оста лог, доби -
ти на сле де ће начи не: неза -
шти ће ним сек су ал ним одно -
сом са зара же ном осо бом;
упо тре бом зара же ног при бо ра
при интра вен ском или интра -
на зал ном узи ма њу дро га или
убри зга ва њу леко ва; путем
тран сплан та ци је орга на са
инфи ци ра ног доно ра; тран -
сфу зи ја ма крви и крв них про -
ду ка та; акци ден тал но – убо -
дом на иглу или оштар инстру -
мент или изла га њем крви
инфи ци ра них осо ба (често код
здрав стве них рад ни ка); у слу -
ча ју кори шће ња несте рил них
инстру ме на та при опе ра ци ја -
ма и слич ним интер вен ци ја ма
који ма се нару ша ва инте гри -
тет коже (тето ва жа, аку пунк -
ту ра, пир синг, козме тич ке
про це ду ре); кори шће њем
зајед нич ког при бо ра за лич ну
хиги је ну са осо бом која је
инфи ци ра на итд.

Како је код нас
Инфек ци ја виру сом хепа ти ти -
са откри ва се лабо ра то риј -
ским испи ти ва њем крви, а
циљ лече ње јесте да убла жи и
успо ри ток боле сти и одло жи
поја ву хро нич ног хепа ти ти са
или циро зе јетре.

„Неко ко ме воли” Елен Мари Вајз ман

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас коли ко
често чита те мага зи не. „Пан -
че вац” и изда вач ка кућа
„Вул кан изда ва штво” при -
пре ми ли су по један при ме -
рак књи ге „Заве ра суд њи
дан” Сид ни ја Шел до на за
два наша чита о ца или чита -
тељ ке који су нај кре а тив ни је
одго во ри ли на то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„Јед ном га купим, читам
сва ки дан док га не про чи там,
а онда га кори стим за чишће -
ње повр ћа и воћа. После
купим дру ги.” 064/9694...

„Куми не куме кума у тра -
фи ци про да је нови не и мага -
зи не, а како ја мно го волим с
њом да попи јем кафу, сва ки
дан одне сем пуну џезву и
док ми се кафа хла ди, ја
читам тек при спе ле мага зи -
не. И тако ми одав но зајед но
пије мо кафу.” 066/3525...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу -
на” награ ди ће два ауто ра
нај кре а тив ни јих одго во ра
на пита ње које је нај бо ље
вре ме за вожњу бици кла.
Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Чува ри
казач ке иви це” Љуби це
Арсић.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу -
лић” у „Авив пар ку”, од
наред ног утор ка, пре у зму
ауто ри сле де ћих одго во ра:

„Било које, само да ме не
види ташта, због њених
прох те ва и мол би за купо ви -
ну.” 064/9694...

„Нај бо ље је вози ти
бицикл док си млад, јер кад
оста риш, више ниси ни за
бицикл.” 060/6672...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња
потра жи те на стра ни ца ма
овог бро ја „Пан чев ца”.

Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Све нови не по цени
џезве кафе

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Опа сно запа ље ње
јетре

Виру сом хепа ти ти са
Б и Ц инфи ци ра но
око 325 мили о на
људи у све ту

Свет ска здрав стве на орга ни за -
ци ја (СЗО) одлу чи ла је 2010.
годи не да 28. јул, рођен дан
нобе лов ца про фе со ра Бару ка
С. Блум бер га (1925–2011),
који је открио вирус хепа ти тис
Б, поч не да обе ле жа ва као
Међу на род ни дан бор бе про -
тив хепа ти ти са. Од тада до
данас мили о ни људи широм
све та при кљу чу ју се овој кам -
па њи са истом жељом: да се
подиг не свест о тој боле сти и
да се вла де позо ву да напра ве
боље про гра ме за пре вен ци ју.
Кам па ња покре ну та овог пет ка
реа ли зу је се под сло га ном
„НЕхеп – Ели ми ни ши мо хепа -
ти тис”.

У све ту се годи шње реги -
стру је 1,4 мили о на обо ле лих
од хепа ти ти са А, који махом
пога ђа нај не ра зви је ни је земље
Афри ке и југо и сточ не Ази је. С
дру ге стра не, виру сом хепа ти -
ти са Б и Ц инфи ци ра но је око
325 мили о на људи, а годи шње
од ових инфек ци ја умре око
1,3 мили о на осо ба.

Абе це да виру са
Хепа ти тис је виру сно запа ље -
ње јетре. Иза зи ва ју га виру си
хепа ти ти са А, Б, Ц, Д, Е и
дру ги. Код неких осо ба
болест доби ја хро ни чан ток и
с вре ме ном може дове сти до
циро зе или тумо ра јетре.

Инфек ци ја се откри ва ана ли зом крви

ЛЕПО ШАХОВСКО ДРУЖЕЊЕ

Симултанка велемајстора

У јав но сти је не до вољ но по -
зна то да се ка зне ко је из ри чу
су ди је за пре кр ша је мо гу пла -
ти ти на шест ме сеч них ра та.
То је олак ши ца за оне ко ји не
мо гу да из ми ре ту оба ве зу из
јед ног пу та, по себ но ка да се
узме у об зир да за кон на ла же
да на кон уру че ња пре су де по -
чи ње да те че рок од пет на ест
да на за пла ћа ње ка зне и суд -
ских тро шко ва. Још је ва жни је
то што се ка зне ко је из ри чу су -
ди је за пре кр ша је фи зич ким
ли ци ма кре ћу у ра спо ну од
5.000 до 150.000 ди на ра.

Да би се оства ри ло пра во на
од ло же но пла ћа ње, нај пре је
по треб но да гра ђа нин ко ме је
из ре че на не ка ка зна на пи сар -

ни ци пре кр шај ног су да под не се
мол бу ко јом тра жи од су ди је да
му одо бри да је пла ти у ра та ма.

На по чет ку фор му ла ра за пи -
са ње мол би, ко ји се мо гу до би -
ти у свим су до ви ма, под но си о -
ци мо ра ју на ве сти раз ло ге због
ко јих тра же да им се одо бри

од ло же но пла ћа ње, као и број
свог пред ме та и до каз о упла ти
суд ских тро шко ва. То је услов
да им се омо гу ћи од ло же но
пла ћа ње. По себ но је ва жно на -
по ме ну ти да гра ђа ни ко ји ма је
то одо бре но, не сме ју ола ко
схва ти ти ту од лу ку и мо ра ју

пла ћа ти ра те на вре ме. Ако то
не ра де, су ди ја ко ји им је омо -
гу ћио олак ши цу опо зва ће сво ју
од лу ку и по кре ну ће по сту пак
тзв. из вр ше ња нов ча не ка зне
ко ја је пр во бит но од ре ђе на.

То ни је ни ма ло бе за зле но,
јер из вр ше ње мо же да се спро -
ве де на не ко ли ко на чи на: од -
би ја њем од пла те, ски да њем
нов ца с ра чу на, по пи сом, пле -
нид бом и про да јом не по крет -
не и по крет не имо ви не, као и
из ри ца њем за твор ске ка зне
или ка зне ра да у јав ном ин те -
ре су. Иа ко по сто ји мо гућ ност
да се под не се при го вор на ре -
ше ње о из вр ше њу, то не ће за у -
ста ви ти ње го во спро во ђе ње.

М. Г.

ОЛАК ШИ ЦА ЗА КА ЖЊЕ НЕ У ПРЕ КР ШАЈ НИМ СУ ДО ВИ МА

Пла ћа ње у ра та ма



ПОЈА ЧА НЕ КОН ТРО ЛЕ САО БРА ЋА ЈА

Мото ци кли пре сре та чи откри ли 300 пре кр ша ја

ХРОНИКА
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Поред ауто мо би ла без ика -
квих озна ка, тако зва них пре -
сре та ча, који се кори сте за
патро ли ра ње по путе ви ма и
насе ље ним мести ма ради
откри ва ња пре кр ши ла ца про -
пи са, сао бра ћај на поли ци ја
све чешће за исту наме ну упо -
тре бља ва и нео бе ле же не мото -
ци кле.

Tоком маја и јуна њихо ви
воза чи су откри ли пре ко 300
сао бра ћај них пре кр ша ја, што
је знат но више него у прет ход -
не чети ри годи не, коли ко се
кори сте – обја вио је интер нет
пор тал „Поли ци ја данас”.

Сао бра ћај ни поли цај ци који
дуже мото ци кле возе „сузу ки -
је GSX-R-1000”, дво точ ка ше
чија је мак си мал на брзи на
299 кило ме та ра на час. Захва -
љу ју ћи томе пре кр ши о ци
тешко могу да им побег ну, па
су те „маши не” међу нај е фи -
ка сни јим сред стви ма за кон -
тро лу сао бра ћа ја.

Мото ци кли сти пре сре та чи
укљу чу ју се у кон тро ле током
лет ње сезо не, када вре мен ски
усло ви то дозво ља ва ју. Они
патро ли ра ју како у днев ним,
тако и у ноћ ним усло ви ма, на
свим важни јим пут ним прав -
ци ма и на ули ца ма у насе ље -
ним мести ма.

– Ради мо у пару, што зна чи
да су увек нај ма ње два мото -

ци кла у непо сред ној бли зи ни.
Раз лог је без бед ност, као и
ефи ка сни ја кон тро ла и боља
покри ве ност део ни ца пута.
При патро ли ра њу се пошту ју
огра ни че ња брзи не кре та ња
вози ла, а брзи на којом ће се
кре та ти пре сре тач, првен стве -
но зави си од одлу ке воза ча да
ли ће ста ти када их пре сре тач
зау ста ви – изја вио је један од

поли ца ја ца који возе мото -
цикл пре сре тач.

Он и њего ве коле ге често
зау ста вља ју мото ци кли сте
због тога што не носе заштит -
не каци ге, нису поло жи ли за
одго ва ра ју ћу кате го ри ју за
вожњу мото ра, или су их вози -
ли под деј ством алко хо ла.
Упра ва Сао бра ћај не поли ци је
извр ши ла је ана ли зу уде са у
који ма су уче ство ва ли мото -
ци кли сти и резул та ти су пока -
за ли да гото во 30 одсто њих
није има ло одго ва ра ју ћу кате -
го ри ју за упра вља ње мото ци -
клом, а око 11 одсто их је
вози ло под деј ством алко хо ла.

Мото ци кли сти пре сре та чи,
поред кон тро ле сао бра ћа ја,
оба вља ју и дру ге задат ке. Нај -
че шће сара ђу ју с при пад ни ци -
ма кри ми на ли стич ке и гра -
нич не поли ци је ради расве -
тља ва ња кри вич них дела и
хап ше ња осо ба за који ма се
тра га.

Код 64-годи шња ка
про на ђен арсе нал
оруж ја

Откри ве но 
668 лита ра наф те

Запле ње на и дро га

Пан че вач ка поли ци ја под не ће
кри вич ну при ја ву у редов ном
поступ ку про тив шезде сет че -
тво ро го ди шњег мушкар ца због
посто ја ња осно ва сум ње да је
извр шио кри вич но дело недо -
зво ље на про из вод ња, држа ње,
ноше ње и про мет оруж ја и екс -
пло зив них мате ри ја.

Како је обја шње но у саоп -
ште њу, то је учи ње но зато што
су код њега про на ђе ни пушка,
чети ри мет ка, ловач ка пушка,
пиштољ „бере та” са окви ром
без муни ци је, ловач ка пушка
ЦЗ, девет мета ка и 20 патро на
за ловач ку пушку.

У настав ку акци је „Арес”,
током које су при пад ни ци
МУП-а Срби је у сарад њи с
тужи ла штви ма ухап си ли 573
лица широм наше држа ве,
пан че вач ки поли цај ци су под -
не ли кри вич ну при ја ву про тив
Д. М. (52), због посто ја ња
осно ва сум ње да је извр шио
кри вич но дело тешка теле сна
повре да. Након хап ше ња он је
спро ве ден у Казне но-поправ ни
завод Пожа ре вац, где издр жа -
ва казну затво ра.

У окви ру хап ше ња која се
пред у зи ма ју ради сузби ја ња
швер ца акци зних про из во да

ПОЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА ПАН ЧЕ ВО

БРОЈ НА ХАП ШЕ ЊА ОД ПОЧЕТ КА ЈУЛА

при пад ни ци Поли циј ске упра -
ве Пан че во ових дана су
запле ни ли око 668 лита ра
наф те која је била пре то че на у
22 кани стра и 26 бало на. Она
је откри ве на током пре тре са
про сто ри ја јед ног мушкар ца
који је осум њи чен за кри вич -
но дело недо зво љен про мет
акци зних про из во да.

Заме ник начел ни ка Поли -
циј ске упра ве у нашем гра ду
Сте ван Чиго ја изја вио је да је од
почет ка спро во ђе ња акци је
„Арес” на тери то ри ји Пан че ва и
јужног Бана та пре тре се но 70
ста но ва и дру гих про сто ри ја на

исто толи ко лока ци ја и да је
кри вич но про це су и ра но 76
лица.

Чиго ја је обја снио да су
међу њима осум њи че ни за
про мет дро га, раз бој ни штва,
тешке и лак ше кра ђе, недо зво -
ље но држа ње оруж ја, наси ље у
поро ди ци, нано ше ње тешких
повре да, кра ђе вози ла, шверц
акци зне робе, фал си фи ко ва ње
испра ва, пре ва ре, кри јум ча ре -
ње и недо зво ље но скла ди ште -
ње робе.

За пет на ест ухап ше них
одре ђен је 48-часов ни при -
твор, а њих седам про ве шће

иза реше та ка 30 дана. Током
акци ја спро ве де них овог месе -
ца пан че вач ка поли ци ја запле -
ни ла је одре ђе ну коли чи ну
нар ко ти ка, два пишто ља, 12
пуша ка, 47 мета ка раз ли чи тих
кали ба ра, један оквир за ауто -
мат ску пушку, три вози ла, 25
кило гра ма реза ног дува на, 250
бок со ва цига ре та без акци зних
мар ки ца и 880 лита ра наф те и
бен зи на. Захва љу ју ћи томе, као
и дру гим постиг ну тим резул та -
ти ма, Поли циј ска упра ва Пан -
че во спа да међу нај е фи ка сни је
у Срби ји – изја вио је Сте ван
Чиго ја.

Ни после чети ри годи не још
увек нема одго во ра на пита ње
ко је и због чега убио нашег
сугра ђа ни на Ђуру Сана де ра
(31), у непо сред ној бли зи ни
куће на Миси у којој је ста но -
вао са чла но ви ма поро ди це, у
ноћи изме ђу 23. и 24. апри ла.

Овај дога ђај је увр штен у
„Црну књи гу” нераз ја шње них
уби ста ва у Срби ји и Црној
Гори у послед њих пет годи на
коју је недав но обја ви ла Мре -
жа за истра жи ва ње коруп ци је
и кри ми на ла „Крик” из Бео -
гра да. Пре ма пода ци ма из тог
доку мен та, за то вре ме су
реги стро ва на 83 уби ства, од
чега 56 у Срби ји, а 27 у Црној
Гори. Поред уби ства Ђуре
Сана де ра, у књи зи су обја вље не

инфор ма ци је и о уби ству још
јед ног нашег сугра ђа ни на –
Мило ша Вида ко ви ћа.

У „Црној књи зи” саже ти су
детаљ ни пода ци о томе како
су се сва еви ден ти ра на уби -
ства дого ди ла, као и шта су

над ле жни орга ни учи ни ли у
расве тља ва њу тих зло чи на.

Под се ћа мо, одмах после
Сана де ро вог уби ства гра дом су
се про ши ри ле гла си не да је он
ликви ди ран у нар ко ман ском
обра чу ну, као и да је био у
добрим одно си ма с Мило шем
Вида ко ви ћем. Те инфор ма ци -
је су обја вље не и у поје ди ним
бео град ским днев ним листо -
ви ма, због чега су Сана де ро ви
при ја те љи и чла но ви њего ве
поро ди це били огор че ни.

– Све што знам и могу да
кажем, јесте да је Ђуро на пре -
ва ру нама мљен да иза ђе из
куће, јер га је пре уби ства неко
кога је, по све му суде ћи, добро
позна вао звао мобил ним теле -
фо ном. Он није био про бле ма -

ти чан и није имао везе с кри -
ми на лом – изја вио је за „Пан -
чев ац” дан после уби ства
Сана де ров отац.

У саоп ште њу Вишег суда
које је обја вље но после тог
дога ђа ја писа ло је да  је у
Сана де ра испа љен један метак
од кога је задо био смрт но сне
повре де. Пре ма незва нич ним
инфор ма ци ја ма, осо ба која га
је уби ла пуца ла му је у гла ву, с
леђа, док је ула зио у кућу.

Ина че, пола сата пре уби -
ства пан че вач ки ватро га сци су
гото во у исто вре ме доби ли
доја ве да су на два раз ли чи та
кра ја гра да запа ље на два ауто -
мо би ла. Да ли је то било пове -
за но са уби ством на Миси,
може се само прет по ста вља ти.

МИСТЕ РИ ЈА ЗА КОЈУ ЈОШ УВЕК НЕМА ОДГО ВО РА

Нера све тље но уби ство на Миси

Возач ску те ра (1976) и жена
која је била на седишту иза
њега (1972) тешко су повре ђе -
ни у суда ру са ауто мо би лом
24. јула у 21 сат на рас кр сни -
ци Син ђе ли ће ве ули це и Ули -
це Све то за ра Миле ти ћа.

Због пада са ску те ра обо је
су задо би ли тешке повре де
гла ве, а воза чу ску те ра је
дијаг но сти ко ва на и повре да

груд ног коша. Живо ти им
нису били угро же ни, али су
након што им је ука за на
помоћ у бол ни ци, под врг ну -
ти сни ма њу на ске не ру.
Лека ри су закљу чи ли да би
због повре да гла ве било
добро да их пре гле да и неу -
ро лог, па је одлу че но да
буду пре ба че ни у Ургент ни
цен тар у Бео гра ду.

У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ

Повре ђе ни жена
и мушкарац

Закон о спре ча ва њу наси ља
у поро ди ци, који је почео да
се при ме њу је од 1. јуна, у
нашем гра ду се спро во ди
без има ло толе ран ци је за
насил ни ке. Од почет ка
њего вог важе ња у Пан че ву
поли ци ја и суди је Основ ног
суда су у више од 40 слу ча је -
ва изре кли хит не мере 48-
-часов ног и 30-днев ног при -
тво ра, као и забра не при ла -
ска насил ни ка осо ба ма које
су при ја ви ле да су биле
жртве наси ља.

Чети ри наша сугра ђа ни на
ста ро сти од три де сет до
педе сет годи на нису озбиљ -
но схва ти ла те мере, па су се
после издр жа ног при тво ра
поно во вра ћа ли у ста но ве и
куће у који ма живе и пре ти -
ли жртва ма.

Због тога су их поли цај ци
спро ве ли у Пре кр шај ни суд,
где су суди је те пра во суд не
инсти ту ци је изре кле две
затвор ске казне у тра ја њу од
три де сет дана, јед ну од два -
де сет дана и јед ну мак си -
мал ну, у тра ја њу од шезде -
сет дана.

Важно је иста ћи да иако
по зако ну посто ји могућ -
ност жал бе на одлу ке суди -
ја, то не одла же извр ше ње,
одно сно одла зак иза реше -
та ка, што дока зу је реше ност
држа ве и над ле жних у
нашем гра ду да се озбиљ но
ухва те уко штац с попри лич -
но рас про стра ње ним про -
бле мом поро дич ног наси ља.

Суди ја Сан дра Меда ко -
вић, порт па рол Пре кр шај ног
суда, на пита ње нови на ра
„Пан чев ца” како је поли ци ја

сазна ла да су насил ни ци
који ма је суд наре дио да не
сме ју да при ла зе жртва ма
пре кр ши ли ту забра ну, одго -
во ри ла је:

– У два навра та жртве
наси ља су оба ве сти ле поли -
ци ју да су се насил ни ци
поно во вра ти ли у стан, а у
дру га два слу ча ја поли цај ци
су оби ла зи ли жртве и тада
су при ме ти ли насил ни ке.

Под се ћа мо, Пан че во је
први град у Срби ји у коме је
један човек при тво рен зато
што је пре кр шио Закон о
спре ча ва њу наси ља у поро -
ди ци. При пад ник Поли циј -
ске упра ве Пан че во који је
про шао спе ци јал ну обу ку за
посту па ње у таквим слу ча је -
ви ма тада је одре дио нашем
сугра ђа ни ну Н. С. (35) четр -

де се то смо ча сов ни при твор,
јер га је супру га при ја ви ла
поли ци ји због ижи вља ва ња.

Он јој је, под деј ством
алко хо ла, пре тио да ће је
уби ти, а те прет ње је упу тио
у при су ству њихо вог мало -
лет ног дете та. Због тога су
га поли цај ци под вр гли
алко-тесту (на шта тако ђе
има ју пра во по новом зако -
ну), који је пока зао да је
имао 2,25 про ми ла алко хо -
ла у крви.

На пред лог Основ ног јав -
ног тужи ла штва у нашем
гра ду, њему је због тога
изре че на хит на мера уда ље -
ња из ста на, као и при вре -
ме на забра на кон та ка та са
жртвом. Након тога Основ -
ни суд је одре дио да ће обе
мере тра ја ти месец дана.

Међу тим, он се поно во
вра тио у стан. Супру га га је
опет при ја ви ла поли ци ји,
због чега је при ве ден у Пре -
кр шај ни суд у нашем гра ду
с обзи ром на то да је пре кр -
шио забра не коју му је изре -
као суди ја.

ОД ПОЧЕТ КА ПРИ МЕ НЕ ЗАКО НА О 

СПРЕ ЧА ВА ЊУ ПОРО ДИЧ НОГ НАСИ ЉА

Kажње но више од
четр де сет насил ни ка

Страну припремио

Михајло
Глигорић



Ово го ди шњи „Да ни дру же -
ња”, ко је при ре ђу је Ме сна за -
јед ни ца Стар че во у са рад њи с
број ним ин сти ту ци ја ма, удру -
же њи ма и клу бо ви ма, би ће
отво ре ни у пе так, 28. ју ла, и
тра ја ће све до 13. ав гу ста. За
то вре ме, по ред две се о ске
сла ве, би ће ор га ни зо ва но сто -
ти нак про гра ма.

Та ко ће Стар чев ци и њи хо -
ви го сти сва ко днев но мо ћи да
ужи ва ју, али и да се над ме ћу у
нај ра зно вр сни јим са др жа ји -
ма, па чак и оним ко ји не по -
сто је ниг де дру где.

На са мом стар ту би ће одр -
жа но над ме та ње у ку ва њу па -
су ља у ка феу „Пе чур ка”, од 19
са ти, а не што ка сни је на Тр гу
нео ли та по че ће пе на-пар ти.
Су тра дан, у су бо ту, 29. ју ла, на
истом ме сту, ДВД ће на пра ви -
ти по ка зну ве жбу мла дих ва -
тро га са ца, од 17 са ти; ше зде сет
ми ну та ка сни је игра ће ве те ра -
ни „Бор ца” и „Ру сан де” на Оп -
штин ском ста ди о ну, а по том

ће на Тр гу нео ли та на сту пи ти
там бу ра шки ор ке стар „Вој во -
ђан ски сан”.

Ог ње на Ма ри ја, сла ва Ме -
сне за јед ни це, би ће обе ле же на
на ред ног да на, ка да ће на про -

гра му би ти и из ло жба пче ли -
њих про из во да, го лу бо ва и
сит них жи во ти ња. Пр во тим ци
„Бор ца” игра ће про тив „Дор -
ћо ла”, а на Тр гу нео ли та на -
сту пи ће ма ђи о ни чар. Уве че ће

у свим уго сти тељ ским ло ка ли -
ма би ти из у зет но жи во.

Су тра дан ће на про гра му
би ти тур нир у до ми на ма и на -
ступ Там бу ра шког ор ке стра
„Нео лит”, а у уто рак, 1. ав гу -
ста, и „Ро ле ри ја да”, бр зо ис пи -
ја ње пи ва, так ми че ње у ви део-
-игра ма и сто ном те ни су, док
ће уве че би ти из ве де на мо но -
дра ма „Те зга као жи вот”.

Сре да је ре зер ви са на за так -
ми че ња у ре ми ју, фуд ба лу на
пе ску – „два на два” и ди за њу
те го ва, као и за на ступ бен да
„По лу мрак”, а у че твр так ће
би ти одр жа ни тур нир у пи ка -
ду и кон церт на род не му зи ке
на Тр гу нео ли та.

Уз бу ђе ња на „Да ни ма дру -
же ња” тек сле де, по ред оста -
лог и „Екс-Ју рок фест”, а по -
дроб ни је ин фор ма ци је о про -
гра ми ма и так ми че њи ма мо гу
се до би ти на бро је ви ма те ле -
фо на Ме сне за јед ни це: 630-
010 и 631-144.

Ј. Ф.
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До ло вач ки ма ли ша ни има ли
су при ли ку про те кле не де ље
да у До му кул ту ре уче ству ју у
кре а тив ним ра ди о ни ца ма под
на зи вом „Го во ри мо и пи ши мо
пра вил но, раз ми шљај мо о ре -
че ном и на пи са ном”, у окви ру
пре да ва ња „Кре а тив но пи са ње
– ма што ви тост и пра ви ла”.

По сле че ти ри да на ве жба ња
за вр шна ра ди о ни ца је одр жа -
на у по не де љак, 24. ју ла, а по -
све ће на је пред сто је ћој ма ни -
фе ста ци ји „У сми рај да на”.
Ма ли ша ни су на за ни мљив на -
чин, кроз игру и раз не ве жбе,
има ли при ли ку да са зна ју

мно го о пра во пи су и књи жев -
ном ства ра ла штву. У то ме им
је по мо гла во ди тељ ка ра ди о -
ни ца Дра га на Ри стић, сту дент
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но -
вом Са ду, на од се ку за срп ски
је зик и књи жев ност.

То ком овог деч јег дру же ња
на ста ле су за ни мљи ве пе сме и
цр те жи ко ји су из ло же ни у ма -
лој са ли До ма кул ту ре До ло во.
На за вр шној ра ди о ни ци ма ли -
ша ни су на при пре мље ним та -
бла ма ис пи си ва ли по ру ке о
при ро ди, ко је ће укра си ти
пред сто је ћу ма ни фе ста ци ју „У
сми рај да на”. Н. Р.

У пан че вач ким се ли ма, али
и у на се ље ним ме сти ма дру -
гих ју жно ба нат ских оп шти -
на то ком про шле не де ље
спро ве де но је ор га ни зо ва но
са ку пља ње ам ба ла жног от -
па да од пе сти ци да и оста лих
хе миј ских сред ста ва ко ја су
по љо при вред ни ци ко ри сти -
ли у про те клом пе ри о ду.

Ак ци ја је кре ну ла из Ба -
нат ског Бре стов ца, Омо љи -
це, Стар че ва и До ло ва, за тим
се пре шло на се ла у оп шти -
на ма Опо во и Ко ва чи ца, а
по том су на ред до шла и
оста ла на се ље на ме ста у на -
шем гра ду.

От пад од ра зних хе ми ка -
ли ја ко ри шће них у по љо -
при вре ди, пре све га у ви ду
пла стич них фла ша, рет ко
се од ла же пра вил но. По љо -
при вред ни ци га че сто оста -
вља ју на са мим њи ва ма или
ба ца ју са оста лим сме ћем.
Као та кав, ве ли ка је опа -
сност за жи вот ну сре ди ну.
Нај пра вил ни ји на чин да се
овај от пад од ло жи, је сте да
се бо це до бро ис пе ру, спа -
ку ју у џа ко ве и са чу ва ју на
си гур ном ме сту до до ла ска
еки пе ко ја ће га пре у зе ти,
као у ово не дељ ној ак ци ји.

Н. Р.

Петак, 28. јул 2017.
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Цр кве на оп шти на
апе лу је за по моћ

Не до ста је ве ћа
ко ли чи на ба кра – око
250 ква дра та

Из град ња Хра ма Све тог про -
ро ка Или је у Ја бу ци по че ла је
још пре де сет го ди на. За то
вре ме гра ђе ви на је до би ла све
нео п ход не кон ту ре, а ура ђе но
је не где око по ла по сла, од че -
га ве ли ки део из до на ци ја.
Сви ма њи ма је реј Жи ван Ми -
тро вић за хва љу је у име ло кал -
не цр кве не оп шти не.

– На рав но, ве о ма су нам
по мо гли Град, Ме сна за јед ни -
ца и дру ге ин сти ту ци је, као и
пред у зет ни ци из ме ста и око -
ли не. До би ли смо све што ни -
смо мо ра ли да пла ти мо – зво -
на, кр сто ве, вра та, про зо ре,
ка бло ве... На ши вер ни ци и су -
гра ђа ни су по себ на при ча;
они су на гра ди ли шту до бро -
вољ но про ве ли са те и са те –
по ста вља ли су струј не ин ста -

ла ци је и, ре ци мо, зи да ли до
три-че ти ри ме тра ви си не, а
тек из над то га су их за ме ни ли
чу ве ни Цр но трав ци. Сви они
су сво јом мар љи во шћу и пле -
ме ни то шћу да ли не мер љив
до при нос на по ри ма да до би -
је мо храм ка кав до ли ку је ова -
квом ме сту на во ди све ште -
ник.

Цр ква Све тог про ро ка Или је
у функ ци ји је већ не ко вре ме.
От кад је нат кри ве на, слу жбе
се од ви ја ју нор мал но, као и

СЕЛО

ИЗ ГРАД ЊА ЦРКВЕ У ЈАБУЦИ 

НАЈ УР ГЕНТ НИ ЈЕ ЈЕ СА НИ РА ТИ КРОВ

ХРАМА СВЕТОГ ИЛИЈЕ

СА КУ ПЉА ЊЕ АМ БА ЛА ЖНОГ ОТ ПА ДА ОД

ПЕ СТИ ЦИ ДА

Ко ри сна ак ци ја

ПО ЧИ ЊУ СТАР ЧЕ ВАЧ КИ „ДА НИ ДРУ ЖЕ ЊА”

Сто ти нак забавних про гра ма 

дру ге ак тив но сти. Ме ђу тим,
иа ко се и ово што је до сад учи -
ње но у да на шње вре ме мо же
сма тра ти пра вим под ви гом,
из град ња је сти гла тек до пла -
ни ра не по ло ви не. Тре нут но
нај ве ћи про блем је то што је
кров на ку по ла об ло же на са мо
бе то ном, што ни је до вољ но,
јер че сто до ла зи до про ки -
шња ва ња.

– Ура ди ли смо хи дро и зо -
ла ци ју, али она не мо же ду го
да др жи на сла ге во де. Због

то га тре ба по кри ти кров пре
је се ни ка ко не би до шло до
уру ша ва ња. За та ко не што не -
до ста је нам ве ћа ко ли чи на
ба кра – око 250 ква дра та. Ка -
ко смо при ку пи ли тек по ла
нео п ход ног нов ца, при ну ђе -
ни смо да се обра ти мо до -
брим љу ди ма за по моћ. Што
се сре ђи ва ња уну тра шњо сти
хра ма ти че, то мо же да са че -
ка, али кров је за и ста ур ген -
тан – апе лу је је реј.

Ј. Филиповић

И ове го ди не гло гоњ ска ме -
сна за јед ни ца има ла је слу ха
за оне на ко ји ма свет оста је.
И то нај бо ље ме ђу њи ма у
нај ва жни јем – у уче њу.

На и ме, већ ви ше од де це -
ни је у том се лу ву ков це на -
гра ђу ју на је дин ствен на чин
– злат ни ци ма, а све ча ни чин
до де ле од и гра ва се по ис те ку
школ ске го ди не, при ли ком
обе ле жа ва ња се о ске сла ве
Пе тров дан.

Овог пу та је част да но си о -
ци ма Ву ко ве ди пло ме из
Основ не шко ле „4. ок то бар”

уру чи при зна ња, има ла чла -
ни ца Град ског ве ћа за обра -
зо ва ње Та тја на Бо жић. Нов -
чи ћи од зла та при па ли су
Алек сан дри Та сић, Алек сан -
дру Кир ки и, на рав но, ђа ку
ге не ра ци је – Вељ ку Сто ил ко -
ви ћу.

Овај све стра ни ти неј џер
по ха ђао је оде ље ње VIII1,
чи ји је ста ре ши на био про -
фе сор Оли вер Пет ко вић.
Вељ ко је, по ред пе ти ца из
свих пред ме та, убе ле жио
низ уче шћа на ра зним так -
ми че њи ма, а нај ве ћи ус пе си
су му тре ћа ме ста на два
окру жна над ме та ња из би о -
ло ги је. Ве о ма је све стран;
из у зет но му ле же и ма те ма -
ти ка и фи зи ка, али од лич но

му иде и спорт, пре све га
атле ти ка, па је ове го ди не
осво јио сре бро и брон зу у ба -
ца њу ку гле на град ском ни -
воу. Ра ни је је био успе шан и
у ка ра теу, ко ји је тре ни рао
пет го ди на, а от при ли ке
исто то ли ко ба вио се и фол -
кло ром, док се са да ори јен -
ти сао на ко шар ку.

– Ве о ма пријaтно сам из -
не на ђен, јер ова кав гест ни -
сам оче ки вао. То ће ми веч -
но оста ти ле па успо ме на и
ве ли ки сти му ланс да на ста -
вим да ље. Сле де ћи иза зов је

Гим на зи ја „Урош Пре дић” и
при род но-ма те ма тич ки смер
– из ја вио је Вељ ко Сто ил ко -
вић.

Пре ма ре чи ма пред сед ни -
ка Скуп шти не Ме сне за јед -
ни це Слав ка Јо ва нов ског, ду -
го го ди шњу тра ди ци ју да се
ву ков ци ма по кла ња злат ник
од два гра ма, а нај бо љем
уче ни ку од три, ни ка ко не
тре ба пре ки да ти.

– Уче ни ци ма у име ове ин -
сти ту ци је и у сво је лич но име
же лим да на ста ве са ус пе си -
ма. Исто ва жи и за на шу шко -
лу, ко ја је по след њих го ди на
јед на од нај бо љих на при јем -
ним ис пи ти ма – на гла сио је
пр ви чо век Гло го ња.

Ј. Ф.

ЛЕ ПА ТРА ДИ ЦИ ЈА ГЛО ГО ЊА ЦА

Злат ни ци за ву ков це

РА ДИ О НИ ЦЕ ЗА МА ЛИ ША НЕ У ДО ЛО ВУ

Кре а тив но пи са ње

Сви ко ји су вољ ни да
по мог ну, сво је до бро -
вољ не при ло ге мо гу
упла ти ти на жи ро ра -
чун Цр кве не оп шти не
180-1281210002763-
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Од 19. до 22. јула Кул тур ни
цен тар Пан че ва био је „сту -
дио” у којем је шесто ро музи -
ча ра, с Јасном Јови ће вић на
челу, сни ма ло нуме ре за нови
про је кат, под нази вом „Flow
Vertical”.

Бенд је иза брао Кул тур ни
цен тар Пан че ва због добре
аку сти ке и одлич не сарад ње
са запо сле ни ма у тој кул тур -
ној уста но ви.

– Нашли смо про стор који
нам тре ба. Инстру мен та ци ја
овог орке стра је ати пич на.
Има мо гуда че, фагот, пер ку -
си је и све инстру мен те које ја
сви рам, тако да је врло пре ци -
зна аку сти ка вео ма бит на.
Испро ба ли смо мно го лока ци -
ја, али нам је сце на Кул тур ног
цен тра баш одго ва ра ла. Тако -
ђе, има мо лепу сарад њу са
свим људи ма који ту раде.
Посеб но бих иста кла дуго го -
ди шњу сарад њу с вио ли ни -
стом Фили пом Кру ме сом,
који нам је помо гао, а он је

тако ђе део овог бен да – каже
Јасна Јови ће вић.

Екс пе ри мен тал ни про је кат
„Flow Vertical” про мо ви ше

музи ку која није карак те ри -
стич на за нашу сце ну.

– Музи ка коју тре нут но
сни ма мо вео ма је при јат на за

слу ша ње. До сада ника да
није рађе на и карак те ри ше је
врло ати пич на инстру мен та -
ци ја. Не може мо да је свр ста -

мо ни у један жанр, али се
може рећи да је спој џеза,
савре ме не и меди та тив не
музи ке. Има широк аспект

при ме не – обја сни ла је Јасна
Јови ће вић.

Ових седам ком по зи ци ја
веза но је за јогин ску прак су.

– Има ту и импро ви зо ва не
музи ке; ми испро во ци ра мо
енер ги ју да се наме сти хар мо ни -
ја баш уз помоћ тих импро ви за -
ци ја. Неки дело ви су стрикт но
напи са ни, па на тај начин успе -
вам да нађем те фре квен ци је,
одре ђе не мело ди је, одре ђе не
ска ле. То је све пове зано јед но с
дру гим – дода ла је Јасна.

Бенд чине Јасна Јови ће вић
(вокал, уда раљ ке, фру ле и сак -
со фо ни), Филип Кру мес (вио -
ли на), Раст ко Попо вић (вио -
ла), Дејан Божић (вио лон че -
ло), Габри је ла Косо (фагот) и
Урош Шеће ров (пер ку си је).

Јасна Јови ће вић је први пут
у Пан че ву насту пи ла с дуом
„Dharma” на фести ва лу
„Ethno.com” 2015. годи не, а
прет ход не годи не с Габри је лом
Косо у Кови ну, у окви ру фести -
ва ла „Нова”.

Нико ла Дра гаш зајед но с пола -
зни ци ма Лет ње шко ле кари ка -
ту ре, у окви ру послед ње ради о -
ни це, која ће бити одр жа на у
субо ту, 29. јула, од 9 сати, орга -
ни зу је хума ни тар ну акци ју под
нази вом „Црте жом про тив
цисте на мозгу”. Деца ће у кру -
гу Град ског пар ка изло жи ти
сво је радо ве, а сви који буду

желе ли, моћи ће да дони ра ју
новац за малог Вла ду Ђор ђе ви -
ћа, који се спре ма за тре ћу опе -
ра ци ју цисте на мозгу.

– Поен та ове акци је, која
спа да у редо ван час шко ле
кари ка ту ре, јесте да деца нау -
че да буду хума на и помог ну
они ма који ма је помоћ
потреб на. Позив илу стра то ра

и кари ка ту ри сте је такав да
врло брзо сла ва, попу лар ност
и новац могу да вас вину у
виси не, па да пре ста не те да
при ме ћу је те дру ге људе. Тако
да деца мора ју нау чи ти да
увек ту сво ју попу лар ност и
новац који зара де од црта ња
могу иско ри сти ти тако што ће
дони ра ти неки део и помо ћи
они ма који ма је то потреб но –
рекао је илу стра тор и кари ка -
ту ри ста Нико ла Дра гаш.

За опе ра ци ју у Тур ској Ђор -
ђе ви ћи ма је потреб но 27.000
евра. Пошто је у пето чла ној
поро ди ци само отац запо слен,
досад су орга ни зо ва не број не
хума ни тар не акци је ради при -
ку пља ња нов ца за Вла ди но
лече ње, али је новац иско ри -
шћен за прет ход не опе ра ци је

и кон тро ле у Тур ској и Руси ји.
Бор ба за Вла ди но оздра вље ње
тра је дуже од три годи не. Када
је имао шест годи на, дијаг но -
сти ко ва на му је епи леп си ја,
након чега су утвр ђе ни про -
бле ми и ура ђе не опе ра ци је
тумо ра на јед ном бубре гу и на
срцу, а за захват на мозгу, који
је коштао 40.000 евра и који је
тре ба ло ура ди ти у Руси ји, још
увек нема довољ но нов ца. Од
сеп тем бра про шле годи не уки -
ну та им је и туђа нега и помоћ,
а само за леко ве малог Вла де
потребно је 500 евра месеч но.

Музи ка
Петак, 28. јул, 21.30, башта Дома омла ди не: музич ко дру -
же ње „Наран џе мо ва ње”.

Субо та, 29. јул, 21.30, башта Дома омла ди не: кон церт саста -
ва „Зона Б” с гости ма.

Темат ски про грам
Субо та, 29. јул, 9 сати, Град ски парк: хума ни тар на акци ја
пола зни ка Лет ње шко ле кари ка ту ре Нико ле Дра га ша.

Уто рак, 1. август, 11 сати, Народ ни музеј: кре а тив не ради -
о ни це за децу „Колаж – живо ти ње од папи ра”.

КУЛТУРА
Петак, 28. јул 2017.
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Културни телекс
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ДОБРА ЗАБА ВА У ДОМУ ОМЛА ДИ НЕ

ХИП-ХОП ОСВЕ ЖЕ ЊЕ УЗ ИЗВО ЂА ЧЕ ИЗ ПАН ЧЕ ВА
Весео викенд у башти Дома
омла ди не обе ле жи ла је r’n’b и
хип-хоп жур ка под нази вом
„Candy Shop”, која је одр жа на
у петак, 21. јула.

Сјај на енер ги ја и увек
одлич ни Пан чев ци Бата Пар -
ке, Исказ и Deda aka DJ Ice раз -
мр да ли су публи ку, која је вид -
но ужи ва ла у заба ви коју су им
обез бе ди ли њихо ви сугра ђа ни.

Бата Пар ке је у послед њих
годи ну дана често насту пао у
Пан че ву, али њего ви кон цер ти
су увек добро посе ће ни.

– У Пан че ву је таква атмос -
фе ра, ја сам локал ни ем-си и
на свим мани фе ста ци ја ма на
који ма је засту пље на нека
врста хип-хопа, ми насту па мо,
јер смо локал ци. Увек ћемо
бити ту за дома ћу публи ку –
рекао је Пар ке.

Додао је да тре нут но ради
на два про јек та, а изве сно је да
ће један од њих бити готов до
кра ја ове годи не.

– Један албум ћу напра ви ти
од песа ма које сам сни мио до
сада, а дру ги радим с при ја те -
љем Кон стан ти ном, што ће
бити само наш про је кат. Први
албум није опте ре ћен новим
ства ра њем, већ селек ци јом
песа ма које ће ући у нај у жи
избор – обја шња ва Пар ке.

Инспи ра ци ја за њего ве
песме дола зи из окру же ња, а
како Пар ке каже, од тога
како се осе ћа, зави си да ли
ће при чу испри ча ти или ће
се изра жа ва ти изме ђу редо -
ва. Углав ном су то теме,

Срп ско срце Јоха но во

МОЈ избор МОЈ

Дра ган Пет ко вић, песник

ПОЕ ЗИ ЈА: Ђор ђо Сла до је је
савре ме ни срп ски песник
чи је је ства ра ла штво обе ле -
же но тра ди ци о нал ним нас -
ле  ђем, понај ви ше пра во слав -
ном духов но шћу. Сла до јев
лир ски субјект нај че шће
води дија лог са исто ри јом,
лите ра ту ром, зави ча јем, биљ -
ним све том и, гото во нај че -
шће, с Госпо дом. За ову при -
ли ку жели мо да пре по ру чи -
мо послед њу песнич ку књи гу,
„Сила зак у само ћу” (2015), у
којој лир ско ја све до чи живу
веру која се иска зу је моли -
тве ним опш те  њем с Богом,
зау зев ши глас духов ни ка
који, с дубо ким раз у ме ва -
њем, засту па, у моли тви пред
Твор цем, све оста вље не и
саме. У коле ба њу изме ђу
паган ске и хри шћан ске
моли тве лир ски субјект има
потре бу да несклад неправ де
изра зи иро ни јом која пун
сми сао доби ја са адре са том,
Госпо дом, тежи шним еле -
мен том моли тве. Ђор ђо Сла -
до је сво јом пое зи јом и свим
оним што она доно си у иску -
стве ном сми слу, било про -
сеч ном било паси о ни ра ном
љуби те љу пое зи је, пози ва на
интро спек тив на про ми шља -
ња и тра га ња за одго во ри ма
на пита ња која наме ће ово -
вре ме на ствар ност опте ре ће -
на неправ дом и огре хо вље -
но шћу. 

ПРО ЗА: Роман „Срп ско срце
Јоха но во”, у изда њу бео -
град ске „Пое те”, дожи вео је
већ једа на ест изда ња, захва -
љу ју ћи исти ни тој при чи
која гово ри о трго ви ни орга -

ни ма на Косо ву и све му што
се касни је дого ди ло бога том
Нем цу Јоха ну при поврат ку
на Косо во у потра зи за
црквом која му се при ка зи -
ва ла у сно ви ма. Аутор Весе -
лин Џеле то вић, иако по
вока ци ји песник, успе шно
води чита о ца кроз бога ту
гале ри ју лико ва и мно штво
исти ни тих дога ђа ја, који на
кра ју резул ти ра ју зре лом
рома неск ном при чом која
чита о цу држи позор ност од
прве до послед ње стра ни це
и тера нас да се зами сли мо
над вре ме ном у ком живи мо
и вред но шћу људ ског живо -
та уоп ште.

ТЕА ТАР: Озна ку „оба ве зно
погле да ти” овог пута носи
теа тар ско оства ре ње „Док
нас смрт не раз дво ји” сце на -
ри сте Мире Фур лан, а у
режи ји Мики ја Маној ло ви -
ћа, на сце ни ЈДП-а. Чети ри
лица мае страл но, кори сте ћи
јед но од Ари сто те ло вих
пра ви ла позо ри шта, дово де
гле да о ца до еруп ци је емо -
ци ја, при у штив ши му катар -
тич но про чи шће ње.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

даје нам осе ћај да засад ради -
мо пра ву ствар – рекао је
Зоран Сте фа нов.

До фести ва ла „FreeDom
Art”, који ће бити одр жан кра -
јем авгу ста у орга ни за ци ји
Дома омла ди не, биће анга жо -
ва ни на још јед ној хип-хоп
ради о ни ци, где ће у скла ду с
темом фести ва ла акце нат
бити на жен ском делу попу ла -
ци је.

– Виде ли смо да посто ји
мате ри јал на којем тре ба
ради ти и тре ба пру жи ти при -
ли ку пола зни ца ма хип-хоп
ради о ни ца. Мушкар ци ће овог
пута бити у слу жби помо ћи.
Надам се да ће овај про је кат
оста ви ти неки траг и да ће за
неку наред ну годи ну то поста -
ти уста ље на при ча. Нове гене -
ра ци је могу поста ти део те
при че ако то буду желе ле –
иста као је Киза.

На фести ва лу ће бити пред -
ста вље но оно што је рађе но на
доса да шње две ради о ни це, као и
на тре ћој, која ће уско ро поче ти.

– Мислим да ће то бити
ини ци јал на капи сла да се
заро ти ра зама јац, да сле де ће
годи не то поста не уста ље на
при ча. Биће мо једин стве ни у
гра ду и држа ви и било би
лепо да то попри ми неке
шире окви ре и да пре ђе мо и
на дру ге гра до ве, што би била
сјај на кул ту ро ло шка раз ме на
– иста као је Зоран. 

Он је додао да сви заин те ре -
со ва ни за хип-хоп ради о ни це
могу про на ћи инфор ма ци је
путем „Феј сбу ка”.

како Пар ке каже, „град ско и
држав но”.

Он је иста као да је један од
про бле ма то што има све мање
публи ке која слу ша базич ни
хип-хоп, али да они то раде
због истин ских љуби те ља тог
прав ца. Њихо ви албу ми биће
доступ ни на интер не ту, а
веро ват но ће бити обја вљен и
изве стан број це-деа.

Вече је врло енер гич ним
насту пом обе ле жио и Исказ, а
о слич ним тема ма при чао нам
је и фронт мен саста ва Зоран
Сте фа нов Киза, који је тако ђе
потвр дио да је окру же ње кљу -
чан фак тор у писа њу тек сто ва.

– Пише мо о нече му што се
деша ва око нас, а на шта не
може мо да оста не мо иму ни –
да ли је то поли тич ка ситу а ци -
ја, да ли је љубав на при ча или
нека беза зле на ситу а ци ја у
живо ту која оста вља дубок траг.
Ми смо се доста бави ли пси хо -
ло ги јом лич но сти. Мени је то

зна ча јан фак тор у писа њу тек -
сто ва, а и самом ком по но ва њу
музи ке, јер ме музи ка инспи ри -
ше да бих писао. Ипак, отво ре -
ни смо за нове ства ри, тржи ште
се мења, дола зе нови људи. На
хип-хоп ради о ни ци ја учим од
тих мла дих људи, на шта реа гу -
ју, шта их мучи, какве про бле ме
има ју... Они су нека да нови за
мене, а нека да пре по зна јем
себе у њихо вим годи на ма. Све
ће то бити на албу му који ће
усле ди ти – рекао је Киза.

Писа ње нових песа ма је
ипак мало про лон ги ра но због
број них насту па које има ју
током ове лет ње сезо не.

– Поку ша ва мо да напра ви -
мо нове ства ри, али нам не
иде. Нон-стоп смо на путу, на
свир ка ма. То је супер. Нисмо
мисли ли да ћемо има ти такву
„муку”, да због тога неће мо
сти ћи да ради мо нешто ново,
али људи и даље лепо дожи -
вља ва ју ста ре песме. То нам

СНИ МА ЊЕ У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ 

Умет нич ка музи ка која буди енер ги ју

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ КАРИКАТУРЕ

Дечјим цртежом против цисте на мозгу

Про шлог викен да наста вље на
је сезо на одлич них свир ки у
Дому омла ди не, насту пом
бео град ског саста ва „Со Саби”.
Башта те кул тур не уста но ве у
субо ту, 22. јула, пре тво ри ла се
у поди јум за игру, што је испу -
ни ло оче ки ва ња орга ни за то ра
и посе ти ла ца.

„Со Саби” је настао 1999.
годи не и врло брзо је постао
један од оми ље них клуп ских
бен до ва. Осно вао га је музи -
чар Раул Албер то Дијас, који
је у Срби ју дошао с наме ром
да завр ши сту ди је хеми је.
Након што је постао апсол -
вент, почео је интен зив но да
се бави музи ком и осно вао
свој први бенд, под нази вом
„Бага Бага”, а врло брзо и „Со
Саби”, с којим је почео да сви -
ра извор ну африч ку музи ку
из Гви не је, Зеле норт ских
Остр ва, Сене га ла и окол них
зема ља, која под ра зу ме ва
етнич ке уда раљ ке и више гла -
сно пева ње тра ди ци о нал них
напе ва раз ли чи тих пле ме на.
До сада су изда ли три албу ма,
а пре ма Рау ло вим речи ма,

када буде било могућ но сти,
обја ви ће и неке нове песме
које су наста ле у послед њих
неко ли ко годи на.

Пан че вач ка публи ка је до
сада има ла при ли ку више
пута да слу ша овај састав, а
сва ки пут се потвр ди ло да
наша публи ка заи ста ужи ва у
рит мо ви ма африч ке, реге и
лати но музи ке. Раул каже да
људи из Срби је има ју доста
слич но сти с људи ма који
поти чу с њего вог под не бља.

– Овде тако ђе осе ћам
госто прим ство и весе ље, а то
је оно што ме покре ће и тера
да радим оно што нај ви ше
волим. Зато се овде осе ћам
као код куће – каже Раул.

Послед њих годи на поста ва
ове гру пе се неко ли ко пута
про ме ни ла, а тре нут но поред
Рау ла „Со Саби” чине Ати ла
Виши из Зре ња ни на, који сви -
ра кла ви ја ту ре, баси ста Урош
Рат ко вић из Пан че ва, гита ри -
ста Мир ко Раде но вић из Бео -
гра да, буб њар Горан Петро -
вић из Ниша и жен ски вокал
Сан дра Ковач из Бео гра да.

ПАН ЧЕ ВАЧ КО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Дух Афри ке у башти 
Дома омла ди не

КАКО ПОМОЋИ ЂОРЂЕВИЋИМА

Сви који желе да помогну независно од ове акције, могу

уплатити новац на рачун Синише Ђорђевића број 340-

32110017-94 у „Ерсте банци”, с назнаком „помоћ за

Владимира Ђорђевића”. Адреса: Кеј Радоја Дакића 3/15,

26000 Панчево. За уплате из иностранства активан је

девизни рачун: ибан RS35340764316401299932, СИФ код

је GIBARS22. Контакт: djordjevicsinisa86@gmail.com.
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ЛАН ЧИ ЈА Y, 2001,
пре шла 160.000 км,
це на 1.150 евра.
062/803-71-88.
(244673)

АУ ДИ А 3, хит но, тур -
бо ди зел 1.9, од ли чан.
063/744-28-66. (4723)

СИ ТРО ЕН кса ра 16,
2001, бен зин, плин,
пе то ра вра та, 1.650
евра. 063830-61-73.
(244690)

СКУ ТЕР 2012, као
нов, 2400 км, цр вен,
ре ги стро ван, 400
евра. 063/830-61-73,
пе да мо тор. (244690)

ОПЕЛ астра ли му зи -
на, 1.7, ДТИ, 2001,
вла сник, ре ги стро ван.
632-454, 064/188-58-
03. (244707)

КОМ БИ форд тран -
зит, на про да ју, 1989.
го ди ште. 060/720-72-
70. (244773)

ФОРД си је ра 1990.
го ди ште, 1.8 ТД, ис -
пра ван, не ре ги стро -
ван, мо же за ме на за
две сви ње. 064/443-
07-07. (244713)

КЕЦ, ре ги стро ван до
кра ја го ди не, плин ва -
жи до 2021. го ди не.
063/831-97-96.
(244719)

ЛА НОС 1.5 , 5 В, фа -
брич ко ста ње,
138.000, плин, кли ма.
063/809-11-83.
(244794)

ЈУ ГО ван 2007. го ди -
ште, фа брич ко ста ње,
пре шао 21.000 км,
плин, тек ре ги стро ван.
065/809-11-83.
(244794)

ПРО ДА ЈЕМ шко ду
фе ли ци ју ка ра ван,
2001. го ди ште, ре ги -
стро ван до 23. ју ла
2018. 063707-19-64.
(244814)

ПУН ТО кла сик, пр ви
вла сник, 50.000 км,
гас, ку ка, 4 зим ске гу -
ме. 064/243-87-20. 

ДА ЧИ ЈА со лен ца 1.4,
2003. бен зин, кли ма,
пе то ра вра та, 
ме та лик цр вен.
063/298-956.
(244841)

ПЕ ЖО 206, 2005. го -
ди ште, 1.3, бен зи нац,
из у зе тан, до ста опре -
ме, ис те кла ре ги стра -
ци ја, из у зе тан. Тел.
064/123-63-65.
(244896)

ПЕ ЖО 307, 2004., го -
ди ште, ди зел, 1.9, из у -
зет на, све од опре ме,
ре ги стро ван до 15. ја -
ну а ра 2018, вла сник.
064/123-63-65.
(244896)

ТА ВРИА, при ко ли ца,
ком пре сор 60 л, бо ца
за ки се о ник, про да -
јем. 061/193-61-10.
(244924)

ОПЕЛ кор са, 1.3 ди -
зел, 2004. го ди ште,
че тво ро вра та, кли ма,
на име куп ца.
063/837-71-79.
(244862)

РЕ НО 4, 1980. го ди -
ште, са два мо то ра,
без аку му ла то ра, ни је
ре ги стро ван, 260
евра. 064/438-66-06.
(2448919)

ТАЛ БОТ сам ба ЛС,
1100 цм³, 1984. го ди -
ште, ре ги стро ван, у
до бром ста њу.
069/313-94-59.
(244910)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти џет, 2006, пе то -
ра вра та, фул опре ма,
вла сник. 064/130-36-
02. (244997) 

ПУН ТО 1.2, 2008, пе -
то ра вра та, ате сти ран
плин, 98.000 км.
064/130-36-02.
(244997) 

ПУН ТО 1.2, бен зин,
2002, 1.400. 
062/827-91-01.
(244938)

КОР СА Ц, 2002, у од -
лич ном ста њу, без
ула га ња, кли ма, тро је
вра та, пет бр зи на.
064/132-93-96.
(244977)

ОПЕЛ ка дет, 1987. го -
ди ште, ре ги стро ван.
064/204-90-97.
(244984)

ТО МОС ау то ма тик
1990. го ди ште, као
нов, трај но ре ги стро -
ван, фа брич ки, 350
евра. 064/171-22-13.
(2449919

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. го ди ште, 5.000
евра. 064/514-05-06.
(244991)

ПЕ ЖО 307, SW, 1.6,
бен зин, 2005. го ди -
ште, па но ра ма кров,
3.200 евра. 064/514-
05-06. (244944)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све
ти по ве во зи ла, сер ви -
си ра мо и пу ни мо
фре о ном, ком плет но
пу ње ње са за ме ном
уља и УВ бо јом 2.500
ди на ра. „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(245016)

ФЛО РИ ДА ин, 2005,
бен зин-гас , ис те кла
ре ги стра ци ја, 600
евра. До го вор.
063/745-82-00.
(245017)

КУ ПУ ЈЕМ ста ра и не -
ис прав на во зи ла.
064/119-59-24.
(244394)

СТАЛ НИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де ло -
ва. 066409-
991,069/203-00-44.
(243771)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
во зи ла до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(244794)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле,
ста ње не бит но до
3.000 евра. 063/165-
83-75. (244972)

КУ ПУ ЈЕМ ау то -
мо би ле у би ло ком
ста њу, од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05.
(244972)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма тик АПН, ис прав не,
не ис прав не, од 50 до
150 евра. 064/171-22-
13. (249991)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(245009)

ОЧУ ВА НИ јед но ред ни
бе рач за ку ку руз шем -
пе тер КК 30, пр ви
вла сник. 
063/858-48-21.
(244970)

ГА РА ЖЕ у Пан че ву,
Син ђе ли ће ва 60-а
про да јем или из да јем.
064/818-86-61.
(244999)

ВЕШ-МА ШИ НА,
уград ни фри жи дер,
ком би на ци ја, ТВ –
екран 36 цм и по лов -
ни де ло ви од веш-ма -
ши на. 013/252-05-10,
063/703-76-07.
(244833)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
мо ни то ра, ди ги тал них
ри си ве ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28, 353-463. (245021)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на
де те ли на, де бе ле сви -
ње на про да ју. Ми ћа.
064/303-28-68. 
(СМС)

ПРЕ О СТА ЛО огрев но
др во. 061/646-77-13.
(243278)

МЕ СНА ТА пра сад,
стал на про да ја, мо -
гућ ност кла ња, пе че -
ња и ре зер ви са ња.
Тел. 063/311-277.
(243757)

ОГРЕВ НО др во: бу -
ква, ба грем, цер,
услу жно се че ње. Бо -
са нац. 064/357-82-08.
(244435)

ТА пећ 3.5 кв, веш-
ма ши на, уга о на гар -
ни ту ра, ка уч, ор ман,
дво сед, тро сед еко-
ко жа, фран цу ски ле -
жај, ма њи ку хињ ски
сто са сто ли ца ма. Тел.
063/861-82-66.
(244865)

НА ПРО ДА ЈУ ста ра
швап ска ци гла.
060/661-05-79.
(244635)

ПО ЛО ВАН, ис пра ван
шпо рет за ета жно гре -
ја ње, на др ва и стру ју,
ал фа 90 ра ци о нал.
013/251-81-07,
064/561-56-26.
(244688)

ПРО ДА ЈЕМ сви ње,
пр ва кла са, цир ку лар,
4,2 кв, елек тро мо тор
30 кв. 
064/298-89-23.
(244674)

ПО ЛУ А ТО МАТ СКИ
ин ку ба тор про да јем
од 3.500 ја ла, по вољ -
но, хит но. 063/737-
61-76. (244671)

БИ ЦИКЛ жен ски 28
цо ла, ис пра ван, 2.000
ди на ра, бу тан бо ца
пра зна, 1.000 ди на ра.
318-214. (2144678)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(244667)

ТА пећ, фо те ље мој -
ца, ком пју тер ски сто -
ло ви, сто ли ћи, ку хи -
ња, ход ник. 
062/361-676.
(244659)

ПРО ДА ЈЕМ др ве ни
сто за ма са жу и нео -
ба рок кре вет, у ин тар -
зи ји. 063/837-48-34.
(244683)

ПРО ДА ЈЕМ со нар
гер ми на 301 ц, у бо ји,
со нар је у га ран ци ји
до фе бру а ра 2018.
064/175-34-30. Мо ки.
(244653)

ОР ТО ПЕД СКА ко ли ца
са че ти ри точ ка и се -
да лом, ау стриј ске
про из вод ње, очу ва на.
362-878. (244641)

ЦЕР, ба грем, по вољ -
но. 064/080-86-99.
(244435)

ПРО ДА ЈЕМ ку ку руз,
пре кру пу, жи то, је чам,
ба ли ра ну де те ли ну,
пра си ће, жи та ри це,
до но сим на кућ ну
адре су. 064/129-45-43.

ПРО ДА ЈЕМ шлај фе -
ри цу за пар кет, шлај -
фе ри це за те ра цо, ди -
за ли цу гра ђе вин ску.
064/026-05-25.
(244741)
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ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че, за мр зи вач сан -
ду чар, мој ца фо те ље,
гар ни ту ре, ре га ле,
мост-ре гал, сто + сто -
ли це, спа ва ћа со ба
ком плет, ел. шпо рет,
ТА пе ћи, те пи си, аме -
рич ки пла ка ри ра зно.
063/107-78-66.
(244782)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ли
огрев др ве та, би бер
цреп, са ло нит пло че,
кра ву. 063/711-77-54.
(244844)

ШЉИ ВА, кру шка, кај -
си ја, бре сква за ра ки -
ју, до во зим, про да јем.
Тел. 064/232-64-33.
(244850)

ПО ЛОВ НА гра ђа: гре -
де, сту бо ви, ро го ви и
ма ли фор мат ци гла и
би бер цреп. 064/122-
69-78. (244852)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ
3,5 кв, по вољ но,
6.000. 064/348-05-10.
(244855)

ТРО ФА ЗНИ цир ку лар
20.000; пре кру пар
3.000; бру си ли ца
2.600; бош бу ши ли ца
3.000; це ви за ске лу
4.000; ел. Хо бла
1.500; пи са ћи сто
3.000. 065/631-82-27.
(244856)

ТВ, лу сте ри, на ви га -
ци ју, ка уч, те пих, три -
ме ри, па ви љон, ко ли -
ца, про зо ри, ду ше ци,
алат, ре шо, мо бил ни.
064/635-77-42.
(244871)

ВЕШ-МА ШИ НЕ у од -
лич ном ста њу, из Не -
мач ке: бе ко 14.000;
ин де сит 15.000, га -
ран ци ја го ди ну да на.
064/612-11-10.
(244873)

ПРО ДА ЈЕМ про дав ни -
цу здра ве хра не у ра -
ду, са ро бом.
Кл061/235-17-50.
(244801)

ПРО ДА ЈЕМ бо ле снич -
ки кре вет, ау то мат ски,
са да љин ским упра -
вља чем. 065/276-99-
37. (244809)

ПРО ДА ЈЕМ хи дра у -
лич ну пре су, ра ди на
стру ју, а  мо же и руч -
но. 063/899-78-82.
(244816)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет
ре мон то ва не ТА пе ћи,
до ста ва, мон та жа, по -
вољ но. 063/898-00-82.
(244820)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле   ку хињ ске
еле мен те, но ва ку хи -
ња 10.000 ди на ра.
063/773-45-97, 
374-568. (244784)

ПРО ДА ЈЕМ кре вет од
пу ног др ве та са под -
ни ца ма, но вим ду ше -
ком од ме мо риј ске
пе не, 7.000 ди на ра.
064/323-94-45,
013/370-441. (244821)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу
жи ви ну: ко ко шке, пи -
ли ће, пат ке, па чи ће,
мор ке. 063/894-84-23.
(244831)

ХИТ НО ко за са ја ри -
ћи ма на про да ју. Тел.
312-443. (2344836)

КО КЕ но си ље, ста ре
два ме се ца, вак ци ни -
са не, ра се те тра SL.
063/315-381 
(244779)

НА ПРО ДА ЈУ ко мо де,
ви три не, ор ма ни, сто
и сто ли це, по ли ца за
ТВ, кре ка ве со, ста -
кле ни сто, днев ни сто -
чић, ду ше ци, фри жи -
дер, тро сед + две фо -
те ље, уга о на гар ни ту -
ра мој ца, фо те ља и
др. 064/155-38-13.
(244895)

НА ПРО ДА ЈУ ли вад -
ско се но, 100 ди на ра
ба ла. 062/240-643.
(244974)

ФА САД НА ци гла, цр -
ве на, ши ва ћа ма ши на
но жна, по вољ но.
064/131-54-96.
(244973)

ПРО ДА ЈЕМ ле жај, ка -
ду са огле да лом, за -
мр зи вач 310 л.
063/359-276. (244957)

НА ПРО ДА ЈУ ду шек за
тро сед, ма ло ко ри -
шћен. 013/354-719.
(244981)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
гар де ро бу, очу ва ну и
не из но ше ну. 060/142-
22-13. (244944)

ПРО ДА ЈЕМ ком би но -
ва ни фри жи дер, као
нов, го ре ње. 064/457-
02-11. (244728)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не
де ло ве на ме шта ја.
060/142-22-13. (2444)

ФО ТЕ ЉА на раз вла -
че ње, дво сед, сто и
сто ли це, деч ја ко ли ца.
064/592-78-112. (224)

НА ПРО ДА ЈУ пре о ста -
ла огрев на др ва, то по -
ла и вр ба, тур ска кал -
др ма. 063/423-446.
(244988)

ПРО ДА ЈЕМ ЦО2, 190,
ка ље ву пећ, по крет на,
на ло же ње. Ла ва Тол -
сто ја 25, Пан че во.
(245015)

СТАЛ НИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де ло -
ва. 066/409-991,
069/203-00-44. (2420)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре веш-
ма ши не, фри жи де ре,
за мр зи ва че, шпо ре те,
бој ле ре, гво жђе, пре -
воз, се лид бе. 061/287-
48-87. (244692)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (2447)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, ста ре
сла ви не, аку му ла то ре,
веш-ма ши не, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, ка -
бло ве и оста ли ме тал -
ни от пад. 060/521-93-
40. (244843)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре, ку -
хи ње, ТА пе ћи, оста ло
по кућ ство. 062/148-
49-94. (244820)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, алу -
ми ни јум, ба кар, ме -
синг, аку му ла то ре,
веш-ма ши не, за мр зи -
ва че, те ле ви зо ре.
061/321-77-93. (2449)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не ме -
та ле, гво жђе, аку му -
ла то ре, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, те ле ви зо ре.
061/206-26-24. (2449)

КУ ПУ ЈЕМ се кун дар не
си ро ви не: гво жђе,
алу ми ни јум, ба кар,
ме синг, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, те ле ви -
зо ре. 064/484-13-76.
(244986)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, оло -
во, алу ми ни јум, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
аку му ла то ре и оста ли
от пад. 061/322-04-94. 

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, бе лу тех ни ку
и ТА пе ћи. 061/641-
30-36. (244960)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, ис -
прав не и не ис прав не.
064/366-57-87, 335-
930. (244956)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај, ста -
ри но вац, ста ри на кит,
са то ве, фи гу ре и оста -
ло. 335-930, 
063/705-18-18. (2449)

КУ ПУ ЈЕМ пер ја не ја -
сту ке и ду ње, ста ре
сли ке, са то ве, ста ру
по шту, ста ро по кућ -
ство. 063/705-18-18,
335-974. (244956)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
ку хињ ске уга о не гар -
нти ту ре и оста ло по -
кућ ство. 066/900-79-
04. (244662)

КУ ЋА, Вој ло ви ца 180
м2, сре ђе на, гре ја ње,
изо ла ци ја,  46.000,
мо гућ до го вор, кре -
дит. 065/367-71-71
(СМС)

КУ ЋА ком плет но сре -
ђе на са два ста на, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-47-
97. (243167)

КУ ЋА, Ми са, при зем -
на, усе љи ва, 33.000;
Стар че во, 4.5 ари,
104, 18.000. (67),
„Мил ка М”, 744-28-
66. (4723)

ПЛА ЦЕ ВИ, Но во се -
љан ски, 28 ари, ви -
кен ди ца, 7.500; Бе о -
град ски, 16 ари,
8.000. (67), „Мил ка
М”, 744-28-66. (4723)

ЊИ ВА, Скро ба ра, 33
ара, 2.800 евра.
065/852-71-99.
(243189)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 120
м2, га ра жа 50 м2, плац
12 ари, ме њам за
стан, Та ми шка 43, Ја -
бу ка.  063/890-70-01.
(243496)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Де во -
јач ки бу нар, асвалт,
услов на, усе љи ва,
стру ја, ку па ти ло, по -
вољ но. 063/832-50-97.
(243808)

КУ ЋА у из град њи 200
м2, Ба нат ско Но во Се -
ло, фик сно 25.000
евра. Тел. 063/193-63-
59. (244125)

ПРО ДА ЈЕМ или да јем
у за куп ла нац зе мље
иза „Мле ка ре”.
069/247-76-24.
(244510)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву,
ле га ли зо ва ну ку ћу на
Ку де љар цу са 9 ари
пла ца. 064/040-82-72.
(244437)

ВИ КЕН ДИ ЦА код Де -
во јач ког бу на ра, 200
м од цен тра, ле га ли -
зо ва на, 061/206-30-
46. (244359)

КУ ЋА у Омо љи ци, 120
м2, 9 ари плац.
065/961-93-22.
(244305)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. 062/415-
359. (244509)

КУ ЋА на пла цу 18
ари, Пан че вач ки пут,
укњи же но, вла сник.
062172-92-98.
(144641)

10 КИ ЛО МЕ ТА РА од
бе ло цр кван ских је зе -
ра, две ку ће на 50
ари, стру ја, во да,
асвалт, те ле фон, во ће.
Хит но. 060/168-45-86.
(244911)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари пла -
ца на Ста ром Та ми шу,
под во ћем. 
061/162-50-25.
(244681)

КУ ЋА на про да ју, 70
м2, Мо ше Пи ја де 45-а,
70 км, сре ђе на, од мах
усе љи ва, кли ма, SBB,
град ска ка на ли за ци ја,
цен тар гра да. Кон -
такт, Ду шан, 065/619-
15-59. (244643)

ПРО ДА ЈЕМ плац у
Стар че ву, Ма ти је Гуп -
ца 103. Тел. 063/102-
14-22. (244649)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Ста ром Та ми шу, на
пла цу од 6 ари.
061/162-50-25,
013/263-80-51.
(244681)

КУ ЋА, До си те је ва 8-а,
2 ара, укњи же но.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. 
(244657)

ЛА НАЦ зе мље (воћ -
њак, ви но град, ба шта)
по тез код 5000 ка сар -
не. Вла син ска.
062/882-11-32.
(244680)

ХА ЛА на 5 ари, плац 4
ара и ме ша ли ца.
069/213-97-37.
(244753)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2,
ПР + по моћ ни објек -
ти, ЦГ, 39.000. 
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(244710)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, ку ће од 39.000 до
80.000. (636), 
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(244710)

МИ СА, Шар пла нин -
ска, лукс, но во град ња,
ЦГ, укњи же но, 300 м2,
ПО+ВП+ВПК+по моћ -
но стам бе ни обје кат,
плац 5 ари, 100.000,
за кеш куп ца ко рек тан
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(244710)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа 120 м2

на 5 ари + 18 м2, ле -
га ли зо ва но, вла сник,
Пре спан ска 15.
063/307-674. 
(244703)

ОМО ЉИ ЦА, спрат на
но ва, две за себ не је -
ди ни це, хит но, 27.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (244697)

КА ЧА РЕ ВО, хит но,
25.000, 100 м2, 16
ари. „Го ца”, 063/899-
77-00. (244697)

СТА РА МИ СА, 70 м2,
3.5 ара, 32.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(244697)

КО ТЕЖ 1, 60 м2, 6
ари, хит но, 37.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (244697)

ЦЕН ТАР ши ри, 5,6
ари, 1220 м2, са лон -
ска ку ћа, 65.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(244697)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, у са мом
на се љу но ва укро вље -
на ку ћа 155 м2, екс тра
ло ка ци ја, вла сник 1/1,
мо же и брз за вр ше так
ра до ва по си сте му
кључ у ру ке. 
063/637-673. 
(244722)

КУ ЋА Ба ња Вруј ци, 60
м2, 6 ари, про дја -
ем/ме њам. 064/955-
51-85. (244726)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две од -
лич не стам бе не је ди -
ни це, 7 ари, 26.000.
(49), „Му станг”,
062226-901. 
(244848)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 60 м2, 13,5 ари,
26.500. (49), „Му -
станг”, 062226-901.
(244848)

ПРО ДА ЈЕМ плац 10
ари, Ја буч ки пут код
„Пи ва ше ви ћа”, це на
15.000. 060/353-99-
10. (244847)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ,
Ба ва ни штан ски пут,
36 ари. 064/347-98-
80. (244797)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у Вој -
ло ви ци. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(244808)

ТЕ СЛА, ку ћа на екс -
тра ло ка ци ји за при -
ват ни би знис и ста но -
ва ње. 063/329-464.
(244830)

СЕ ВЕР НА зо на, по ла
хек та ра по ред ас фал -
та, са мо 8.500 евра.
063/894-84-23.
(244831)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у
Вој ло ви ци, 44 ара, до -
зво ље на град ња.
064/256-35-40.
(244838)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ар, без
ула га ња, 70.000.
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(244827)

СКРО БА РА, спрат на
ку ћа, плац  78 ари до
пу та, 13.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244827)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 100 м2, 15 ари,
30.000, 114 ари до пу -
та, 52.000. (679),
063/836-23-83, 
„Трем 01”. 
(244783)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу, ста ра Ми са. Тел.
069/223-24-25.
(244778)
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ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До -
ло ву, на 29 ари. 371-
274, 064/176-88-52.
(244757)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код
На род не ба ште, до го -
вор. 063/864-09-85,
069/355-28-44.
(244775)

ТЕ СЛА, 6 ари пла ца,
две стам бе не је ди ни -
це, укуп но 120 м2,
6.300 евра. 065/631-
82-27. (244856)

ЈА БУ КА, ку ћа, ста ро -
град ња, усе љи ва, на 5
ари. 013/262-41-21,
Бе ли. (244868)

КУ ЋА, 120 м2, цен тар,
са гра ђе на 2003. го ди -
не, вла сник, 1/1.
063/777-87-77.
(244406)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, плац 3.8 ара,
Мак си ма Гор ког.
063/301-360.
(244900)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80
м2, Пан че во, ши ри
цен тар, 29.000, сва ко -
ја ки до го вор.
064/902-28-80.
(244919)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на 139 м2 + ло кал 30
м2 на 7.29 ари, 31.000
евра, (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(244928)

МИ СА, спрат на ку ћа
260 м2, на 4.5 ара,
42.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(244928)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 180 м2,
три стам бе не це ли не
на 2,25 ари, 59.000.
(097) „Пер фект”,
064/348-05-68.
(244928)

КУ ЋА, га ра жа, воћ -
њак, ба шта 20 ари,
Пе ли стер ска 18-е.
064/866-22-98.
(244995)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац зе -
мље са ви кен ди цом,
дру га ду жа иза „Ба -
нат ског кут ка”.
064/648-76-64.
(244514)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу код
На род не ба ште, вла -
сник. Тел. 063/175-
62-90. (244975)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Вој -
ло ви ца, дру ги про сек,
Б. Је дин ства. 064/618-
44-10. (244739)

ОМО ЉИ ЦА, цен тар,
плац са две ку ће, ста -
ра и но ва не до вр ше -
на. 060/617-15-90.
(244955)

КУ ЋА на Ку де љар цу,
мо же за ме на за стан,
уз до пла ту. 064/902-
10-30. (244953)

КУ ЋА ком плет но сре -
ђе на са два ста на, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-47-
97. (4723)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ка ра у ли. Тел.
062/198-13-88.
(244946)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа 104
м2, на 4 ара, окрет ни -
ца, глав ни пут, на
про да ју. 061/187-24-
22. (244982)

НО ВА КУ ЋА, 60 м2, 3
ара, 16.500 евра. Ста -
ра Ми са. 061/664-39-
26. (245002)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве,
гра ђе вин ска зо на,
укњи же ни, Пе ли стер -
ска и Кај мак ча лан ска.
063/894-88-11.
(245081)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це,
ку ћа 51 м2, на 3 ара
пла ца, ле га ли зо ва на,
про да јем/из да јем.
063/802-58-36.
(245003)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, сре ђен, по вољ но.
066/813-47-04. (СМС)

ТЕ СЛА, тро и по со бан
стан но ви је град ње,
61 м2, дру ги спрат у
мир ној, сле пој ули ци
са зи да ном га ра жом у
дво ри шту. Стан је од -
мах усе љив, са ку хи -
њом и пла ка ром,
45.000 евра. 060/628-
46-56. (СМС)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, ТА, II спрат,
Стре ли ште. 069/304-
78-85, 063/344-751,
304-788. (243716)

ПРО ДА ЈЕМ стан у ку -
ћи, у То по ли, 58 м2,
20.000 евра. 
069/663-773.
(244497)

НОВ, укњи жен стан,
цен тар, 120 м2, пар -
кинг ме сто, ЕГ, 59.000
евра. 069/617-059.
(243540)

МИ СА, 48 м2, 18.000;
70 м2 + дво ри ште,
24.000. 063/377-835. 

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, у
ши рем цен тру. Вла -
сник. 060/034-74-33.
(243900)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и -
по со бан, 44 м2, укњи -
жен, вла сник, ВПР,
ТА, ком плет но ре но -
ви ран, 28.000, без по -
сред ни ка, мо гу ћа за -
ме на за Бе о град, уз
до пла ту.
063/737-39-93.
(244194) 

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, ЦГ, те ра се, IV
спрат, усе љив. Тел.
013/331-079,
063/770-45-55.
(244648)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ста ром Та ми шу, са
спра том, усе љи во.
061/162-50-25.
(244681)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га ра -
жа, ба шта, укњи жен,
17.500. 061147-82-23.
(244686)

У СА МАЧ КОМ про да -
јем гар со ње ру, код
аме рич ке, 51 м2, сре -
ђен. 062/361-676.
(244659)

СТАН 46 м2, цен тар,
ЦГ, два лиф та. Зва ти
по сле 16. 065/618-25-
52. (244746)

ДВО И ПО СО БАН, Те -
сла, ре но ви ра ње, две
те ра се, ЕГ, 66 м2,
35.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (244779)

ЈЕД НО СО БАН, 32 м2,
ре но ви ран пот пу но,
До њи град, 22.500.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. 

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, 28 м2, ЦГ, 21.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (244779)

КО ТЕЖ , дво со бан,
ве ли ка те ра са, 31.000.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(244779)

ДВО СО БАН, стро ги
цен тар, ЦГ, те ра са,
34.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (244779)

КО ТЕЖ 1, бли же цен -
тру, 40 м2, III, TA,
25.000. (188),  „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(244811)

СО ДА РА, дво со бан,
IV, ТА, 26.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (244811)

КО ТЕЖ 2, ма њи дво -
со бан, IX, ЦГ, до го -
вор. (188),  „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(244811)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру 25 м2, у од лич ном
ста њу, Ко теж 1.
063/413-573.  (24481)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 42 м2, V, ре но -
ви ран, 26.500. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (244858)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва
згра да, дво со бан, до -
бар, 58 м2, III, 32.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(244858)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 25.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.  (244858)

СО ДА РА, дво со бан,
ТА, III, сре ђен,
29.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(244858)

КУТ КОВ, 35 м2, III,
плин, те ра са, 20.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(244858)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
ВП, 40 м2, леп, ЕГ,
21.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(244858)

СО ДА РА, дво со бан,
52 м2, сре ђен, III, ТА,
29.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(244858)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IV, ЦГ, 30.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(244858)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан,
I, 37 м2, те ра са, ЦГ.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(244858)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан 32 м2 + те ра са, V,
лифт, ЦГ, 20.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(244825)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, ПР,
сре ђен, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244825)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55
м2, V лифт, ЦГ, ре но -
ви ран, 31.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244825)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
јед но и по со бан, 42 м2,
ПР, ЦГ, 23.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244825)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, ТА, III,
ком плет но ре но ви ран,
26.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(244825)

ТРО СО БАН стан, вр ло
по вољ но. 063/807-27-
07. (244828)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан 66 м2, плус по -
друм на Те сли, дво -
стран, пот пу но ре но -
ви ран, IV спрат, ни је
по след њи, не ма лифт,
цен трал но гре ја ње,
мо же и са ства ри ма,
47.000 евра. 
063/827-58-58.
(244840)

ПРО ДА ЈЕМ у цен тру
гар со ње ру, 24 м2, са
ве ли ким по дру мом.
061/517-76-88.
(244897)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, Пе пе ља ра,
ета жно гре ја ње, вла -
сник, укњи жен. Тел.
060/333-56-41.
(244730)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан на Ко те жу 2, 40
м2, за Те слу. 060/180-
19-85. (244732)

ПРО ДА ЈЕМ стан 68
м2, стро ги цен тар гра -
да, без по сред ни ка.
Тел. 064/511-25-10.
(244705)

ЦЕН ТАР, са лон ски
стан, 70 м2, 55.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (244697)

МАР ГИ ТА, 50 м2, дво -
со бан, 20.000 евра,
хит но. „Го ца”,
063/899-77-00.
(244697)

ЦЕН ТАР Стре ли шта,
но во град ња, V, 103
м2, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(244710)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2,
V, ком плет на ме ште -
но, но во, 28.500, до -
го вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(244710)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
V, 25.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (244710)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 64 м2,
VI, дво и по со бан,
32.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(244710)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 57
м2, II, 30.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(244710)

ЦЕН ТАР Стре ли шта,
57 м2, VI, 30.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (244710)

ТЕ СЛА, 40 м2, јед но -
со бан, ВПР, 25.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (244710)

ХИТ НО, Стре ли ште,
54 м2, ВПР, без гре ја -
ња, 25.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (244710)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по ну да
ета жних тро соб них
ста но ва у ку ћи на
спра ту. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(244710)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 70 м2, I спрат,
800 евра/ква драт.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(244710)

ШИ РИ цен тар, пре леп
дво со бан, 53 м2, ВП,
ЕГ, 34.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(244887)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп
двособaн, IV TA,
22.000. (398), 
„Кров”, 
060/683-10-64.
(244887)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, дво ри -
шни, 22 м2, 8.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(244887)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 м2, ЦГ, ЦГ, усе љи -
ва, 16.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 
351-061,
063/494-898.
(244890)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IV, ЦГ, лифт,
од мах усе љив, 30.500.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(244890)

ЛА ВА ТОЛ СТО ЈА, но -
во град ња, усе љив, ду -
плекс, 104 м2, IV, ЦГ,
лифт, дво стран, пре -
леп, 75.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(244890)

ГОР ЊИ ГРАД, че тво -
ро со бан, но ви ја згра -
да, пре леп, 84 м2, III,
ЦГ, уград на ку хи ња, 4
кли ме, га ра жа,
55.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(244890)

СО ДА РА, тро со бан,
ЦГ, III спрат, 42.000:
дво со бан, IV спрат,
30.000. (396), Лајф”,
061/662-91-48. 
(4723)

КО ТЕЖ 2, ду плекс, 78
м2, 37.000; Те сла ду -
плекс 84 м2, 46.000.
(396), Лајф”, 
061/662-91-48. 
(4723)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, ЦГ, 44.000; дво -
со бан, ЦГ, VI спрат,
30.000. (396), Лајф”,
061/662-91-48. 
(4723)

СТРО ГИ цен тар, 100
м2, 75.000, ду плекс
136 м2, 90.000, нов
дво со бан, 43.000.
(396), Лајф”, 
061/662-91-48. 
(4723)
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СО ДА РА, дво и по со -
бан, сре ђен, 39.000,
дво и по со бан за сре -
ђи ва ње, 33.000; вој не
дво и по со бан, 40.000.
(396), Лајф”, 061/662-
91-48. (4723)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, III, ЦГ, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(244890)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 35 м2,
ВП, ЦГ, од мах усе љив,
22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(244890)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 74 м2, II, ЦГ, од -
ли чан рас по ред,
43.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(244890)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и -
по со бан, 38 м2, IV,
ТА, ком плет сре ђен,
27.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(244890)

ТЕ СЛА, тро со бан, 77
м2, I, дво со бан, I, ста -
но ви ни жа спрат ност.
„Ве сна 2”, 
066/937-00-13.
(244913)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по вољ -
но тро со бан, ни жа
спрат ност, дво со бан,
25.000. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(244913)

ТЕ СЛА, стан дво со -
бан, 53 м2, све тао,
етаж. гре ја ње, кли ма.
062/376-047.
(244917)

ОД ЛИ ЧАН, стро ги
цен тар, тро со бан, две
те ра се, гип са ни ра до -
ви, 51.000. 060/035-
36-64. (244922)

ЦЕН ТАР, 2.0, ЦГ,
34.000, Со да ра, 1.0,
ТА, до го вор.  (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(2449267)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
ЦГ, 26.000; Ми са, 50,
од лич но, 18.000.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (244561)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.5, ЦГ,
29.000, ста ри „бу -
вљак”, 70 м2, 13 ари,
32.000. (338), 
„Јан ко вић”, 
348-025. 
(244561)

СО ДА РА, 56, ЦГ, VI,
усе љив, лифт, 32.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(244783)

СО ДАРА, 75 м2, ЦГ,
II, два лиф та, две те -
ра се, 43.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (244783)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ,
ПР, 30.000, 37 м2, ЦГ,
III, 26.000. (679),
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(244783)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 52
м2, II, но ви ји, ета жно,
35.000 евра, вла сник.
066/200-514.
(244760)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
38 м2, нов, при зе мље,
гре ја ње, 30.000 евра,
вла сник. 066/200-514.
(244760)

ТЕ СЛА, тро со бан, 65
м2, I, дво ри ште, 60 м2,
та ван ски про стор,
42.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(244928)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, ТА, 26.500;
дво со бан, 57 м2,
28.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(244928)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, IV, TA, ре -
но ви ран, 21.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (2449)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 38 м2, 19.500;
дво со бан, 52 м2,
30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(244928)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, I, TA, ре -
но ви ран, 34.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(244928)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, II, лифт, ЦГ,
35.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(244928)

ПО ВОЉ НО про да јем
стан, цен тар, по год но
за аген ци је, ло кал,
ста но ва ње. 064/927-
53-03. (245000)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан у цен тру, 55 м2.
060/026-19-60.
(244965)

КО ТЕЖ, очу ван јед но -
со бан, 34 м2, V, лифт,
ЦГ, 22.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (244950)

ЗА СТАН, до жи вот на
ме сеч на фи нан сиј ска
по моћ. За ли ца 65+.
„Ел пис”, 061/324-40-
85. (244987)

ЦЕН ТАР, нов укњи -
жен, 37 м2, вла сник.
063/208-352. (24501)

ШИ РИ цен тар, нов,
укњи жен стан, 48 м2,
од мах усе љив.
063/208-357. (45011)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, VII, 55 м2, по -
вољ но. 064/002-15-44,
013/345-488.
(245013)

БА ТАЈ НИ ЦА, дво со -
бан стан, вла сник, 66
м2, ЦГ, но во на се ље.
061/141-79-62.
(245020)

МИ СА, пот кро вље,
100 м2, си ва фа за, сви
при кључ ци, укњи же -
но. 065/333-55-25.
(245019)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
II, пре леп, 48.000; Ко -
теж 1, тро со бан, VI,
30.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4723)

ПЕ ПЕ ЉА РА, дво и по -
со бан, I, 58, 22.000;
Mиса, I, тро со бан, ЦГ,
те ра са, 34.000. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (4723)

МИ СА, по слов на згра -
да, ПР + ПК, иде ал но
за ор ди на ци ју и дру ге
де лат но сти. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66. 
(4723)

ЦЕН ТАР, дво со бан, II,
55 м2, ЦГ, те ра са, од -
лич на град ња. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66. (4723)

МИ СА, јед но со бан,
ПР, те ра са, 18.000;
Мар ги та, 39, лукс,
19.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4723)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
пра зан, II + та ван,
нов, са мо 26.500.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4723)

ТЕ СЛА, гар со ње ра, II,
25 м2, од лич на,
23.500; Гор њи град,
ПР, 22, јед но со бан,
16.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-
66.(4723)

ЦЕН ТАР, тро со бан, II,
78, пра зан, пар кет,
ПВЦ, те ра са. Са мо
38.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(4723)

ХИТ НО по треб не ку ће
и ста но ви у Пан че ву,
бр за ре а ли за ци ја.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (244710)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће на свим ло ка ци -
ја ма. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(244783)

КУ ПУ ЈЕМ стан на
Стре ли шту, до 20.000
евра, без по сред ни ка.
060/618-72-60.
(244902

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла -
та. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(244928)   

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво -
со бан стан на но вој
Ми си. 060/377-74-99.
(СМС)

ДВО СО БАН, по лу на -
ме штен, ТА, згра да,
Те сла, ду же, бли зу
„Ави ва”, де по зит.
061/285-43-28. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ на Ми си
стан, ма њи-ве ћи, на -
ме штен, пра зан са
гре ја њем. 063/154-94-
11. (244413)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, ви со ко при зе -
мље, ТА пећ, пра зан,
ре но ви ран. 064/313-
89-72. (244450)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, I, Со -
да ра, ЦГ. 060/051-02-
44. (244467)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен јед но со бан
стан, Ко теж 1. Тел.
063/809-46-55.
(244198)

ИЗ ДА ЈЕМ стан са гре -
ја њем, но ва Ми са.
063/214-387.
(244676)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен стан, 38 м2, Со -
да ра, кли ма, ка блов -
ска ТВ, гре ја ње, сло -
бо дан 1. ав гу ста 2017.
065/401-18-86.
(244665)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН
стан, дво и по со бан,
ЦГ, те ле фон, кли ма,
Ко теж 1, IV спрат.
Тел. 063/803-14-86.
(244661)

У СА МАЧ КОМ из да -
јем на ме ште ну гар со -
ње ру сам цу, 80 м2.
065/353-07-57.
(2144659)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Ко те жу.
Тел. 064/228-25-44.
(244749)

НА МЕ ШТЕН јед но и -
по со бан стан, Ко теж
1, код апо те ке „Фа -
бег”. 069/222-55-77,
064/370-74-93.
(244731)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
на но вој Ми си, бли зу
Спорт ског цен тра.
062/161-48-74,
013/373-027.
(244733)

ПРИ МАМ уче ни ке/це,
на ме штен стан са ЦГ,
ка блов ска, ин тер нет,
50 евра (за јед ног).
378-093 
(244718)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Со -
да ри од 56 м2.
063/861-42-91
(244785)

СТАН за из да ва ње 44
м2, С. Шу пљик ца. Тел.
332-527, 
066/322-527 
(244791)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, две
стам бе не је ди ни це,
Све тог Са ве 62. Тел.
064/668-87-38
(244804)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан,
на ме штен стан ТА, „
Una Dalli”. 064/255-
87-50 (244811)

КУ ЋА, 54 м2, WI-FI,
ста ри „бу вљак”, на ме -
ште на. 069/508-05-65
(244839)

КОМ ПЛЕТ НО на ме -
штен стан на но вој
Ми си, кли ма ти зо ван,
оба ве зан де по зит.
060/619-91-11 (2448)

СТАН за из да ва ње,
Со да ра, при зе мље.
061/611-10-49.
(244695)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
по лу на ме штен стан у
ку ћи, пред ност уче ни -
ци ма, сту ден ти ма.
К063/866-59-58.
(244968)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на -
ме ште ну гар со ње ру,
цен тар, ТА, 90 евра +
де по зит. 064/186-50-
87. (244854)

НА МЕШТЕН јед но со -
бан + јед но и по со бан,
но во град ња, дво ри -
ште, 80 евра, код Хо -
те ла „Та миш”.
064/122-48-07.
(244858)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу за уче ни ке и сту -
ден те, Со да ра,.
064/439-40-89.
(244872)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Те сли.
Тел. 064/163-56-08.
(244866)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Со да -
ра, 80 евра + де по зит.
064/252-47-00.
(244867)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. АВГУСТА

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ОД 1. АВГУСТА

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

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

Цена: 500 динара 

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена: 200 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара
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ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, ду же вре ме, Ко -
теж 1, у фу лу, по вољ -
но. 064/137-63-19.
(244886)

СКРОМ НА ку ћи ца са
не што ства ри за јед ну
до две осо бе, 40 евра.
Тел. 361-322,
065/624-16-11.
(244893)

СТАН у ку ћи на Стре -
ли шту, 120 евра, мо -
же и це ла ку ћа, це на
до го вор. 065/624-16-
11, 361-322. 244893)

ИЗ ДА ЈЕМ нов јед но -
со бан стан. 062/467-
711. (244901)

СТАР ЧЕ ВО, из да јем
за себ ну ку ћу, 8 ари,
ета жно гре ја ње.
065/360-01-17.
(244907)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан стан, 64 м2,
у стро гом цен тру. Тел.
061/621-32-18.
(244905)

СТАН че тво ро со бан,
пра зан, мо же кан це -
ла ри је, Ко теж 2, из да -
јем ма га цин. 061/225-
16-43. (244924)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан у ви -
ше спрат ној згра ди,
цен тар. 060/724-17-
25. (244729)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, усе љив по сле 15.
ав гу ста 2017. Тел.
013/235-37-00, по сле
20 са ти. (244765)

ПАН ЧЕ ВО, по лу су те -
рен, из да јем дво со бан
стан, плус гар со ње ра,
огра ђе но дво ри ште,
два ула за, два ку па ти -
ла, две ку хи ње, но ва
Ми са. 064/636-60-08,
013/261-55-16.
(244763)

ГАР СО ЊЕ РУ, но ви је
на ме ште ну, бли зу
цен тра, кли ма, ин тер -
нет, из да јем. 061/204-
76-26. (244756)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, мо же и уче ни ци -
ма. 065/250-89-97.
(244755)

БЕС ПЛАТ НО со бу, ку -
хи њу, ку па ти ло, из да -
јем ста нар ки у Ива но -
ву. 064/372-94-71. 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
не на ме штен стан на
Со да ри, пе ти спрат.
065/445-09-32. (2445)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, Жар ка Зре ња ни -
на 18. 063/195-93-94.
(244962)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, I
спрат, Со да ра.
062/634-112. (24495)

ГА Р СО ЊЕ РА, 27 м2,
Ко теж 2, на ме ште на.
063/189-74-50,
063/865-66-54. (2448)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Те сли, ТА,
кли ма, не на ме штен.
063/371-325.
(244930)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан, пра зан, по -
лу на ме штен, гар со ње -
ру на ме ште ну, цен -
тар, по вољ но.
061/131-79-04. (2449)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну
ку ћу, вр ло леп у, сре -
ђе ну, при зем ну, 130
м2, у об зир до лазе и
те рен ци. 060/142-22-
13. (244964)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, ку хи -
њу, ку па ти ло, сред њо -
школ ци ма, сту ден ти -
ма. 064/988-99-10,
061/189-00-93.
(244948)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ јед но -
со бан стан на Стре ли -
шту, не на ме штен.
063/344-052.
(244951)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу у но вој ку ћи,
сам цу, са ми ци.
064/130-36-02.
(244997)

СТАН, Те сла, пре ко
пу та „Ави ва”, дво со -
бан, ком плет но сре -
ђен, на ме штен, 
150 евра. 
064/514-05-06.
(244994)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, Со да ра,
ЦГ, ин тер нет, кли ма.
Де по зит оба ве зан.
013/615-448, од 12 до
17 са ти. (244993)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан, Ко -
теж 1, сквер. 
063/803-03-38.
(245005)

ЗГРА ДА, из да јем на -
ме штен дво со бан
стан, но ва Ми са, кли -
ма, ка блов ска.
064/231-23-59.
245006)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за стан ло кал од 39
м2, у цен тру Стре ли -
шта. Тел. 064/267-71-
74. (243773)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал ТЦ
код Су да, 14 м2,
12.000 евра, вла сник.
069/663-773.
(244497)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 21
м2, Л. Тол сто ја, бли зи -
на пи ја це. 333-058.
(244750)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру. 063/255-892,
063/254-155.
(244744)

СТРО ГИ цен тар: 14,
35, 60 м2 из да ва ње,
плац та ко ђе. 063/240-
817. (244768)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
мо же зуб на ор ди на -
ци ја и мо же као кан -
це ла ри ја. Тел.
064/417-68-58.
(244658)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор, 28 м2, Мак -
си ма Гор ког 81.
063/837-48-34.
(244682)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло кал 81 м2, цен тар
Стре ли шта, иде а лан
за апо те ку, ме са ру,
кла ди о ни цу. 064/267-
71-74. (244690)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за стан, ло кал од 39
м2 у цен тру Стре ли -
шта. 064/267-71-74.
(244690)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110
м2 и кан це ла риј ски
про стор. АЦ „Зве зда”,
Сте ва на Шу пљик ца
88. 063/278-250.
(244806)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 15 м2,
у про ла зу и кан це ла -
ри ју 25 м2, Вој во де
Пут ни ка 29. 063/278-
250. (244806)

ИЗ ДА ЈЕМ фри зер ски
са лон, по го дан и за
ко зме тич ке услу ге,
сре ђен, ком плет но
нов, 200 евра.
064/514-05-06.

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
у цен тру. 063/662-
209. (244998

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 100
м2, у цен тру. 063/622-
209. (224998)

ПО ТРЕБ НА же на за
чу ва ње ста рих ли ца у
Не мач кој, ма ло по -
зна ва ње не мач ког је -
зи ка. Тел. 062/571-
007. (242777)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
пе ри о ни ци „Пи о нир”
и ко но ба ри ца. Тел.
069/108-06-54.
(243363)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци
за рад на те ре ну.
062/825-27-25.
(243116)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки
рад ни ци, рад на ас -
фал ту, ко ше ње тра ве
(рад са та ру пом).
013/332-526.
(243160)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це у ку -
хи њи и на шал те ру.
Ло кал у Бра ће Јо ва но -
вић. 063/897-55-04.
(244657)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
на ду же вре ме, рад на
„бу вља ку”. 
063/337-851.
(244751)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад у мар ке ту
„Бом бон чић”, до ћи у
су бо ту 29. ју ла 2017, 
у Ули цу 
Син ђе ли ће ва 21, од
18 до 20 са ти.
(244782)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
(же не и му шкар ци) за
рад у мар ке ту „Бом -
бон чић”. До ћи у пе -
так, 28. ју ла 2017, у
Ули цу Бра це Пе тров
53, од 18 до 20 са ти.
(244782)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА
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ХИТ НО по треб на му -
шко-жен ска фри зер -
ка, усло ви од лич ни.
064/255-57-31.
(244914)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
тре ћој сме ни.
063/130-75-40.
(244885)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за пе ка ру. 062/301-
022. (244887)

РЕ СТО РАН СКОМ
лан цу „Ко но ба аку -
стик” по тре бан за рад
ре сто ран ски ко но бар
и чи ста чи ца за рад у
Цр ној Го ри, и ку вар за
рад у Бе о гра ду.
064/290-45-39.
(244842)

ПО ТРЕБ НЕ две де вој -
ке за рад на но во о тво -
ре ном сплав-ре сто ра -
ну у Ја бу ци. 
063/899-78-82.
(244816)

ЛИ МА РИ ЈИ „Мар ко -
вић” по треб ни рад ни -
ци за рад на ви си ни.
Гра ђе вин ски ли мар,
бра ва ри (уни вер зал -
ци), мон та же ри сен -
двич па не ла, по моћ ни
рад ни ци. 065/617-12-
43. (244699)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством у ау то -
пе ри о ни ци „Пе ри -
ша”.Те л. 063/281-954.
(244427)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри -
це Caffeu „Pacifiko.
060/319-05-77,
061/236-32-97 (2447)

ГРА ЂЕ ВИН СКОЈ фир -
ми Pan Bau Маx, д. о.
о. По треб ни те са ри са
ис ку ством. 013/403-
639. (244711)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
на ши ва ћим ма ши на -
ма. 069/238-07-65. 

ПО ТРЕ БАН рад ник за
уград њу ПВЦ сто ла ри -
је. „Са ми го ин вест”,
063/389-972, 312-729.
(244968)

ПО ТРЕ БАН сто лар.
„Са ми го ин вест”,
312-729, 063/389-972.
(244968)

ПРЕ ХРАМ БЕ НОЈ про -
дав ни ци по тре бан
рад ник. Услов: ССС,
до зво ла Б ка те го ри је,
оп шта кул ту ра и ко -
му ни ка тив ност. 
До бро и ре дов но 
пла ћен по сао 
са мо гуч но шћу 
да љег на пре до ва ња.
Би о гра фи је сла ти на
адре су 
– Ду нав ска 4/25, 
Пан че во. 
(244949)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник за уград њу
сто ла ри је. 312-729,
063/389-972. 
(244968)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи -
ца. 063/813-29-76,
064/260-04-26.
(245014)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у ки о ску за
про да ју штам пе, са
ис ку ством. Тел.
064/813-00-35, 
зва ти од 18 до 
20 са ти. (245008)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фи ћу „Пе ти -
ца” код Ау то бу ске
ста ни це. 064997-79-
09. (245007

ИС КУ САН пе кар,
хлеб, со му ни, по моћ -
ник на пе ћи и про да -
ва чи ца. 064/120-09-
42. (245010)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке шпо ре та, бој -
ле ра, ин ди ка то ра,
раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88.
(244025)

ЧА СО ВИ, осно ве
елек тро тех ни ке, про -
фе сор са ис ку ством.
062/801-97-58. 

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(243972)

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. (2435)

РО ЛЕТ НЕ, ко мар ни -
ци, ПВЦ и АЛУ сто ла -
ри ја, сер вис и уград -
ња, за ме на гурт ни и
ста ка ла. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(243728)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКА
огра да и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја,
мон та жа, де мон та жа
и пре воз. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(243732)

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. (244360)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе -
че ње ра ки је. Ду ле,
064/163-58-85.
(243914)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до 2 м³, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. 

МА ШИН СКО се че ње
и це па ње и уно ше ње.
064/357-82-08. 
Бо са нац. 
(244435)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, ре но ви ра ње кро -
во ва, кре че ње, бе то -
ни ра ње, ра ди мо по -
вољ но. 063/865-80-49.
(244323)

ПАР КЕ ТАР, по став ка
пар ке та и брод ског
по да, хо бло ва ње, фу -
го ва ње, ла ки ра ње.
060/476-81-55.
(244342)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти -
сти ка, фи зи ка, ин -
фор ма ти ка, мо гућ -
ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен -
тар. 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94
(244748)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе -
че ње ра ки је, 120 л, са
пре во зом.
063/315-381. 
(244779)
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KIZZA – ис то вар/уто -
вар ро бе ви љу шка ри -
ма, пре воз шљун ка,
пе ска, се јан ца, ри зле,
ру ше ње обје ка та, ис -
коп ба ге ри ма, раз би -
ја ње и се че ње бе то на,
на си па ње и на би ја ње
те ре на. 064/648-24-
47. (4723) 

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци -
о но пра ње те пи ха.
Пре воз бес пла тан.
066/001-050, 
063/329-464. 
(244830)

КО МАР НИ ЦИ, ро лет -
не, ве не ци ја не ри, тра -
ка сте за ве се, но во и
по прав ка. 
064/189-40-91, 
354-777. (240870)

СЕ ЛИД БА – пре воз
1000 дин. Мо гућ ност
рад ни ка, по пуст на
ван град ске.
063/174-77-69
(242381)

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, 
063/329-464. (244545)

ПЕР ФЕКТ: де мит фа -
са де, зи да ње, мал те -
ри са ње, кре че ње, гле -
то ва ње, ке ра ми ка,
кро во ви. 
063/122-14-39.
(243856)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(241345)

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, 063/329-
464. (244545)

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци јан -
де ри, ко мар ни ци, тра -
ка сте за ве се, из ра да,
мон та жа, по прав ка.
063/775-96-08,
013/353-923. (243280)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, еки па
рад ни ка, по вољ но.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. 
(244486)

MAGIC LOOK, ма са жа
це лог те ла, пар ци јал -
на: бо ло ви у ле ђи ма,
ан ти це лу лит, ста ри ји -
ма и же на ма по пуст.
061/132-11-18.
(2444502)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
адап та ци је, по прав ке,
за ме не, од гу ше ња ку -
па ти ла, ка на ли за ци је,
од мах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(244389)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(241768)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних, ин ва лид них ли -
ца, за ка зи ва ње, прат -
ња до ле ка ра.
063/868-04-51.
(244770)

КЛИ МА, по прав ка и
уград ња свих вр ста
кли ма. 064/520-48-80,
063/740-83-98.
(2447719

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се -
стре: да ва ње те ра пи је,
ку па ње и не га бо ле -
сни ка. 063/737-59-60.
(244761)

СТО ЛАР СКЕ услу ге,
ку хи ње, пла ка ри, по -
прав ке, пре прав ке,
ко мар ни ци. 371-274,
064/176-88-52.
(244757)

КЛИ МА, сер вис, до пу -
на, уград ња, нај по -
вољ ни је. 064/520-48-
80, 063/740-83-98.
(244711)

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.
(244704)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње пар ке та као и
брод ских по до ва.
064/341-79-60.
(244702)

МО ЛЕ РАЈ: гле то ва ње,
кре че ње, ле пље ње та -
пе та, фар ба ње сто ла -
ри ја, ра ди ја то ра.
064/174-03-23,
065/523-07-49.
(244712)

ЖЕ НА са ис ку ством
чу ва ла би де те у сво -
јој ку ћи. 065/505-07-
22. (244715)

ТИ БЕ ТАН СКЕ ма са же,
от кла ња ње стре са,
пси хо а на ли за. Тел.
061/233-31-77.
(244714)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
по вољ но. 060/521-93-
40. (244843)

МЕ ЊАМ пе ле не, чу -
вам по крет не, не по -
крет не. Ве сна,
061/660-31-84.
(244798)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
по прав ка ста рих, мон -
та жа но вих це ви, мон -
та жа са ни та ри ја, од -
гу ше ња. 062/382-394.
(244819)

РА ДИМ све фи зич ке
по сло ве, бе то ни ра ње,
ру ше ње обје ка та и из -
но ше ње ства ри.
061/131-86-26.
(244829)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег те ле -
ви зо ра. 064/866-20-
70. (244837)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(244903)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, по прав ка кро -
ва, чи шће ње олу ка,
кре че ње, по вољ но.
065/535-24-56.
(244912)

РУ ШЕ ЊЕ свих вр ста,
зи да ње, бе то ни ра ње,
из ра да кро во ва, ре -
кон струк ци ја и зи да -
ње ку ћа, згра да, са
на шим ма те ри ја лом.
062/179-67-25.
(244966)

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. (244918)

ПЕ ДИ КИР, кур је очи,
ура сли нок ти, ма са жа
те ра пе ут ска, ре лакс.
061/308-95-86,
013/351-907. (244920)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње на ме -
шта ја, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474,
066/361-474, 
060/361-47-41.
(244936)

ШЛЕП-СЛУ ЖБА до
две то не. 064/144-27-
40. (244940)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку па -
ти ла, сер вис, по вољ -
но. 377-930, 063/115-
71-67. (244801)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, шу па,
раз би ја ње бе то на, бе -
то ни ра ње, оба ра ње
ста ба ла, ко ше ње тра -
ве, итд.  064/122-69-
78. (244852)

БЕ ТО НИ РА ЊА, раз -
би ја ње бе то на, ис ко -
пи, ру ше ња ку ћа, од -
но ше ње ства ри, итд.
060/035-47-40.
(244852)

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.  (244853)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње ку па ти ла,
вен ти ли, сла ви не, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-00-09.
(244861)

ПСИ ХО ЛОГ, пси хо те -
ра пи ја, са ве то ва ње,
раз го во ри. Тел.
061/198-32-32.
(244863)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма -
ње ста но ва, пе гла ње
ве ша, пе дант но и ква -
ли тет но. 061/412-44-
50. (244867)

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. (244088)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 064/157-20-
03. (244985)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780.
(244976)

ЧИ СТИ МО шут, та ва -
не, по дру ме, ра ди мо
све по сло ве. 061/321-
77-93. (244988)

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.
(243004)

ПО ВОЉ НО. Пре воз
ро бе, се лид бе ком би -
јем, це на по до го во ру.
064/147-14-77,
013/311-514. (238245)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, ри зла, од воз шу -
та ма лим и ве ли ким
ки пе ром. 064/648-24-
50. (4723) 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, ру ше ње обје ка та,
уто вар шу та, раз би ја -
ње бе то на. 063/218-
894. (4723) 

КА МИ ОН СКИ пре воз
до 2 м³, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, шут.
064/648-24-50. (4723) 

ИС КОП ба ге ри ма: те -
ме ља, по дру ма, сеп -
тич ких ја ма, ка на ла,
на си па ње те ре на.
063/218-894.
(4723) 

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни, се че ње
др ве ћа, ва ђе ње па ње -
ва. 063/218-894.
(4723) 

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те -
ле хен де ра ви си на ди -
за ња до 17 м, но си во -
сти 4 то не. 
064/668-97-86. 
(4723) 

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ
ви љу шка ри ма на свим
те ре ни ма, до 10 то на.
063/218-894. (4723) 

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та, се -
че ње и раз би ја ње бе -
то на, уто вар шу та,
пре воз ма те ри ја ла.
064/668-97-86. (4723) 

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње,
се че ње ви со ких др ве -
ћа, чи шће ње пла це ва,
ва ђе ње па ње ва.
064/668-97-86. (4723) 

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про -
це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (244782)

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.(244782)

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.
(244782)

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 (244782)

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. (244782)

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.(244782)
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СО КО БА ЊА, апарт -
ма ни и со бе, бли зу
цен тра. Ка блов ска,
дво ри ште, но во.
061/636-08-57,
063/768-32-68, Зо ри ца. 
www.soko-banja.org
(241721)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма -
ни 7 – 9 евра,120 м од
мо ра. +38163-243-
859, +38232-679-098.
(243072)

БО КА, Ри сан, со бе са
упо тре бом ку хи ње.
По вољ но. 003823/237-
16-57, 064/078-52-62,
003826/912-30-99. (и) 

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из -
да јем ма њи дво со бан
апарт ман са те ра сом,
нов и ле по опре мљен
у апарт ман ском на се -
љу, 200 ме та ра пре из -
во ра Сне жник.
066/624-04-00. (2442)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, ка блов ска,
ин тер нет, ба зен, SPA.
063/719-98-30. (2445)

ПО ВОЉ НО апарт ман и
со бе, Ба ња Вруј ци, из -
да јем. 065/608-03-66. 

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не у
Со ко ба њи, кли ма, ин -
тер нет, ТВ, по гле да ти
на сај ту. 
www.apartmaniharmonija-
sokobanja.info. Апарт -
ма ни хар мо ни ја,
018/837-717, 065/616-
81-97. 

ИЗ ДА ЈЕМ нов че тво -
ро кре вет ни апарт ман
у Со ко ба њи код   Бо -
ри ћа. Тел. 064/507-
20-84. (244911)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це,
из да јем ку ћу 51 м2,
ле то ва ње, зи мо ва ње,
ви кенд-ту ре. 063/802-
58-36. (245003)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0-24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(244677)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по став -
ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње,
изо ла ци је, нај јеф ти ни -
ји у гра ду, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(244677)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске -
ле, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе тон.
064/351-11-73.
(244328)

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

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
сто ла ри ја, гипс, чи сто,
по вољ но. 061/288-20-
19. (244684)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
чи сто, по вољ но, ква ли -
тет но. 063/304-476.
(244683)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла -
ри ја, ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри,
све за ве се, тен де, хар -
мо-вра та, ро ло-за шти -
та. 063/816-20-98,
013/351-498. (244845)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти бак те риј -
ско и дез ин фек ци о но
пра ње те пи ха. Пре воз
бес пла тан. 066/001-
050, 063/329-464.
(244830)

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.
(244777)

ЛИ МАР СКИ ра до ви,
пре прав ке ста ре, из ра -
да, мон та жа но ве ли -
ма ри је, кро во по кри -
вач ки ра до ви. Нај по -
вољ ни је. 
064/466-42-14.
(244693)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ау то-ра ди ја, ЦО2 апа -
ра та, све око елек тро -
тех ни ке, ау то-елек три -
ка. Де јан, 
063/800-1-96.
(244695)

КРО ВО ВИ, пре прав -
ке,. Пра вље ње но вих,
тер мо-хи дро и зол ци ја
кро во ва и рав них кро -
во ва са на шим ма три -
ја лом, нај по вољ ни је.
064/466-42-14. (2443)

ЛА ЛЕ – пре во зим ки -
пе ром шљу нак, пе сак,
се ја нац, гра ђе вин ски
ма те ри јал, од во зим
шут. 064/354-69-94,
063/754-02-723. (244)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе ка ми о ном и ком би -
јем већ од 1.500 ди на -
ра. 0-24 са та. Ми смо
ту због вас. 013/367-
386, 064/334-85-64,
063/811-98-32, По по -
вић. (244851)

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. (244909) 

СЕ ЛИД БЕ, еки па рад -
ни ка, од во зи мо не по -
треб не ства ри.
063/731-77-67,
064/280-30-16, Вла ди -
мир. (244942)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, ви три не по пра -
вља мо ква ли тет но с
га ран ци јом. „Фри го -
тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (2410)

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча сер ви си -
ра мо, по пра вља мо и
угра ђу је мо с га ран ци -
јом. Овла шће ни сер -
вис „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (245010)

ТРА ЖИМ ци мер ку за
за јед нич ки од мор на
мо ру. 064/372-94-71.
(244717)

НЕМ ЦУ, 75/178, по -
треб на же на до
40/175, згод на, за ви -
ше сат но дру штво у
На род ној ба шти, зи ми
код ме не у Бер ли ну.
СМС: 064/360-33-75.
(244082)

ПО МА ЖЕМ ху ма ни -
тар ци ма ко ји при ку -
пља ју по моћ за ле че -
ње бо ле сни ка.
063/878-40-52.
(244691)

ХИТ НО по тре бан бес -
пла тан сме штај озбиљ -
ној же ни, без оба ве за.
064/090-30-24.
(244720)

КЛА ВИ ЈА ТУ РИ СТА,
ги та рист ки ња тра же
кла ри не ти сту или ви о -
ли ни сту. Ди ја на.
061/412-44-50.
(244807)

МУ ШКА РАЦ, 55 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
од 21 сат. 013/352-
203. (244884)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, ка блов ска,
ин тер нет, ба зен, SPA.
063/719-98-30.
(244531)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 28. јул 2017.

ТУРИЗАМ

ПАНЧЕВАЦ

ПАНЧЕВАЦ

РАЗНО

RE PU BLI KA SR BI JA-AP  VOJ VO DI NA

OPŠTI NA KO VA ČI CA
OPŠTIN SKA UPRA VA
Ode lje nje za ur ba ni zam, 
stam be no-ko mu nal nu de lat nost,
zaš ti tu ži vot ne sre di ne, 
sa o bra ćaj i ener ge ti ku,
imo vin sko prav ne i in spek cij ske po slo ve

OBA VEŠ TE NJE

      Oba veš ta va se jav nost da za pro je kat di stri bu tiv nog
ga so vo da od Pe ce vi pri ti ska do 4 bar za snab de va nje
na se lje nog me sta Pa di na sa ko ri snič kim ga so vod nim

pri ključ ci ma na lo ka ci ji, uli ce na se lje nog me sta Pa di na,
na ka ta star skim pa r ce la ma sa sle de ćim bro je vi ma :
6120/1, 2840, 981, 2873/1, 876, 2874/5, 887, 906, 922,
943, 2874/3, 843/1, 960, 1017, 2881, 2874/4, 2890/24,
813, 798, 770, 2890/16, 2890/11, 742, 731, 2890/1,
2890/19, 2911, 2915, 705, 681, 656, 636, 579/1, 530,
503, 482, 456, 2894/1, 2895, 338, 2890/40, 339, 363,
386, 418, 2896/21, 2897, 2898/25, 2898/1, 165, 198,
199, 222, 2899, 123, 52, 75, 97, 2901, 2904/30, 2904/31,
2903, 51, 1063, 1043, 1044, 1045, 2842, 2763, 2762,
1931/24, 1083, 1108, 1119, 1161, 1139, 1182, 1084/1,
1770/1, 1506, 1201, 1224, 1931/11, 1252, 1314, 1280,
1339, 1929/6, 1929/5, 1444, 1365/1, 1443, 1955, 1956,
1958, 1963/1, 1927/123, 1924, 1927/32, 1927/9, 1495,
1404, 1932/1, 1938, 1937, 1936, 1935/23, 1935/25,
2761/3, 2760/5, 1935/26, 2760/1, 1773/1, 1774, 1861,
1769, 1709, 1692, 1635, 1624, 1587, 1602/2, 1576,
1909/31, 1909/81, 1534/15, 1909/20, 1561, 1909/117,
1909/118, 1909/103, 1909/98, 1909/244, 1909/108,
1909/15, 1909/39, 5613, 19/1, 20, 2/3, 1442, 1507 K.O.
Pa di na i 8641 KO Ko va či ca, na te ri to ri ji Opšti ne Ko va či -
ca, no si o ca pro jek ta J.P. „SR BI JA GAS” (MB:20084600;
PIB: 104056656) iz No vog Sa da, Na rod nog fron ta br.
12., ni je po treb na pro ce na uti ca ja na ži vot nu sre di nu.

      Za in te re so va na jav nost mo že iz ja vi ti žal bu pro tiv
ovog re še nja u ro ku od 15 da na od da na ob ja vlji va nja
ovog oba veš te nja  u sred stvi ma jav nog in for mi sa nja, pre -
ko nad le žnog or ga na Opšti ne Ko va či ca, Opštin ske upra -
ve - Ode lje nja za ur ba ni zam, stam be no-ko mu nal nu de -
lat nost, zaš ti tu ži vot ne sre di ne, sa o bra ćaj i ener ge ti ku,
imo vin sko prav ne i in spek cij ske po slo ve.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 
за избор у звање и заснивање радног односа  и то:

      1. За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну
област Клиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука – област стома-
тологија, специјалиста стоматолошке протетике, као и
остали услови предвиђени Законом о високом образо-
вању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005;
97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014), Условима за
избор у звања наставника на Универзитету Национал-
ног савета за високо образовање Републике Србије и
Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година.
      2. За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну
област Базична и претклиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука - област стома-
тологија, специјалиста стоматолошке протетике,  као
и остали услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005;
97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014), Условима за
избор у звања наставника на Универзитету Национал-
ног савета за високо образовање Републике Србије и
Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)
година. 
      Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-
сти услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрења-
нина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити 
на телефон: 013/235-12-92.

А.Д. „УТВА”

„МИЛАН ПРЕМАСУНАЦ” КАЧАРЕВО

оглашава потребу 
за следећим радницима:

– заваривачи
– стругари
– глодачи
– борверкисти
      Са или без радног искуства, са најмање трећим
степеном стручне спреме, за рад на одређено време.
      Јавити се лично : „Утва”-„Милан Премасунац”,
Качарево, Маршала Тита 2.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И САОБРАЋАЈ

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

      УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УР-
БАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКА-
ЦИЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 6054/1 КО ПАНЧЕВО, ЗА ПЛА-
НИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕ-
НОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ  По+П+2+Пк И ПО-
МОЋНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ  Су+ВП (гаража +
отворени кровни паркинг) У УЛИЦИ ЖАРКА ЗРЕЊА-
НИНА БР. 53 У ПАНЧЕВУ
     Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-

архитектонске разраде локације, кат. пар. број 6054/1
КО Панчево, за планирану изграднју  вишепородичног
стамбеног објекта спратности  По+П+2+Пк и помоћ-
ног објекта  спратности Су+ВП (гаража + отворени
кровни паркинг) у улици ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР. 53
У ПАНЧЕВУ, израђен од стране ДОО „МЕГА МОДУ-
ЛОР”,  Ул. Светог Саве бр. 29, под бројем тех. днев.
01/04-17 од јула 2017. год. за инвеститора ДОО „Кут-
ко” из Панчева, Улица Војводе Радомира Путника број
27/1,   излаже се на јавну презентацију у згради Град-
ске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2 -
4 у Панчеву, у трајању од 7 дана, почев од 28. 07.
2017.године.
      Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у холу градске управе Града Панчева, на  VI спрату,  у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-
комуналне послове и саобраћај. Информације и сва
обавештења о јавној презентацији  можете добити на
телефон 013/308-905,  канцеларија 610, у времену од
10 до 13 сати, у периоду трајања јавне презентације.
     Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за ур-
банизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

УСЛУГЕ

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 23. ју -

ла 2017. го ди не, пре ми нуо наш во ље ни су пруг,

отац и де да

ДУ ШАН РА ДУ СИ НО ВИЋ
21. VI 1944 – 23. VII 2017.

Са хра на је оба вље на 25. ју ла 2017, у 13 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га БЕ ЛА, син ПРЕ ДРАГ 

и ћер ка ДРА ГА НА с по ро ди цом
(8/244663)

Мом чи ку

ДУ ША НУ 

РА ДУ СИ НО ВИ ЋУ

Во ље ни не уми ру.

МА РИ ЈА с по ро ди цом

(9/44603)

Дра гом бра ту

ДУ ША НУ 

РА ДУ СИ НО ВИ ЋУ

по след њи по здрав од

ЗО РА НА с по ро ди цом

(10/244663)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу и ком ши ји

ДУ ША НУ 

РА ДУ СИ НО ВИ ЋУ

ЂИ НА и СА ША 

с по ро ди цом

(28/244740)

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
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25. ју ла, у 58. го ди ни, пре ми ну ла је на ша дра га

ЂУР ЂЕВ КА ГРУ БЕ ТИЋ ЦЕ ЦА

Хва ла ти за до бро ту, не жност и љу бав ко ју си нам пру жи ла.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Су пруг ЈО ВАН, син НИ КО ЛА и ћер ка ЈО ВА НА

(102/4723)

По след њи по здрав

ЋУР ЂЕВ КИ ГРУ БЕ ТИЋ ЦЕ ЦИ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

ЈО ЦА и НИ ЂА
(103/4723)

По след њи по здрав

ЋУР ЂЕВ КИ ГРУ БЕ ТИЋ ЦЕ ЦИ

Све бих да ла да си ту.

ЈО КА, ЛА ЗА и ДЕ ЈАН
(104/4723)

ЂУР ЂЕВ КА ГРУ БЕ ТИЋ ЦЕ ЦА
Мо жда спа ва са очи ма из над сва ког зла. Мо жда жи ви и

до ћи ће по сле овог сна.

По ро ди це РИ СТИЋ и ОМО РАЦ

(109/244941)

По след њи по здрав ћер ки и се стри

ЂУР ЂЕВ КИ ГРУ БЕ ТИЋ ЦЕ ЦИ

од оца ПЕ РЕ, мај ке ЈЕ ЛЕ и бра та НИ КЕ с по ро ди цом

(110/244941)

ЂУР ЂЕВ КА ГРУ БЕ ТИЋ ЦЕ ЦА
По след њи по здрав дра гој Це ци 

од по ро ди це ВУ КО ВИЋ

(112/244958)

По след њи по здрав 

ЂУР ЂЕВ КИ ГРУ БЕ ТИЋ ЦЕ ЦИ

од све кр ве МИ РО СЛА ВЕ ГРУ БЕ ТИЋ

(118/2473)

Дра гој ку ми

ЦЕ ЦИ

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Кум ДРА ГАН 

с по ро ди цом

(125

По след њи по здрав дра гом бра ту и стри цу

БА ЛОГ ИШТВА НУ
1938–2017.

Са хра на ће се одр жа ти 29. ју ла, у Ед мон то ну, Ка на да.

Ожа ло шће ни: брат МИ ХАЉ с по ро ди цом, брат ЈО ЖИ 

с по ро ди цом, по ро ди це БА ЛОГ, ПАП, БУР ЈАН, оста ла род би на 

и при ја те љи

(111/244943)

С ве ли ком ту гом опра шта мо се од дра гог

и по што ва ног ку ма

БО ЖИ ДА РА ЛО ЈА НИ ЦЕ

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца ТУ БИЋ

(79/244875)

23. ју ла 2017. го ди не, пре ста ло  је да ку ца ср це

мо га та те

БО ЖИ ДАРА МИ ЋЕ ЛО ЈА НИ ЦЕ 
1933–2017.

Са хра на је оба вље на 26. ју ла 2017. го ди не на Но -

вом гро бљу у Пан че ву.

Ње го ва МИР ЈА НА
(63/244821)

По след њи по здрав

БО ЖИ ДА РУ

ЛО ЈА НИ ЦИ

По ро ди ца РИ СТИЋ

(64/244821)

По след њи по здрав

БО ЖИ ДА РУ

ЛО ЈА НИ ЦИ

По ро ди ца 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

(65/244821)

По след њи по здрав

БО ЖИ ДА РУ 
ЛО ЈА НИ ЦИ

од по ро ди це ДЕ ДА У ЦИЋ
и МА ЦЕ ТО МИЋ

(66/244821)

БО ЖИ ДАР 
ЛО ЈА НИ ЦА

По след њи по здрав дра -
гом чи ка Ми ћи.

МА РИ ЦА с по ро ди цом
(113/244959)

МИ О ДРАГ

ЈО ВА НО ВИЋ

МИ ЛЕ
на став ник ма те ма ти ке

Уз за хвал ност и веч но

пам ће ње.

Ге не ра ци је уче ни ка,

ко лек тив и пен зи о не ри

ОШ „Иси до ра  

Се ку лић” Пан че во

(55/

По след њи по здрав на -

шем дра гом ко ле ги

МИ О ДРА ГУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

Пен зи о не ри Шко ле

„Бра ца Пе тров”

(24/244734)

По след њи по здрав во ље ној мај ци

МИ РО СЛАВ КИ СТО ЈИЛ КО ВИЋ
1950–2017.

Ма ма, хва ла за љу бав ко ју си ми пру жи ла.
Ћер ка МА ЈА

(50/244789)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

МИ РО СЛАВ КИ

СТО ЈИЛ КО ВИЋ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Се стра ЉУ БИН КА, зет

МИ ЛАН, СУН ЧИ ЦА 

и ЖЕЉ КО с по ро ди цом

(51/244789)

По след њи по здрав

МИР КИ

1950–2017.

Мир ка, хва ла ти за све

што си не се бич но де ли -

ла с на ма.

За у век твој ПЕ КОС и

СНЕ КИ СТАН КОВ СКИ

(89(244890)

БО ЖА НА КИ РИ ЛОВ
1941–2017.

За у век ћеш нам оста ти у ср ци ма. Хва ла на све му.
Си но ви СА ША и ЗО РАН с по ро ди ца ма, фа ми ли ја 

и при ја те љи

(123/244983)

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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По след њи по здрав 

ЗО РИ ЦИ

По ро ди ца ЛА ЗО ВИЋ

(41/244772)

ЗО РИ ЦА МЕ НОВ СКА

Тво ја љу бав, бри га и ве ра у нас да ва ла нам је сна гу и кр чи ла пут ка

успе ху у жи во ту.

Твој све ти лик и да ље бди над на ма, а ми те ви ди мо у сва ком ју тру

и сва кој до бро ти на ко ју на и ла зи мо.

За у век ожа ло шће ни: су пруг БРАН КО, син МИР КО, сна ја БО ЈА НА,

унук ПА ВЛЕ, за о ва ВЕ СНА и све кар МИР КО

(42/244744)

ЗО РИ ЦА МЕ НОВ СКА
На твом гро бу ру же не ве ну, увек су као сад убра не, још ве ру је мо

да са мо спа ваш.

Мо жда спа ва са очи ма из ван сва ког зла, из ван ства ри, илу зи ја, из -

ван жи во та. 

И с њом спа ва не ви ђе на ње на ле по та.

Мо жда жи ви и до ћи ће по сле овог сна.

Мо жда спа ва са очи ма из ван сва ког зла.

За у век ожа ло шће ни: ћер ка ИВА НА, уну ка СР НА и зет ГО РАН

(43/244774)

21. ју ла пре ми ну ла је на ша во ље на

МИ ЛАН КА МИ ЛЕ ТИЋ
1941–2017.

Хва ла ти за не се бич ну бри жност и то пли ну. За у -

век ће мо те се се ћа ти са љу ба вљу и по што ва њем.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг СТА НИ ШКО, 

ћер ка ЗО РИ ЦА и зет МА ТЕ ЈА, син МИ ЛО ВАН,

син ДРА ГАН и сна ја ВЕ СНА, син ГО РАН и сна ја

ЈА СМИ НА
(87/244883)

Во ље ној ба би

МИ ЛАН КИ

МИ ЛЕ ТИЋ
За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји уну ци: ДА ВОР,

ИГОР, СР ЂАН, СУ ЗА НА,

ДЕ ЈАН, ИВА НА, 

ЈО ВА НА и НЕ МА ЊА

с по ро ди ца ма

(88/244884)

29. ју ла 2017. го ди не да -

ва ће мо ше сто мес че ни

по мен на шем дра гом

СЛО БО ДА НУ

ЦВЕТ КО ВИ ЋУ

Су пру га ДРА ГИ ЦА

и ћер ка НА ТА ША

с по ро ди цом

(56/244801)

5. ав гу ста је по ла го ди -

не на шем до бром ком -

ши ји

СЛО БО ДА НУ

ЦВЕТ КО ВИ ЋУ

од ком ши ја СТО ЈА НА,

МИ ЋЕ, РА ДЕ, НЕ МА ЊЕ

и МИ ЛО ША

(57/244803)

29. ју ла 2017. го ди не да -

ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шем во ље ном

су пру гу, та ти и де ди

ЖИ ВО МИ РУ
СИ МИ ЋУ 
МИР КУ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(81/244876)

1. ав гу ста на вр ша ва се се дам го ди на од смр ти

мог су пру га

ДРА ГО МИ РА АН КИ ЋА

Су пру га МИ ЛЕ НА
(85/244882)

Се ћа ње на дра гог де ду

ДРА ГО МИ РА

АН КИ ЋА

Уну ке АН ЂЕ ЛА 

и АДРИ ЈА НА

(86/2448829

СЕ ЋА ЊЕ

ГО РАН ЈО КИЋ

ГО ГА

1981–2001–2017.

Ан ђе ле, увек ћеш би ти у

на шим ср ци ма.

Та та РА ДИ ША, ма ма

МИ РА и брат

ГРА ДИ МИР

(91/244894)

Мој та та

МИ ЛЕ

По ла го ди не тра жим те

у сва кој сит ни ци... и

увек те про на ђем са мо у

се би. 

НА ЛЕ

(114/244964)

По след њи по здрав бра ту

ДРА ГА НУ
од се стре СЛА ВИ ЦЕ, зе та СЛО БО ДА НА, се стри ћа 

БО БА НА, се стри чи не ЗО РИ ЦЕ и сна је ИВА НЕ. 
Не у те шна по ро ди ца ЗДРАВ КО ВИЋ из Стар че ва

(44/244777)

ДРА ГАН ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ

Суд би на је хте ла да пре ра но на пу стиш

сво је во ље не, али твој ве дри лик, ле по та и

до бро та ће веч но оста ти у на шим се ћа њи -

ма и успо ме на ма

По след њи по здрав од су пру ге ЗЛА ТЕ,

си но ва ВЛА ДИ СЛА ВА, ИГО РА и НИ КО ЛЕ

и сна је ДРА ГА НЕ

(69/244834)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ 

ВЕ ЛИЧ КО ВИ ЋУ

од сва сти ке СЊЕ ЖА НЕ

и па ше РА ДО ЈИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(70/244834)

Ту жна ср ца оба ве шта -

ва мо да је 21. ју ла 2017.

пре ми нуо наш дра ги

АЛЕК САН ДАР

ЏЕ ЛА ТО ВИЋ

1935–2017.

Ка жу да Бог узи ма нај -

бо ље, а ти си ме ђу њи -

ма. Но си ће мо те у ср цу,

ду ши и ми сли ма до кра -

ја жи во та.

Успо ме ну на те бе чу ва -

ће за у век тво ја НА ТА,

МР КИ, АНА и ПЕ РА

(119/2144979)

По след њи по здрав на -

шем дра гом те чи и де ди

АЦ КЕ ТУ
од ње го вих 

ПЕ ТРО ВИ ЋА

(120/244974)

По след њи по здрав на -

шем дра гом

АЛЕК САН ДРУ

ЏЕ ЛА ТО ВИ ЋУ

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: ШЕМ СИ, МИ РА,

МИ ЛАН и МАР КО

(121/244979)

Нај бо љем де ди

АЛЕК САН ДРУ
Оно по че му ћу те пам -

ти ти је сте по зи ти ва и

осмех ко ји те ни кад ни -

је на пу стио, ни кад је

би ло нај те же.

Жи ве ћеш за у век у мом

се ћа њу.

Тво ја уну ка АНА

(122/244980)

По след њи по здрав

БО ЖИ ЦИ 

ВРА ЊЕШ

1930–2017.

Дра га  мај ко, по чи вај у

ми ру и не ка те ан ђе ли

чу ва ју а ми ће мо те чу -

ва ти од за бо ра ва.

Ћер ка НЕ НА, зет 

НИ КО, унук НЕ ШО,

син РА ДЕ 

и сна ха ВИ ДА

(80/244876)

23. ју ла 2017. пре ми ну -

ла је на ша дра га и во ље -

на ћер ка и се стра

ЈЕ ЛЕ НА

СТО КИЋ 

ЖИВ КО ВИЋ

1958–2017.

С ве ли ком љу ба вљу чу ва -

ће мо успо ме ну на те бе.

Мај ка ОЛ ГА, брат 

ЈО ВАН с по ро ди цом 

и се стра АНА 

с по ро ди цом

(108244939)

20. ју ла 2017. пре ми ну -

ла је на ша во ље на

МИР ЈА НА 

ТО ЛА НОВ

1923–2017.

Са хра на је оба вље на 25.

ју ла 2017. на Ста ром

пра во слав ном гро бљу,

За њом ту гу ју: ћер ка

ВЕ СНА и уну ка ЈЕ ЛЕ НА

(18/244690)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

БОГ ДА НУ 
РА ЈИ НУ

23. III 1945 – 18. VII 2017.
Чу ва ће мо успо ме ну на
те бе.

ДУ ШАН, МА РА, 
ГО РАН, ИВА НА, ЈО ЦА

и ДУ ШКА

(38/244766)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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2. ав гу ста, пре три де сет го ди на за у век си нас

оста вио да ту гу је мо за то бом дра ги наш Ђо ле

ЂО КА ЈО СИ МОВ 

То га да на, у 10.30, оку пи ће мо се око тво је веч не

ку ће и по де ли ти се ћа ње на твој на сме ја ни лик.

Не у те шни за у век тво ји: ма ма, та та, се стра, зет 

и се стри чи не
(49/244784)

У су бо ту, 29. ју ла 2017, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој

ЈЕ ЛИ ЦИ ШТР КАЉ
1934–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на

те бе.

Ћер ке ДРА ГА НА и ГОР ДА НА с по ро ди ца ма
(53/244793)

29. ју ла 2017. на вр ша ва се де сет го ди на от ка да

ни је с на ма на ша дра га

ВИ ЈО РИ КА АР ДЕ ЉАН

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе. 

Жи ве ћеш веч но у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: по ро ди ца ДОЈ НЕ РА ЈИН
(72/244857)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛОЈ КА

МАР КО ВИЋ

2. VIII 2006 – 2. VIII 2017.

Син МА РИН КО 

МИ ЋА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(77/244870)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо у су бо ту, 29. ју ла, да -

ва ти го ди шњи и ше сто ме сеч ни по мен на шим дра гим

ВРА НИЋ

ЛЕ ПО СА ВИ                       ДА НИ ЛУ 

1944–2016. 1941–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем: син МИ ЛО ВАН, ћер ке СУ ЗА НА 
и МИ ЛА с по ро ди цом

(83/244879)

Две ту жне и бол не го ди не от кад нас је на пу стио

наш

ЈУ ГО СЛАВ АЛИМ ПИЋ ЈУ ГА
27. VII 2015 – 27. VII 2017.

Вре ме ни је лек, већ ти ха пат ња  и ве чи та ту га.
Го ди не про ла зе, ту гу не од но се, а ми с љу ба вљу
у ср ци ма и не из мер ном ту гом чу ва мо успо ме ну
на те бе...

Се стра НЕ ЛА, зет РИ СТА и се стри чи не 
АНА и ТЕА

(33/244754)

27. ју ла 2017. су две ту жне го ди не без те бе, дра -

ги наш си не

ЈУ ГА АЛИМ ПИЋ

Не ма пра вих ре чи да опи шу вре ме ко је про ла зи.

Бол ни је у ре чи ма и су за ма, већ у на шим ср ци ма

у ко ји ма ћеш веч но жи ве ти.

Тво ји та та и ма ма
(13/244675)

Дра га

СА ШКА
Мно го нам нам не до ста -
јеш.

Ба та АЦА, ЕМИ НА 
и НЕ ША
(84/244880)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДРА

МИ ЛУ НОВ 

СА ШКА

рођ. Јо ва нов

30. VII 2008 – 30. VII 2017.

Про шло је ту жних де -

вет го ди на са пу но бо ла

и су за због гу бит ка на -

ше ћер ке, ње не мла до -

сти и не до ста так тво јим

де ча ци ма Мар ку и Сте -

фа ну.

Во ле те ма ма и та та

(92/244897)

ЈУ ГО СЛАВ

АЛИМ ПИЋ

27. VII 2015  – 27. VII 2017.

Две го ди не из ср ца те ку

на ше су зе и пла че ду ша. 

Не до ста јеш за све што

про шло је, не до ста јеш

за све што до ла зи.

Во ле те су пру га 

БРАН КИ ЦА, 

син НИ КО ЛА и ћер ка

ВА ЛЕН ТИ НА

(90/244891)

На вр ша ва се три на ест го ди на от ка ко ни је с на ма

наш дра ги

ПЕ ТАР ЛА ЛИЋ

С љу ба вљу те чу ва мо од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји
(99/244921)

МИ ЛОШ 

ЗА РИЋ

Та та, про шло је шест ту -

жних ме се ци. Знао си

ко ли ко те во ли мо, ал

ни кад не ћеш са зна ти

ко ли ко нам не до ста јеш.

Ћер ка МИЛ КА 

с по ро ди цом

(73/

МИ ЛОШ 

ЗА РИЋ
Про шло је шест ме се ци

ка ко те не ма. Мно го

нам не до ста јеш.

Су пру га ЗОР КА, син

НЕ ЂО, сна ја 

ВА ЛЕН ТИ НА, уну ке

МИЛ КА и БИ ЉА НА

и унук МИ ЛОШ

(74/244860)

Се ћа ње на мо ју дра гу ма му

ЉИ ЉА НУ ВИ ТО МИ РОВ
24.  VII 1994 – 24. VII 2017.

Увек си с на ма.
Твој ВЛА ДА, МИ ЛЕ НА, СА РА и ПЕ ТРА

(107/244935)

2. ав гу ста на вр ша ва се
осам го ди на од смр ти
на ше дра ге мај ке

ВЕ РЕ 
РА И ЧЕ ВИЋ

Веч но ће мо чу ва ти
успо ме ну на тво ју љу -
бав и до бро ту.

Тво ја де ца: СТЕ ВО, 
ЉИ ЉА и МИ РА 

с по ро ди ца ма
(115/244967)

5. ав гу ста, у 11  са ти, на

гро бљу у Ба нат ском Бре -

стов цу, обе ле жа ва мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шој

ми лој

ЉУ БИ ЦИ 
МИ ЛУ ТИ НОВ

1. III 1964 – 7. II 2017.
Ћер ка ДИ ЈА НА 

и ро ди те љи ЖИ ВА
и МИ ЛЕ ВА

(117/244975)

Про шло је де вет го ди на од смр ти на ше

АЛЕК САН ДРЕ МИ ЛУ НОВ 

СА ШКЕ

Во ли мо те и у ср цу чу ва мо.

Су пруг ПРЕ ДРАГ и си но ви МАР КО и СТЕ ФАН
(124/244946)

28. ју ла 2017. на вр ша ва се го ди ну да на од смр ти

ДРА ГА НЕ ДИ ВАЦ ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
1967–2016.

По но сни смо што смо те има ли, а много ту жни што смо те из гу би ли.

Не до ста јеш нам мно го, мно го.

Мај ка РУ ЖИ ЦА, се стра ВИЛ МА, си но ви КО СТА, ПЕ ТАР и МАР КО,

су пруг НЕ НАД, род би на и при ја те љи

(116/244972)

ДРА ГА НА 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

28.  VII 2016 – 28. VII 2017.

Про шло је го ди ну да на .

Сви да ни су но си ли

исто – ту гу што те ви ше

не ма. 

Тво је: СА ЊА, ЈЕ ЛЕ НА 

и ЛИ ДИ ЈА

(101/244927)

Шест ме се ци ка ко ни је с на ма наш во ље ни

ЖАР КО ПРО ДА НОВ
Не у те шни: ћер ка СА ЊА, син ЗО РАН с по ро ди ца ма,

као и се стра КА ТИ ЦА

(94/244904)

31. ју ла на вр ша ва ју се

три го ди не от ка ко нас

је на пу сти ла на ша во -

ље на

ЈЕ ЛЕ НА 
ЛАЦ КОВ

рођ. Ма рин ко вић
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(93/244898)

СЕ ЋА ЊЕ

НА ТА ЛИ ЈА 
БА БИЋ
2003–2017.

С љу ба вљу та та

(97/244915
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ПЕ ТАР 

СТА НИ СА ВЉЕВ

ЛЕ ЛА

28. VII 2009 – 28. VII 2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ја АНА и по ро ди ца

ЋОР КО ВИЋ

(4/244431)

28. ју ла на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко је пре ми нуо мој отац

ЈО ВАН НИ КО ЛИЋ

По мен ће се одр жа ти 27. ју ла, у 11 са ти, на гро бљу у Ба нат ском

Бре стов цу.

РА ДИ САВ

(19/244700)

29. ју ла на вр ша ва се го ди на от ка да нас је на пу стио наш

РИ СТА КА РА ВЛА

Оста вио је траг ко ји се не бри ше и ту гу ко ја не про ла зи.

Ње го ви: СО ФИ ЈА, БА НЕ, ИВА НА, ДЕ ЈАН и ЈЕ ЛЕ НА КА РА ВЛА

(22/244711)

IN MEMORIAM

РИ СТА 

КА РА ВЛА

4. V 1936 – 3. VIII 2016.

Вре ме ле ти, али за бо -

рав ни ка да.

Твој брат СВЕ ТО ЗАР

ЦВЕ ЛЕ с по ро ди цом

(5/244407)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ БОЈ ША ПОТ КО ЊАК
31. VII 2007 – 31. VII 2017.

Де сет ту жних го ди на без те бе...

Не до ста јеш за све што до ла зи, те бе ни шта не мо -

же за ме ни ти...

Во ли мо те.

Ма ма БИ СЕР КА, отац ЂУ РИ ЦА, син УРОШ 

и се стра НА ТА ША
(31/244745)

СЛО БО ДАН 

ДА БИЋ

Бо ба не, не мо же мо те

ни ка да пре жа ли ти.

Тво ја ба ба НА ДА 

и стриц СР ЂАН

с по ро ди цом

(32/244751)

4. ав гу ста, у 11 са ти, да ва ће мо тро го ди шњи по мен на шој дра гој су -

пру зи, мај ци и ба ки

ДИ КИ БОГ ДА НОВ
Три го ди не жа ли мо за на шом по кој ном Ди ком. Би ла је за сва ког од
нас ве ли ка по др шка, див на же на, пре бри жна мај ка и нај бо ља ба -
ка. Јед ном реч ју, же на са огром ним ср цем. На жа лост, та див на же -
на нас је на пу сти ла пре три го ди не, али не ма да на да не по ми сли -
мо на њу, на ње на де ла, па мет не ре чи и ве ли ко ср це. Да ла је цео
свој жи вот сво јој по ро ди ци, ма ње бри ну ћи за се бе.

За то се овим пу тем за хва љу је мо за сву по др шку.

Хва ла ти на све му и по чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји
(39/244768)

31. ју ла 2017. на вр ша ва -

ју се две го ди не от ка да

ни си с на ма

НИ КО ЛА 
СУ БО ТИН

Успо ме на на те бе 
чу ва ју: су пру га 

ДРА ГА НА, ћер ка МА ЈА,
зет ПРЕ ДРАГ 
и уну ка СА РА

(48/244786)

Се ћа ње на

ГО РИН КУ ВОЈ ВО ДИЋ
2007–2017.

… Оти шла си ви со ко ме ђу ан ђе ле да на ста ниш ду шу та мо где бол
не по сто ји, где је сре ћа обе ћа на, али по сто јиш у сва ком да ну.

Жи виш у се ћа њу де це сво је, али не до ста је реч тво ја мај ко.

Те шко је при хва ти ти да те не ће мо ви де ти ви ше, али мо ра мо на ста -
ви ти да ље да би жи ве ло се ћа ње на мај ку, же ну, ба ку...

Хва ла ти што си би ла на ша мај ка!

Нек те ан ђе ли чу ва ју...

Тво ји нај ми ли ји

(68/244832)

РИ СТИ КА РА ВЛА

Го ди шњи по мен бра ту,

уја ку и де ди.

(62/244813)

29. ју ла 2017. на Но вом гро бљу, у 10 са ти, да ва -

ће мо ше сто ме сеч ни по мен

РА ДО ВАН КИ СТА НОЈ КОВ СКИ
рођ. Пу тић

По но сни што си нас ро ди ла и кроз жи вот се та -

ко хра бро бо ри ла.

Жи виш у на шим ср ци ма и ср ци ма тво јих уну ка.

Тво је ћер ке ЈА СМИ НА и ИВА НА и син НЕ НАД
(67/244826)

ЈО ВАН 

КА ЗА КОВ

3. VIII 1997 – 3. VIII 2017.

Про ху ја ле го ди не, а љу -

бав, бол и пра зни на у

на шим ми сли ма оста ју

за у век.

У на шем жи во ту увек 

с то бом: мај ка, се стра 

и брат са фа ми ли јом

(78/144874)

ПО МЕН

У су бо ту, 29. ју ла 2017. го ди не, у 10 са ти, на Но вом гро бљу у Пан -

че ву, да ва ће мо по лу го ди шњи по мен

МИ ЛО ШУ МАР КО ВИ ЋУ
2. IX 1986 – 2. II 2017.

Вре ме бр зо про ла зи, а се ћа ње и љу бав су не за бо рав ни и бол ни са
чим чо век и уми ре. То се ћа ње и пру жа ње љу ба ви увек си уз вра ћао
осме хом на ли цу, на че му смо ти за хвал ни.

Тво ји не у те шни: мај ка ЉИ ЉА НА, твој РАЈ КО, су пру га ЈЕ ЛЕ НА,
бра ћа ДА РИО и ВЛА ДАН са фа ми ли јом, та шта ЉИ ЉА НА, таст

ПРЕ ДРАГ, шу рак СР ЂАН и ку мо ви АНИ ТА и ИГОР са фа ми ли јом

(82/244877)

СЕ ЋА ЊЕ

ГО РИН КА ВОЈ ВО ДИЋ
рођ. Ува лин

Дра га се јо, и по сле де сет го ди на с по но сом при ча мо о те би.

СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом

(60/244810)

2. ав гу ста 2017. на вр ша ва се је да на ест го ди на

ДРА ГИ ЦА МЛА ДЕ НОВ СКИ ДА ЦА
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка СУ ЗА НА, зет БЛА ГО ЈЕ, уну ка ДИ ЈА НА
с по ро ди цом и унук БРАН КО

(96/244980)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГИ ЦА МЛА ДЕ НОВ СКИ ДА ЦА
Бол и ту га за то бом не пре ста ју.

Су пруг СА ВРЕ

(95/244-908)

За у век ће мо чу ва ти успо ме ну да си би ла део нас

КА ТА РИ НА МИ ТОВ СКИ
1997–2016.

ЦЕ ЦА, БО ЈА НА, МИ ЛИ ЦА С., МИ ЛИ ЦА Д., ЉУ БИ ЦА,
ЈЕ ЛЕ НА, СА ЊА, НИ КО ЛА, ВУ КА ШИН и СИ НИ ША

(98/244916)

РА ДО ВАН КА 
СТА НОЈ КОВ СКИ

Драга мо ја Рај ка, мно го
не до ста јеш ме ни и мо јој
по ро ди ци.

Твоја НА ДА
(100/244913)

РА ДО ВАН КА

СТА НОЈ КОВ СКИ

Се ко мо ја, вре ме про ла -

зи, ја још чу јем твој

глас, твој смех, осе ћам

твој ми рис.

Во лим те до веч но сти.

Тво ја ЈО ВАН КА 

с по ро ди цом

(106/244933)
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Дра ги та та

МИ ЛУ ТИН ВУ ЈО ВИЋ

Те шко је до ћи у ро ди тељ ски дом, а те бе та та не ма да ме

до че каш на кућ ном пра гу. Не ма те да ме ис пра тиш и по -

же лиш сре ћан пут, да ме пи таш кад ћу опет до ћи.

Не ка те у ти ши ни вјеч ног ми ра пра ти на ша љу бав ја ча од

за бо ра ва.

Син МИ ЛОШ, сна ха КА ТА РИ НА и уну ка ЛЕ НА
(1/244408)

Дан за да ном, про ђе го ди на...

МИ ЛУ ТИН ВУ ЈО ВИЋ

Не по сто ји ври је ме ко је мо же да ума њи  ту гу.

Не по сто је су зе ко је мо гу ис пра ти бол из мог ср ца.

Те шко је жи вје ти ра ње не ду ше.

Ви дје ти те сву гдје, а ни ђе те не на ћи.

По чи вај у ми ру, а ја ћу те с љу ба вљу и по што ва њем чу ва -

ти од за бо ра ва.

Су пру га МИР ЈА НА ВУ ЈО ВИЋ
(2/244409)

29. ју ла 2017. на Пра во слав ном гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо че тр -

де се то днев ни по мен на шој дра гој

СЛО БО ДАН КИ ЈО ВА НОВ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Син ВЛА ДИ МИР, ћер ка СО ФИ ЈА и се стра ЦА НА с по ро ди ца ма

(37/

У по не де љак, 31. ју ла

2017, у 11 са ти, на Но -

вом пра во слав ном гро -

бљу да ва ће мо че тр де се -

то днев ни по мен

ДЕ САН КИ 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

1932–2017.

По сто је љу ба ви ко је

смрт не пре ки да, се ћа -

ња ко ја за у век оста ју.

Веч но с на ма.

За у век те во ле тво ји:

си но ви ДРА ГАН 

и ДРА ГО ЈЕ 

с по ро ди ца ма

(40/244769)

ФИ РУ ЦА ГРУ БЕ ТИЋ
30. VII 2007 – 30. VII 2017.

Вре ме про ла зи, љу бав пре ма те би оста је за у век.

Тво ји нај ми ли ји
(46/244781)

Ше сто ме сеч ни по мен

ЂУ РА 

НЕ СТО РОВ

1. II 2017 – 1. VIII 2017.

Ту гу ју за то бом: 

су пру га ЈЕ ЛА, ћер ка

ЗО РИ ЦА, зет ДРА ГАН,

уну ци ВЕ СНА, 

БРА НИ СЛАВ, ЈЕ ЛЕ НА 

и НА ДА и пра у нук 

НЕ МА ЊА

(47/244782)

3

У су бо ту, 29. ју на 2017. го ди не, у 11.30, да ва ће мо по лу го -

ди шњи по мен на шој дра гој и во ље ној

ЈО ВАН КА ВУ ЈИЋ ЈО ЛЕ
рођ. Ни ко ла јев

учи те љи ца

1933–2017.

Нај леп ша се ћа ња на те бе чу ва ће мо у на шим ср ци ма и

ми сли ма. Бес крај но смо за хвал ни за тво ју ве ли ку љу бав,

не жност и твој ве дри дух. Мно го нам не до ста јеш.

За то бом ту гу ју тво ји ко је си во ле ла: ћер ка МИ ЛА НА,

уну ци КРИ СТИ НА и СТЕ ФАН, зет ТОМ, као и оста ла

род би на и при ја те љи
(58/244807)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР ПРИ ЈО ВИЋ
1993–2017.

С по но сом и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

МИ ЛЕ и ЗО РАН
(59/244806)

29. ју ла 2017. на вр ша ва се три го ди не од смр ти мо је

мај ке

БО ЖА НЕ ТАМ БУ РО ВИЋ
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Син СЛАВ КО и ћер ка СЛА ВИ ЦА с по ро ди ца ма

(25/244135)

Ће ро на ша

ВЕ СНА 

КВР ГИЋ

рођ. Ко ва че вић

Ту га нас не на пу шта, су -

зе не пре ста ју.

По чи вај у ми ру.

Не у те шни:  ма ма ДА РА

и та та ВИ ДО ЈЕ

(34/244759)

Нај дра жа мо ја

ВЕ СНА 

КВР ГИЋ

Вре ме про ла зи, бол не

пре ста је, а ти оста јеш

веч но у мом ср цу с тво -

јим пре ле пим осме хом.

Ве се ла ду шо, не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

Во ли те се ка ВИ КИ

(35/244759)

Го ди на је про шла, оста је се ћа ње с по што ва њем на

СВЕ ТО ЗА РА ВЛА ШКОГ

Еки па у ма лом фуд ба лу РН Пан че во

(75/244861)

27. ју ла 2017. на вр ша ва

се три го ди не от ка ко

ни си са на ма.

ДРА ГАН 

ТРИ МОВ СКИ

С по но сом те по ми ње -

мо, с ту гом и бо лом жи -

ви мо, јер си нас пре ра -

но на пу стио.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га МИ ЛИ ЦА, син

МИ ЛАН с по ро ди цом 

и ћер ка ИРЕ НА 

с по ро ди цом

(237244724)

Нај дра жа на ша

ВЕ СНА 

КВР ГИЋ

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Ујак ВЛА ДА и уј на

МИЛ КА с по ро ди цом

(105/244929)

БЛА ГО ЈЕ 

КР СТИЋ

1. VIII 2012 – 1. VIII 2017.

Вре ме про ла зи, а ту га и

бол у ср цу веч но оста ју.

Тво ји: су пру га 

ДЕ САН КА и син ИВАН

(26/244737)
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СЕ ЋА ЊЕ

У сре ду, 2. ав гу ста 2017. го ди не, на вр ша ва ју се
три го ди не от ка ко ме је на пу сти ла мо ја дра га и
во ље на мај чи ца

КА ТИ ЦА РЕ ПЕК
14. VIII 1935 – 2. VIII 2014.

У мом ра ње ном ср цу бол и ту га, на гро бу ти ши на,
а у на шем скром ном до му, мо ја дра га и во ље на
ма ма КАЈ КА – ве ли ка пра зни на... Го ди не про ла -
зе, али ти си за у век део мо је љу ба ви, мог жи во -
та... Са то бом у ми сли ма, на сва ком ме сту, сва -
ког да на и сва ког тре нут ка... За у век жи виш у
мом ср цу, ре чи ма и су за ма... Ту жна сам ти мај -
ко – не до ста јеш ми пу но оо...

Тво ја ћер ка ЛИ ДИ ЈА

(3/244505)

ДРА ГА НА 

ПЈЕ ТЛО ВИЋ
рођ. Ву ја си но вић

1. VIII 2015 – 1. VIII 2017.

Ве ли ка пра зни на и бол

је оста ла по сле те бе. За -

у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ја мај ка МИР ЈА НА 

и се стра БРАН КА

(6/244642)

27. ју ла на вр ша ва ју се три

ту жне го ди не от ка ко смо

оста ли без на шег дра гог

ДРА ГА НА 
НИ КО ЛИ ЋА

Ни ка да те не ће 
за бо ра ви ти тво ја мај ка
ЉУ БИ ЦА, брат ДЕ ЈАН 

с по ро ди цом, се стра
МА РИ НА с по ро ди цом

и очух СА ВА
(7/244660)

Че тр де сет бол них да на

је про шло от ка да нас је

на пу сти ла на ша во ље на

ћер ка, се стра и те та

ДРА ГА НА

КРАЛ

Не мо же мо се по ми ри -

ти с тим да те ви ше не -

ће мо ви де ти и чу ти твој

мио глас, осмех и ша ле.

Ан ђе ле наш, не ка те ан -

ђе ли чу ва ју на не бу, а

ми ће мо у ср ци ма за у -

век.

Ма ма, та та и брат 

с по ро ди цом

(11/244668)

ПО МЕН

мом во ље ном си ну

АЛЕК САН ДРУ 

ПАН ТЕ ЛИ ЋУ АЦИ

С бо лом и ту гом ма ма
(12/244669)

У су бо ту, 29. ју ла да је мо

ше сто ме сеч ни по мен 

МИ РО СЛА ВУ

СТАН КО ВИ ЋУ

Да ни про ла зе, а бол и

ту га оста ју.

Не до ста јеш, та ко нам

не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(14/244679)

МИ ЛЕ 

СТАН КО ВИЋ

1944–2017.

Шест ме се ци ту ге и бо -

ла. У ми сли ма и ср цу,

увек си ту.

Се стра МИ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом

(15/244679)

МИ РО СЛАВ

СТАН КО ВИЋ

Шест ме се ци ни је с на -

ма наш де да...

Во ли мо те и чу ва мо у

ср ци ма.

Тво ји уну ци и уну ке

(16/244679)

Про шло је шест ту жних

ме се ци

РА ДЕ ЧИ КОШ

Мно го ми не до ста јеш.

Ту га и бол не про ла зе.

Тво ја се стра 

РА ДО ВАН КА 

с по ро ди цом

(17/244685)

МИ ЛАН НЕ ДЕЉ КОВ
1948 – 4. II 2017.

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 29. ју ла
2017, у 11 са ти, да ва ти ше сто ме сеч ни по мен.

Тво ји нај ми ли ји

(20/244701)

Се ћа ње на на ше дра ге

РА ДЕ ВИЋ

КО СА                  БО ЖИ ДАР
1939–2008.                            1933–2002.

С љу ба вљу и по што ва њем жи ви те у на ма.

Ва ши си но ви МИЋ КО и БО БАН с по ро ди ца ма
(21/244709)

Про шло је се дам го ди на 

ВО ЈИН БО ДА НО ВИЋ
1948–2007.

Остао си за у век у на шим ср ци ма!!!

Син АЛЕК САН ДАР, сна ја АНА и уну ци АЛЕК САН ДРА и МАР КО

(27/244738)

ЂОР ЂЕ 

ШУ ШЊАР

2011–2017.

Ми сли мо на те бе кад

нам жи вот до но си и ра -

дост и ту гу.

Тво ји: БО ЈАН 

и БО ЈА НА с ма мом

(29/244742)

У по не де љак, 31. ју ла 2017. го ди не, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

ЂУ РИ ПА ВЛО ВИ ЋУ
1962–2017.

Чу ва ће мо се ћа ње 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.

Тво ји нај ми ли ји
(30/244744)

МИ ЛАН СТУ ПАР

Дра ги си не и бра те, 28. ју ла је де вет ту жних го -

ди на от кад ни си с на ма. 

Вре ме про ла зи а се ћа ња оста ју.

Тво ји нај ми ли ји: мај ка СТА НА, отац ДРА ГО 

и брат ДРА ГАН
(46/244780)

ПО МЕН

БО РИ САВ

ЖИВ КО ВИЋ

28. I 2017 – 28. VII 2017.

Успо ме не и љу бав пре ма

те би са чу ва ће мо веч но.

По ро ди ца

(52/

Се дам на ест го ди на је од

смр ти на ше

НА ДЕ

Ње ни: ЗО РАН, МИ ЉА,

ЧЕ ДО МИР, ЈА СМИ НА,

ГО РАН и ЦА ЦА

(54/244795)

У су бо ту, 29. ју ла 2017. у 10 са ти, да ва ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шем не пре жа ље ном

РА ДО СЛА ВУ СТО ЈА НО ВИ ЋУ
Вре ме про ла зи, али бол и ту га оста ју веч но.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ју успо ме ну 

на ње га: су пру га ГО РИ ЦА, син ДА ВОР, ћер ка

ДА НИ ЈЕ ЛА с по ро ди цом и се стра ВЕ РА 

с по ро ди цом
(61/244812)

31. ју ла на вр ша ва се че -

тр де сет ту жних да на от -

кад ни је с на ма на ша

дра га

СЕН КА 

ГАР ЧЕ ВИЋ

1948–2017.

Тво ји нај ми ли ји

(71/244846)

30. ју ла 2017. го ди не на вр ша ва се шест ме се ци от ка да ни је ви ше с

на ма во ље на мај ка, ба ба и пра ба ба

СЕН КА ВУ КО ВИЋ
По мен ће се одр жа ти у не де љу, на Ста ром пра во слав ном гро бљу, у
10 са ти. 

Хва ла ти за сву љу бав, то пли ну, пле ме ни тост и по жр тво ва ност. 

С љу ба вљу тво ји нај ми ли ји

(76/244868)

IN MEMORIAM

мр др ДАН КА ПР ВА НОВ
27. VII 2016  –  27. VII 2017.

С ту гом и по што ва њем МИР ЈА НА ВА СИ ЉЕ ВИЋ

(36/244762)
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Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
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Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Без раз ло га сте на пе ти, што мо -
же узро ко ва ти озбиљ не сва ђе с
парт не ром, па и пре ки да ње од но -
са. С дру ге стра не, ухва ти ла вас
је лет ња еу фо ри ја, па сте по че ли
да тро ши те без кон тро ле. Об у здај -
те се, без об зи ра на по вољ не по -
слов не и фи нан сиј ске аспек те.

Из не ког раз ло га не бо вам је на -
кло ње но и до не ће вам јед ну успе -
шну сед ми цу, фи нан сиј ски и по -
слов но. Не ће те на ду жи пе ри од
има ти раз ло га да се жа ли те. Има ће -
те до вољ но вре ме на да свој емо тив -
ни жи вот до ве де те у ком плет ну хар -
мо ни ју, а мо гућ је и из не над ни пут.

Ко ли ко год си ту а ци ја на по слу
из гле да за мр ше но, не мој те од у -
ста ја ти од сво јих за ми сли. У тре -
нут ку ка да све из гле да из гу бље но,
си ту а ци ја се пре о кре ће у ва шу ко -
рист. Не мој те ин си сти ра ти на ре -
ша ва њу не су гла си ца с парт не ром,
за вр ши ће се фи ја ском по вас.

Ако је ика ко мо гу ће, од ло жи те
пут. Во ди те ра чу на о сво јим лич -
ним до ку мен ти ма, па зи те шта и
ко ме при ча те и че кај те да ова
сед ми ца про ђе. Не мој те се упу -
шта ти у би ло ка кве рас пра ве, јер
ће те из све га иза ћи као гу бит ник.

По сло ви ће се ни за ти је дан за
дру гим, али ће вам се и ис пла ти -
ти. Бу ди те опре зни ако ку пу је те
елек тро ни ку да не би сте до жи ве -
ли не при јат но сти. Љу бав ни жи -
вот вам је као клац ка ли ца. Упор -
но ин си сти ра те на од но су ко ји не
по сто ји у ствар но сти.

Кад се сви од ма ра ју, ви до би је -
те же љу да сре ди те про стор у
ком жи ви те. Нов ца не ће би ти ко -
ли ко оче ку је те, али ма ња сво та
сти же вам сре ди ном сед ми це.
Бу ди те ле њи, то ни је грех. Сло -
бод ни Стрел че ви ће флер то ва ти
без же ље за не чим кон крет ним.

Нер во за ко ју осе ћа те у сто ма ку
је не по треб на. Узе ће те ства ри у
сво је ру ке и све ће те ре ши ти екс -
пре сном бр зи ном, та ко да крај
сед ми це до че ку је те пот пу но чи -
стих ра чу на. Сле ди вам и ма њи
нов ча ни до би так. Љу бав ни пла -
мен вас је об у зео и по тра ја ће.

Пра ви тре ну так је да кре не те у
ак ци ју и оства ри те сво је по слов не
за ми сли, јер док дру ги спа ва ју, ви
ра ди те. Бу ди те од луч ни и ис трај ни
у сво јим зах те ви ма, фор си рај те
љу де с ко ји ма ра ди те и ус пе ће те.
Не мој те за по ста ви ти парт не ра,
без об зи ра на по слов не оба ве зе.

При па зи те да све што ра ди те
бу де ле гал но, јер у про тив ном
мо же те до жи ве ти не при јат но сти.
Ну ди ће вам се до бра по слов на
при ли ка за парт нер ски по сао.
Ка да тре ба, при ста ни те на ком -
про ми се. Ста бил на љу бав на си -
ту а ци ја за ве ћи ну Ла во ва.

У ва ма ра сте же ља да од све га
диг не те ру ке и за ву че те се у не ку
ру пу док све не про ђе. У ствар -
ном жи во ту то не иде та ко. Ако
мо же те, иди те не где где ће те об -
но ви ти енер ги ју, сми ри ти ум и
раз ми сли ти о све му. Не те сти рај -
те парт не ра, пре ви ше је ри зич но.

По слов на вест ко ју ду го че ка те
сти ћи ће и би ће бо ља но што сто
се на да ли. То вам да је ве тар у ле -
ђа да поч не те да ре ша ва те на го -
ми ла не про бле ме и ду го ва ња.
Би ће и не ко ли ко из не над них до -
би та ка. Поч ни те да пла ни ра те од -
мор с по ро ди цом или па рт не ром. 

По ма ло сте ра се ја ни, али за вас
не ма од мо ра. Ве ћи на пу то ва ња
би ће по слов не при ро де. Има ће те
не ко ли ко не на да них до би та ка, а
мо гу ће је и скла па ње до брог по -
сла. Де ви це ко је су у ве зи има ће
пре ле пе тре нут ке с парт не ром,
сло бод ни ма пред сто ји аван ту ра.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
26. ју на: Ана ста си ју – На та ша Ри дег и Не над Мар ко вић; 27. ју на: Ни ко ли ну – Мир -

ја на Вој но вић и Ра до слав Ба њаш; 29. ју на: Мар се лу – Ма ја Бе рац ка и Алек сан дар

Уско ко вић; 30. ју на: Де ја ну – Јо ва на Га јић и Де јан Мун ћан; 3. ју ла: Ма ри ју – Су за -

на и Дра ган Ми лић; 4. ју ла: Со фи ју – Ива на Мо ри шан Ба ста и Пре драг Ба ста; 5.

ју ла: Ја ну – Да ни је ла и Ми лан Мар ко вић, Со фи ју – Са бри на и Вла ди мир Ива нов -

ски, Хану – Ивана Разуменић и Дарко Богосављевић; 6. ју ла: Со фи ју – Дра га на и

Алек сан дар Жи ва нов, Ка ли ну – Са ња и Бо јан Пе ро вић, Амадеу – Мелинда и Дејан

Сотиров; 7. ју ла: Ни ну – Ја сми на Ми ла но вић и Не бој ша По по вић, Милу – Тања Нај-

довски и Божидар Гајић, Николину – Тамара Ивачковић и Зоран Матић; 8. ју ла:

Ви шњу – Јо ван ка и Ни ко ла Сми ља нић, Ти ја ну – Та ма ра и Си ни ша Јак шић, Леу –

Смиљка Садак и Драганче Јовић; 11. јула: Сташу – Слађана и Бојан Ђурица, Јеле-

ну – Слађана и Петар Јурченко-Илић, Емилију – Валерија и Владимир Митић, Тео-

дору – Оливера Јовановски и Радислав Милићев; 12. јула: Татјану – Жељка и Да-

либор Ранчић; 13. јула: Милу – Ана и Марко Милосављевић, Ђурђу – Бојана Лабу-

довић Богић и Бранко Богић, Калину – Александра и Иштван Калмар, Анастасију –

Сандра и Зоран Божић; 15. јула: Дуњу – Марина и Бранко Поповић, Исидору – Та-

мара и Далибор Милутинов; 17. јула: Ксенију – Кристина и Иван Живковић. 

До би ли си на

19. ју на: Јо ва на – Ка та ри на Но ва ков; 20. ју на: Са ву – Та ња Би ле ко ва и Са ва Ди -

клић; 23. ју на: Ла за ра – На та ша Пу шо њић и Ср ђан Ми лу ти но вић; 25. ју на: Уро ша

– Ми ли ца По пов; 1. ју ла: Јо ва на – Ду шан ка и Са ша Ма глов, Ву ка ши на – Та тја на

и Дра ган Сто лић; 2. ју ла: Вик то ра – Ма ри ја Ба ра баш; 3. ју ла: Те о до ра – Ива на

Опа чић Ри стић и Иван Ри стић, Ми ло ра да – Кри сти на Кне же вић и Ср ђан Ле на тов,

Данка – Бојана и Дејан Ковачевић; 4. ју ла: Ву ка –  Ма ја Шајн и Са ша Мрк шић; 5.

ју ла: Сте фа на – Је ле на и Сте ван Не сто ров, Алек сан дра  – Мо ни ка Ата нац ков и Го -

ран По по вић, Ву ка ши на – Љи ља на Ва сил чин и Иван Ри стић; 9. јула: Деспота – Је-

лена Дудеш Лазин и Зоран Дудеш; 10. јула: Стефана – Данијела и Горан Козић,

Уроша – Данијела Бањаш и Петар Тодоров; 11. јула: Павла – Татјана и Станислав

Милошевић, Вука – Милица Марино и Зоран Јевтовић, Алексеја – Маријана Биља-

на Појатар и Мирко Појатар; 12. јула: Сергеја – Силвиа Галамбош и Срђан Илијев-

ски, Огњена – Маја и Жељко Живковић; 13. јула: Лазара – Снежана и Иван Пет-

ков; 14. јула: Михајла – Анђела Јовичић и Бранислав Видак; 15. јула: Михајла –

Милица Јовичић Николић и Миодраг Николић.

УМР ЛИ

6. ју ла: Ми ла дин Ра кић (1948), Го ран Ве љо вић (1961), Сте ван Жи ва нов (1932); 7.

ју ла: Ђор ђе Ве лич ко вић (1933); 8. ју ла: Не го сла ва Три фу но вић (1935), Ми ло је Ко -

ма ри ца (1952); 9. ју ла: Со фи ја Гу цуљ (1931), Но ва Ми хај лов (1934), Стев ка Сто јо ски

(1935), Жар ко Ра ни ми ров (1953), Зо ран Ра до је вић (1963); 10. ју ла: Јо ван ка По чаи

(1940), Ол га То мић (1933), Ра дми ла Иг ња тов (1942), Ан ђел ко Ку јун џић (1955), Љи -

ља на За рић (1951); 11. ју ла: Рат ко Па нић (1942), Слав ко Го лу бо вић (1941), Де си мир

Шу шњар (1936); 12. ју ла: Ду шан Ра ји чић (1941), Зо ра Пу рит шер (1957), Ма ри ја Ан -

дић (1944), Дра ги ца Сте па но вић (1939), То ми слав Сте па но вић (1933), Бо жи ца Вра -

њеш (1930); 13. ју ла: Ве ра Шу и ца (1953), Ја ња То до ро вић (1929), Ма ри ја Јор га

(1935), Радмила Бајић (1931), Госпава Пековић (1947); 14. ју ла: Ми ро сла ва Пе рић

(1946), Верица Филиповић (1931), Даница Драгић (1950), Драго Јовановић (1941),

Гордана Влајић (1926); 15. јула: Ана Милаковић (1943), Радосав Радоњић (1935),

Милчо Милчев (1944), Михајло Губеринић (1957); 16. јула: Јожеф Ђерфи (1949),

Разуменка Димитријевић (1952), Ђурђевка Јањић (1939), Станика Димитријевић

(1930), Бисерка Ћирић (1934); 17. јула: Иван Модошанов (1928), Миодраг Јовано-

вић (1929), Миланка Огњан (1946), Марија Новковић (1929), Јованка Ћирић (1937);

18. јула: Сава Андрејевић (1931), Ђорђе Стевановић (1942); 20. јула: Павел Пе-

траш (1945), Ана Северини (1966); 21. јула: Драган Величковић (1961).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Сти хов ни ана гра ми: (1) стам пе до, (2) гран до -

ма ни ја, (3) еспа дри ле. Скан ди нав ка: др скост, р, ано да, се, ак,

на слов, з, ст, Та пи, им пе ра тор, Мил ка Мар ко вић, опор ту -

нист, нар, ком пе тен тан, не, ан, али, ти ра нин.

Ди вљач на гло јур ну

у трк без глав, јак,

под на ле том кр да

и MOСT ПAДE чак.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) СВЕ НА ГО ЛЕ МО

(3) ЛА КЕ ЦИ ПЕ ЛИ ЦЕ

(1) БЕЗ ГЛА ВА ЈУР ЊА ВА

Све МИ ДAJ НA AНГРO,

тo ми ра дост ства ра,

ja сaм круп на фа ца,

имам мно го па ра!

Ци пе ли це лет ње

удоб не су, бра ле,

o тoм су се мно ге

при че ИС ПРЕ ДА ЛЕ.



ра ди, већ је уоч љи во ма ње
ри бо крађе. Али то ни је до -
вољ но, па ће ноћ не кон тро ле
би ти све ин тен зив ни је. Чу -

Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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– Још увек се упо зна је мо са
ста нов ни штвом и ин фор ми -
ше мо га о то ме шта је све за -
шти ће но и шта би све тре ба ло
да бу де ура ђе но. Раз го ва ра мо
и с пе ца ро ши ма и уво ди мо их
у то да ће уско ро би ти на пла -
ћи ва не до зво ле, јер је у фе бру -
а ру Ми ни стар ство по љо при -
вре де про гла си ло По ња ви цу
ри бо лов ним под руч јем. Ве ли -
ки ак це нат ста вља мо на то да
је злат ни ка раш ри ба под
стро гим ре жи мом за шти те и

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.

Ивица и Марица
Бата и сека заједно траже
нови дом након што их је
неко избацио насред улице,
без икакве шансе да се сами
снађу и преживе.

Веома су везани једно за
друго и одлично се слажу, па
је право уживање гледати
њихову игру.

Имају три и по месеца и
биће средњег раста; слажу се
с другим псима и обожавају децу, а све друге информације
могу се добити на контакт-телефон 062/204-573.

Чупака
Ма ле ни муж јак са ша ша -
вом фри зу ром, стар око
две го ди не, спле том не -
срећ них окол но сти на шао
се у јед ној од фа бри ка у ју -
жној зо ни.

Ве се ле је на ра ви и до бар пре ма љу ди ма и дру гим пси ма. Мо -
мен тал но тра жи ста лан дом, а за уз врат ну ди без гра нич но по ве -
ре ње и за шти ту. Обез бе ђе на је бес плат на сте ри ли за ци ја, а дру ге
за ни мљи во сти мо гу се до зна ти пу тем те ле фо на 060/513-72-00.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

На кон по ду жег иш че ки ва ња
да се та ко не што до го ди, пре
два ме се ца Парк при ро де По -
ња ви ца до био је чу вар ску слу -
жбу. Чи не је ру ко во ди лац и
че тво ри ца рад ни ка на те ре ну.

Они сва ко днев но, за сад у
две сме не, кр ста ре по том пре -
див ном, али го ди на ма уни -
шта ва ном во до то ку и бри ну да
не са ве сни по је дин ци ви ше не
пра ве ште ту и на ру ша ва ју ле -
по ту је дин стве не оа зе фло ре и
фа у не.

Чу вар ска слу жба је на По ња -
ви ци ко нач но про ра ди ла пре
два ме се ца. То је, за и ста, вест
ко ја ће об ра до ва ти сва ког
истин ског љу би те ља ове је -
дин стве не оа зе и при ро де уоп -
ште.

Реч је о пе то ри ци за по сле -
них у ЈКП-у „Зе ле ни ло”, чи ја
је ба за од не дав но у бре сто вач -
ком Ва тро га сном до му. По ред
ру ко во ди о ца Зо ра на Ста ни ћа,
та мо су рас по ре ђе ни и ње гов
за ме ник Ср ђан Јо си мов, па
Го ран Кр ња јић, Ан драш Не -
мет и Ђу ро Љи љак. Они сва ко -
днев но, у две сме не (од 7 до 15
са ти и од 15 до 23 са та), чам -
цем и ау то мо би лом са оба ле
оби ла зе те рен и оба вља ју мо -
ни то ринг, то јест пра те шта се
до га ђа у овом за шти ће ном
под руч ју.

НА РА ДОСТ МНО ГИХ ЉУ БИ ТЕ ЉА ПРИ РО ДЕ

НА ПО ЊА ВИ ЦИ ПОЧЕЛА ДА РАДИ ЧУ ВАР СКА СЛУ ЖБА
– Је дан од на ших ци ље ва је

да спре чи мо ри бо кра ђу, јер се у
По ња ви ци, по ред ба бу шке и
до сад них цвер гла на, мо же на -
ћи и пле ме ни та ри ба, као што
су ша ран и сом. Ве ли ки про -
блем је и ђу бре, па на ме ра ва мо
да од сеп тем бра у са рад њи са
омо љич ком и бре сто вач ком
ме сном за јед ни цом за поч не мо
низ еду ка тив них три би на ка ко
би смо љу де упо зна ли с пра ви -
ма и оба ве за ма, а уско ро ће мо
тим по во дом по ста ви ти и те зге
ка да су пи јач ни да ни. Ве ли ки
про блем је и то што су мно ги
узур пи ра ли зе мљи ште на до мак
во до то ка и од то га на пра ви ли
њи ве ко је се жу све до са ме во -
де. При том, ко ри сте се и азот на
ђу бри ва, ко ја знат но угро жа ва ју
ста нов ни ке Пар ка при ро де.
Пре ма при чи ме шта на, мно ги
има ју пре лив не ја ме ко је иле -
гал но ис пу шта ју у По ња ви цу.
Исто ва жи за оба се ла – ис ти че
ру ко во ди лац чу вар ске слу жбе.

Ипак, ве ћи на љу ди по зи тив -
но ре а гу је на до ла зак чу ва ра,
јер им је ста ло да се ста ње у
овом пре див ном во до то ку до -
ве де у ред. До сад ни је би ло
ни ка квих ин ци де на та, ако не
ра чу на мо то што је Н. Н. по чи -

да пе ца ро ши мо ра ју да је вра -
те у во ду уко ли ко је ухва те.
Са гле да ва мо си ту а ци ју и око
то га шта би смо мо гли да ста -

Још је дан успех 
на шег су гра ђа ни на

На ре ду Но ви Сад

Наш су гра ђа нин Алек сан дар
Га ври лов, је дан од нај бо љих
игра ча од бој ке на пе ску у Ср -
би ји, ли бе ро ОК-а „Бо рац” из
Стар че ва и тре нер у ОК-у „Од -
бој ка 013”, оства рио је ве ли ки
успех на тур ни ру у Ли ба ну.

У гра ди ћу Би блос не да ле ко
од Беј ру та одр жа но је так ми -
че ње у окви ру отво ре ног др -
жав ног шам пи о на та те зе -
мље, на ко ме су се над ме та ле
еки пе из Је ме на, Ка та ра, Ли -
ба на, УАЕ, с Ки пра... Је ди ну
еки пу из Ср би је чи ни ли су
Пан че вац Алек сан дар Га ври -
лов и Но во са ђа нин Сте фан
Ба ста, сту ден ти Ви со ке шко -
ле за по слов ну еко но ми ју и
пред у зет ни штво, ко ја им је и

омо гу ћи ла пут у да ле ки Ли -
бан и уче шће на том пре сти -
жном тур ни ру.

Иа ко је кон ку рен ци ја би ла
за и ста же сто ка, а тем пе ра ту ра
ве о ма ви со ка, то Алек сан дру и
Сте фа ну ни је сме та ло да при -
ка жу вр хун ску од бој ку и да се
у Ср би ју вра те с по бед нич ким
пе ха ром.

Наш пар је на по чет ку так -
ми че ња по бе дио еки пу с Ки -
пра, да би у по лу фи на лу, са
2:1, Га вра и Сте фан три јум фо -
ва ли и над нај бо љим ли бан -
ским па ром у од бој ци на пе -
ску. У фи на лу их је че као још

је дан тим до ма ћи на, али то за
рас по ло же не Ср бе ни је био ве -
ли ки про блем. Иа ко ни је би ло
ни ма ло ла ко, та ко ђе по бе дом
од 2:1, Га ври лов и Ба ста осво -
ји ли су по бед нич ки пе хар.

У жен ској кон ку рен ци ји на
тур ни ру у Ли ба ну над ме тао се
је дан срп ски пар, ко ји су чи -
ни ле де вој ке из Срем ске Ми -
тро ви це и Бе о гра да. Оне су за -
у зе ле дру го ме сто.

Алек сан дар Га ври лов је и
ре дов ни уче сник Пр вен ства
Ср би је у од бој ци на пе ску. Ово
так ми че ње се са сто ји од де вет
тур ни ра, а до са да су одр жа на
три. Наш су гра ђа нин у овом
шам пи о на ту игра с Мар ком
Ра до са вље ви ћем из Ста ре Па -
зо ве, а они за сад има ју осво је -
но тре ће ме сто на тур ни ру у
Ба чу. Сле де ће так ми че ње ко је
сле ди је сте над ме та ње у Но -
вом Са ду.

А. Ж.

ОД БОЈ КА НА ПЕ СКУ

Га вра „осво јио” и Ли бан

ви мо у наш план ра да, а при -
пре ма мо се и да уве де мо тре ћу
сме ну, бу ду ћи да за тим и те
ка ко има по тре бе због по ста -
вља ња број них мре жа – на во ди
Ста нић.

От кад се про чу ло да је чу -
вар ска слу жба по че ла да

ва ри не про пу шта ју при ли ку
ни да то ком оби ла ска по ку пе
све што ре ме ти при род ни
склад, а по ред пла стич них
ам ба ла жа, нај ви ше на ле ћу
на шти це. За не у пу ће не, оне
слу же да за њих ло по ви за -
ка че мре же.

ни лац по ло мио рам пу на бре -
сто вач кој пла жи три да на на -
кон по ста вља ња. Ка ко ства ри
сто је, у пи та њу је чи ста обест.

Оче ку је се и до но ше ње но -
вог ур ба ни стич ког пла на, ка да
ће би ти по зна то ко је су тач не
гра ни це Пар ка при ро де. У
пла ну су и две осма трач ни це –
на те ри то ри ји сва ког се ла по
јед на. Сви чам ци су по пи са ни
и уско ро ће би ти ре ги стро ва -
ни, а мо ћи ће да се ко ри сте са -
мо на ве сла или елек тро мо тор.

Све то је с ци љем спре ча ва -
ња уз не ми ра ва ња жи во ти ња,
пре све га број них вр ста пти ца,
по пут ча пљи, дро здо ва и дру -
гих, а по зна то је да та мо жи ве
и три по ро ди це ла бу до ва, њих
осам на ест. Мно ги ве ру ју да у
По ња ви ци има и ви дре.

До бро на мер ни гра ђа ни, ко -
ји има ју не ке при мед бе, до ја ве
и опа жа ња, мо гу кон так ти ра ти
са чу ва ри ма пре ко ри бо ло вач -
ких удру же ња „Злат ни ка раш”
из Бре стов ца и „Ша ран” из
Омо љи це, или ди рект но по -
зва ти ЈКП „Зе ле ни ло” на број
те ле фо на 013/342-145.

Ј. Филиповић



Љу би те љи при ро де мо ћи ће
да ужи ва ју у ле по та ма Де ли -
блат ске пе шча ре у не де љу, 30.
ју ла, у окви ру ма ни фе ста ци је
„У сми рај да на”. Дру же ње по -
чи ње у 16.30 у до ма ћин ству
Вој нов у на се љу Ле ан ка, а за -
тим ће би ти при ре ђе на шет ња
по са мој пе шча ри.

Део до ло вач ког ата ра на ла -
зи се на об рон ци ма Де ли блат -
ске пе шча ре, при род не оа зе
ко ја са сво јом бо га том фло -
ром, фа у ном, пеј за жи ма и
оста лим за ни мљи во сти ма
пред ста вља иде ал но ме сто за
од мор и бег од сва ко дне ви це.
Упра во то и је сте су шти на ма -
ни фе ста ци је „У сми рај да на” –
по вра так при ро ди, упо зна ва -
ње с њом и дру же ње. Јед но од

ме ста ко ја пру жа ју ту мо гућ -
ност је на се ље Ле ан ка, ко је се
на ла зи на осам ки ло ме та ра од
До ло ва, где је и по чет на тач ка
не дељ не ма ни фе ста ци је.

Сви они ко ји у не де љу од лу -
че да кре ну пут Ле ан ке, има ће
при ли ку да уз шет њу ду гу пет
ки ло ме та ра чу ју за ни мљи ве
при че о жи во ти ња ма и биљ ка -
ма ко је ту жи ве, а не што од то -
га ће има ти при ли ку и да ви де.

Оби ћи ће и не ке од ло ка ци ја

где су сни ма ни по зна ти фил -

мо ви, а дан ће би ти за вр шен

при зо ром за ла ска сун ца. Ма -

ни фе ста ци ја ће се окон ча ти

та ко ђе у до ма ћин ству Вој нов,

где ће би ти пред ста вље на ло -

кал на удру же ња, али и њи хо ви

про из во ди, ко је ће при сут ни

мо ћи да де гу сти ра ју, а све то уз

кул тур но-умет нич ки про грам.

Део ове ма ни фе ста ци је

био је и камп Пла ни нар ско-

-еко ло шког дру штва „Со ко”,

ко ји је одр жан про шлог ви -

кен да упра во на Ле ан ци.

Идеј ни тво рац овог дру же ња
у при ро ди, Бо јан Вој нов, по тру -
дио се да обез бе ди што бо ље
усло ве за све по се ти о це и на да
се да ће их би ти ви ше не го про -
шле го ди не, ка да је пе шча ним
ди на ма и шу ма ма ше та ло сто -
ти нак за љу бље ни ка у при ро ду

Н. Р.

Све моћ но сир ће

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Јед но од нај здра ви јих за -
ни ма ња у нај ши рем сми слу
те ре чи, ко је под ра зу ме ва и
ин тен зи ван бо ра вак ван за -
глу шу ју ће ур ба не вре ве,
сва ка ко је пче лар ство.
Ови пле ме ни ти ин сек ти
не рас ки ди во су ве за ни за
при ро ду, а од њи хо вог жи -
во та и ра да сви, па и чо век,
мо гу има ти ис кљу чи во ко -
ри сти.

и ура ди ка ко би мо гао да за -
поч не пче ла ре ње.

– По ме ни, по след њи рок за
по че так ба вље ња пче лар ством
је јун, од мах на кон ба гре мо ве
па ше, јер то је вре ме ка да пче -
ла мо же да се аде кват но при -
пре ми за пре зи мља ва ње. О то -
ме и о све му дру гом по жељ но
би би ло кон сул то ва ти се с не -
ким ис ку сним пче ла ром.

Пре са мог стар та тре ба узе -
ти нај ма ње две-три ко шни це,
с ми ни мум по два на став ка. За
по чет ни ка је мо жда нај по де -
сни је ода бра ти вр сту ЛР
(Ланг строт-Рут). Њен са став -
ни део су и под ња ча и кров
(или „збег”), а пре усе ље ња
тре ба је офар ба ти што упа -
дљи ви јом бо јом. По том тре ба
на ба ви ти ра мо ве, ску ца ти и
ужи чи ти их за јед но са сат ним
осно ва ма.

Нај бо ље је ку пи ти ро је ве на
пет ра мо ва, у ко ји ма ће би ти
до вољ но ле гла с мла дом ма ти -
цом, као и хра не – ме да и по -
ле на. Али то ни је до вољ но да

се дру штво раз ви је до зи ме, па
му тре ба до да ти по ме ну те ра -
мо ве са сат ним осно ва ма, од -
но сно до пу ни ти на ста вак.
Пче ле ће од мах по че ти да из -
вла че са ће, док не на пу не свих
де сет ра мо ва.

Ва жно је ис та ћи да су оне,
по пут љу ди, раз ли чи тих пси -
хо ло шких ка рак те ра. Сва ки
рој је дру га чи ји, не по сто је два
иста. Тре ба их про це њи ва ти
пре ма осо би на ма, а кре ћу се
од до брих и вред них до пре ва -
ра на та и ле њи ва ца.

Чим се отво ри ко шни ца, од -
мах је ја сно да ли је дру штво
сла бо, ле њо и не ра ди до вољ -
но. Та да не што ни је у ре ду, па
ва ља тра жи ти узрок и от кло -
ни ти га. Ипак, пче ле не тре ба
пре ви ше уз не ми ра ва ти, па ко -
шни цу го ди шње отва ра ти не
ви ше од се дам-осам пу та. По -
ред про це не да ли је дру штво
нор мал но, ну жно је пра ти ти и
ма ти це: озна чи ти их аде кват -
ном бо јом и о њи ма во ди ти
еви ден ци ју.

ма ти ца оти шла. Али ако су обе
ту, он да је ло ши је ста ње у ко -
шни ци и дру штво те жи да за ме -
ни ста ру ма ти цу, јер ће у про -
тив ном про па сти. И сам пче лар
мо ра от кри ти да не што ни је у
ре ду по зу ја њу и зву ку. Не ка
сла би ја дру штва као да „пла чу”,
док се дру га, ја ча, „ра ду ју”.

Исто та ко, ка да је пче ла у
ма ло „ули ца” (про стор из ме ђу
ра мо ва), то јест у њих шест до
се дам, не ма шан се да те ку ће
го ди не има ме да, па њи хо во
не го ва ње пред ста вља гу би так

Све ви ше је мла дих ко ји ула зе
у пре ди ван свет пче ла, а је дан
од оних за ко је се мо же ре ћи
да је још увек у нај бо љим го -
ди на ма је сте Мар ко Шиц из
Стар че ва, ко ји спа да у ред нај -
ве ћих про из во ђа ча ме да. Пче -
лар ством је по чео да се ба ви с
не пу них два де сет го ди на, а
прак тич но и мно го ра ни је с
об зи ром на то да је у пи та њу
ви ше ге не ра циј ска по ро дич на
тра ди ци ја.

Он ће у на ред ним бро је ви ма
„Пан чев ца” пре до чи ти све
што би по чет ник мо рао да зна

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЛЕТ ЊА ШКО ЛА ПЧЕ ЛАР СТВА – МАР КО ШИЦ, ВЛА СНИК ПЧЕ ЛАР СКОГ ГА ЗДИН СТВА (1)

НАЈ БО ЉЕ ЈЕ ПО ЧЕ ТИ СА ДВЕ-ТРИ КО ШНИ ЦЕ

Састој ци (за чети ри осо бе):
четири пастрмке, кашичица
зачина, два чешња белог лу-
ка, 100 грама панчете наре-
зане уздуж, три-четири ка-
шике уља.

При пре ма: Очистите и осу-
шите пастрмке, па их споља
поспите зачином, а у уну-

трашњост ставите сецкани
бели лук. Сваку рибу увијте
у две-три шните панчете.
Тако припремљене пастрм-
ке поређајте у науљени
плех. Пеците их око 25 ми-
нута у рерни загрејаној на
200 степени.

Служите их уз кувано по-
врће. Пријатно!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ПАСТРМКА У ПАНЧЕТИ

По ред то га што без ње га не
мо же мо у ку хи њи, сир ће нам
мо же би ти од ко ри сти и у мно -
гим дру гим си ту а ци ја ма. На -
ше ба ке су зна ле све тај не ове
чу де сне теч но сти, а ми вам от -
кри ва мо са мо не ке од њих.

Ако сте тек на кон што сте
опра ли ко су схва ти ли да вам је
бо чи ца бал за ма пра зна, спас у
по след њи час пру жи ће вам ка -
ши чи ца ја бу ко вог сир ће та по -
ме ша на са ча шом во де. Пре лиј -
те ко су том ме ша ви ном, оста ви -
те да од сто ји не ко ли ко ми ну та,
па ис пе ри те. Не ка вас ми рис не
за бри ња ва, по што ће ис па ри ти и
пре но што на пу сти те ку па ти ло,
а ко са ће вам би ти ме ка и сјај на.

Уко ли ко су вам се пак у ку ћу
или стан до се ли ли мра ви, схва -

ти ће и са ми да су не по жељ ни
ако све пу ко ти не и њи хо ва
оми ље на ме ста оку пља ња ис -
пр ска те сир ће том. Пр љав шти -
ну с ве не ци ја не ра и ро лет ни
ла ко ће те укло ни ти па муч ном
кр пом умо че ном у бе ло вин ско
сир ће. Ако вам је не ки од вод

за пу шен, по ме шај те ча шу ал -
ко хол ног сир ће та и по ла ча ше
со де би кар бо не и си пај те сме су
у од вод. Са че кај те да пе на
спла сне, за тим си пај те вру ћу
во ду, а на кон пет ми ну та хлад -
ну. Про блем ће би ти ре шен, а
не ста ће и не при јат ни ми ри си.

Ако у вр ту има те ко ров, а не
же ли те да ко ри сти те пе сти ци -
де, до вољ но је да не по жељ не
трав ке по пр ска те вин ским сир -
ће том. Сир ће вам мо же по слу -
жи ти и да укло ни те ми ри се од
пр же не ри бе и дру ге хра не. Си -
пај те га у ча шу и оста ви те да
од сто ји у ку хи њи пре ко но ћи.

И на кра ју, сир ће вам мо же
до бро до ћи и док сте на од мо -
ру. Ако слу чај но бу де те има ли
бли ски су срет с ме ду зом, део
ко же на ко ме је она оста ви ла
траг пре криј те обло гом до бро
на то пље ном сир ће том и др жи -
те та ко око по ла са та, ме ња ју ћи
обло ге ка да се осу ше. На рав но,
ово не по ку ша вај те уко ли ко сте
алер гич ни на отров ме ду зе, већ
та да по тра жи те по моћ ле ка ра.

вре ме на. Јед но став но, што је
ви ше пче ла у ко шни ци, оне
бо ље не гу ју мла до ле гло, јер
кад лар ва пук не у ће ли ји са ћа,
ако га ра ди ли ца че шће по се -
ћу је ка ко би јој да ва ла ма тич -
ну млеч, до би је мо здра ви ју и
ду го трај ни ју пче лу с ду жим
ор га ни ма, ду жом сур лом и ја -
чим ми ши ћи ма и но га ма.

Због све га то га она мо же ви -
ше да до при не се за јед ни ци.

(На ста ви ће се)
Ј. Филиповић

Да кле, тре ба бе ле жи ти све
бит ни је де та ље о дру штву и ма -
ти ци, а ако је при ли ком пре гле -
да она без бо је, то зна чи да се
дру штво из ро ји ло и да је ста ра

ДРУ ЖЕ ЊА У ПРИ РО ДИ

СМИ РАЈ ДА НА У ДЕ ЛИ БЛАТ СКОЈ ПЕ ШЧА РИ



Мла ди пан че вач ки раг би сти
уче ству ју у кам пу за пер спек -
тив не мла де спор ти сте, ко ји ор -
га ни зу је Ми ни стар ство омла ди -
не и спор та Ре пу бли ке Ср би је.

Ме ђу се лек то ва ним игра -
чи ма из це ле зе мље ме сто је
на шло и три на ест раг би ста
Ди на ма, што је још је дан по -
ка за тељ да шко ла раг би ја у
на шем гра ду има мно го

успе ха. У кам пу бо ра ве: Да -
ни ло Ра ше та, Пе тар Хи нић,
Вла дан Да бић, Дра ган Па у -

нов, Стра хи ња Аџић, Ва лен -
тин Шу ша, Ла зар Алек сић,
Не ма ња Ми лен ко вић, Сте -

фан Алек сић, Алек сан дар
Кр кљуш, Мла ден Јо кић, Сте -
фан Дра ми ћа нин и Сте фан
Ми лев ски.

Про шлог ви кен да у на шем
гра ду одр жан је се ни ор ски
тур нир из ка лен да ра Те ни -
ског са ве за Ср би је. Ам би ци -
о зни игра чи из це ле Ср би је
бо ри ли су се за ва жне бо до ве
за на ста вак про фе си о нал не
ка ри је ре или за од ла зак на
не ки од аме рич ких ко ле џа и
уни вер зи те та. Ко ста Пе тров
и Еми ли ја Кој чић, чла но ви
ТК-а Ди на мо, оства ри ли су
из ван ре дан ре зул тат, јер су
се из бо ри ли за фи на ле тур -
ни ра.

Еми ли ја је у по лу фи на лу
са 6:4 и 6:1 са вла да ла две го -
ди не ста ри ју про тив ни цу

Хри сти ну Ђо кић, чла ни цу
ју ни ор ске ре пре зен та ци је

на ше зе мље. У фи на лу се са -
ста ла с го ди ну да на ста ри јом
Јо ва ном Са мо че том из Бе о -
гра да и, по сле те шке и ис цр -
пљу ју ће бор бе у три се та, ус -
пе ла је да три јум фу је.

Ко ста је у по лу фи на лу по -
бе дио пер спек тив ног ре пре -
зен та тив ца Цр не Го ре Сте -
фа на Дра го ви ћа са 6:3 и 6:2,
да би у бор би за тро феј из гу -
био од Сте фа на Су вај ца из
Бе о гра да.

Утак ми ца ма че твр тог и пе тог
ко ла про шлог ви кен да је на -
ста вље на пр вен стве на тр ка за
бо до ве у Дру гој ли ги Ср би је,
гру па „Се вер”. Ва тер по ли сти
Мла до сти из на ше га гра да,
пред во ђе ни тре не ром Алек -
сан дром Ми ло ше ви ћем, на -
ста ви ли су низ без по ра за, па и
да ље за у зи ма ју врх та бе ле.

У су бо ту, 22. ју ла, у на шем
гра ду је го сто вао обре но вач ки
Тент. Био је то дер би до са да -
шњег де ла шам пи о на та, јер су
се са ста ле две пр во пла си ра не
еки пе. Мла дост је у овај меч
ушла ве о ма осла бље на, без
бра ће Ста врев ски, Па на јо то -
ви ћа, Ста ма то ва и Ју ха са, пе -
то ри це стан дард них пр во ти -
ма ца. Ипак, „деч ји вр тић” из
на ше га гра да ни је се упла шио
опа сног ри ва ла, а ве ли ки по -
сао од ра ди ли су и гол ма ни
Ми ло ше вић и Ми шо вић:
Мла дост –Тент 8:8.

Тим из на ше га гра да играо
је у са ста ву: Ми ло ше вић,
Мр вош, Дју ров, Це снак, Но -
ва ко вић, Зе че вић, Јев тић,

Гој со вић, Па на јо то вић, Д.
Ба рош, Илић, Н. Ба рош и
Ми шо вић.

Већ у не де љу, 23. ју ла, ва -
тер по ли сти из Пан че ва би ли
су на но вом, ве ли ком ис ку ше -
њу. Го сто ва ли су у Сен ти, где
су од ме ри ли сна гу са исто и -
ме ним до ма ћи ном и још јед -
ном су оду ше ви ли сво је на ви -
ја че. До ма ћи тим ни је имао
ни ка кве шан се пред рас по ло -
же ним Пан чев ци ма: Сен та –

Мла дост 3:12, по че твр ти на -
ма: 0:3, 1:3, 0:3 и 2:3.

Око 300 гле да ла ца, ко ли ко их
је у Сен ти пра ти ло овај су срет,
ви де ло је сја јан мла ди тим Мла -
до сти, али је је дан мо мак овог
пу та над ви сио све – Ду шан Па -
на јо то вић је од и грао си мул тан -
ку про тив до ма ћи на и је дан је
од нај за слу жни јих за то што је
оства рен још је дан вре дан три -
јумф. На рав но да по хва ле тре ба
упу ти ти ком плет ној еки пи, ко ја

је игра ла у са ста ву: Ми ло ше вић,
Мр вош (је дан гол), Дју ров, Це -
снак (је дан), Но ва ко вић (је дан),
Зе че вић (је дан), Јев тић (је дан),
Гој со вић (је дан), Д. Па на јо то -
вић (че ти ри), Д. Ба рош (је дан) и
Илић (је дан гол).

– Сва ка част мом ци ма на
игра ма при ка за ним то ком ви -
кен да. Иа ко смо би ли вр ло
осла бље ни, ус пе ли смо да
оства ри мо за вид не ре зул та те и
на ста ви мо низ без по ра за. Још
јед ном бих ис ко ри стио при ли -
ку да по хва лим пре бих ре као
де ча ке не го мом ке, јер је наш
тим за и ста млад. Ми у ти му
има мо и че тр на е сто го ди шња -
ке, ко ји од лич но ко ри сте сво ју
шан су – ре као је Сте ван Ми ха -
и ло вић, члан Управ ног од бо ра
ВК-а Мла дост.

Пред на шим су гра ђа ни ма је
крат ка пр вен стве на па у за, а
тр ку за бо до ве на ста вља ју 5.
ав гу ста, ка да ће го сто ва ти у
Сом бо ру. Су тра дан, 6. ав гу ста,
на Град ском ба зе ну на Стре -
ли шту го сто ва ће Је зе ро из Бе -
ле Цр кве.

СПОРТ
Петак, 28. јул 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Александар
Живковић
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сх6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Сјај на ор га ни за ци ја

Ве ли ки до при нос 
на ших су гра ђа на

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

Ка ра ван „Спорт ских ига ра
мла дих” го сто вао је у ју ну и у
на шем гра ду. На спек та ку лар -
ном отва ра њу пла мен Ига ра
за па лио је та лен то ва ни ша хи -
ста Мар ко Ми ла но вић, а по -
том су де ча ци и де вој чи це из
Пан че ва и окол них ме ста по -
че ли да се так ми че у чак де вет
спор то ва – из ме ђу две ва тре,
ма лом фуд ба лу, од бој ци, те -
ни су, ша ху, ру ко ме ту, сто ном
те ни су, ба ске ту 3 x 3 и од бој ци
на пе ску.

– Же ли мо да на у чи мо де цу
шта зна че то ле ран ци ја, фер-
плеј, дру гар ство, да им по ка -
же мо да по бе да ни је увек
при о ри тет, већ да је ва жно
уче ство ва ти и дру жи ти се с
вр шња ци ма. Сва на ша де ца
су по бед ни ци – ис та кла је
пред сед ни ца „Ига ра мла дих

СПОРТ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ

И ПАН ЧЕВ ЦИ ИДУ У СПЛИТ

удео у одр жа ва њу ово го ди шње
ма ни фе ста ци ји има ли су и на -
ши су гра ђа ни: су пер ви зор
Иван Кр го вић и ко ор ди на тор
Не над Ма рин.

За вр шни ца ово го ди шње, че -
твр те СИМ аван ту ре у Ср би ји
би ла је за и ста спек та ку лар на,
а што је нај ва жни је, из не дри -
ла је ово го ди шње уче сни ке
нај ве ће ма ни фе ста ци је ама -
тер ског спор та на Ста ром кон -
ти нен ту, ко ја ће би ти одр жа на
сре ди ном ав гу ста у Спли ту.
Ма ли ша ни из на ше зе мље
над ме та ће се у ср цу Дал ма ци -
је с вр шња ци ма из Хр ват ске и
Бо сне и Хер це го ви не, на до га -
ђа ју ко ји ће тра ја ти се дам да -
на и на ко јем ће, као и сва ке
го ди не, дру же ње би ти у цен -
тру па жње. Тро је нај бо љих у
ша ху, дво је нај бо љих у те ни су
и сто ном те ни су и по је дан
нај у спе шни ји тим из екип них
спор то ва из бо ри ли су пла сман
за Сплит.

Од лич не ре зул та те оства ри -
ли су и на ши су гра ђа ни. У кон -
ку рен ци ји ша хи ста, у гру пи
де ча ка ро ђе них 2006. го ди не,
убе дљи во пр во ме сто осво јио је
Мар ко Ми ла но вић. Сто но те -
ни сер ка Је ле на Сте фа но вић
оки ти ла се брон за ним од лич -
јем у над ме та њу де вој чи ца од

ДРУ ГА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ У ВА ТЕР ПО ЛУ

„ДЕЧ ЈИ ВР ТИЋ” СА КУ ПЉА БО ДО ВЕ

Ср би је” Ива на Јо ва но вић, ко -
ја је на ша су гра ђан ка.

По сле тур ни ра по чи та вој
зе мљи, ко ји су по че ли још у
апри лу, а на ко ји ма се 58.125
де ча ка и де вој чи ца так ми чи ло

у де сет спор то ва, про шлог ви -
кен да је одр жа на за вр шна ма -
ни фе ста ци ја. Клин ци и клин -
це зе из це ле Ср би је оку пи ли су
се на Ади Ци ган ли ји, где су се
пре све га дру жи ли, али и так -
ми чи ли, под па ро лом „Игре су
за кон”. Ор га ни за ци ја је би ла
на нај ви шем ни воу, а ве ли ки

два на ест го ди на, а мно го успе -
ха има ли су и пан че вач ки те -
ни се ри. У кон ку рен ци ји пет на -
е сто го ди шња ка Јо ва на Ча вић
је осво ји ла нај сјај ни ју ме да љу,
а Да вид Ве љо се оки тио брон -
зом. Ру ко ме та ши из До ло ва за -
слу жи ли су сре бр но од лич је, а
у ба ске ту 3 x 3 тим из на ше га
гра да Та миш 01 по пео се на
нај ви ши сте пе ник по бед нич -
ког по сто ља. Еки пу су чи ни ли:
Вла дан Ан дрић, Ни ко ла Мар -
ко вић, До бри вој Ан дре јић и
Јо ви ца Ђор ђев. Сјај на је би ла и
еки па ОШ „Сте ви ца Јо ва но -
вић” у игри из ме ђу две ва тре, а
пред во дио ју је учи тељ Бра ни -
слав Ста но је вић.

Ме да ље су, уз про сла вље -
ног од бој ка ша и пред сед ни ка
Са ве за за школ ски спорт Ср -
би је Жељ ка Та на ско ви ћа, де -
ли ли и Де јан Мај сто ро вић,
члан ре пре зен та ци је Ср би је у
ба ске ту 3 x 3, ко ја је зва нич ни
пр вак све та, али и пред став -
ни ци „Спорт ских ига ра мла -
дих Ср би је” Ива на Јо ва но вић,
Иван Кр го вић, као и Зо ри ца
Ми ја то вић и Го ран Вје шти ца,
те ко шар ка ши ца Ми ли ца Да -
бо вић, фуд ба лер Бра ни мир
Су ба шић, од бој ка шки тре нер
Јо ви ца Цвет ко вић и атлет ска
ле ген да Да не Ко ри ца.

По сле сед мо днев ног тре ни -
ра ња у Ума гу ка де ти и ју ни о -
ри Ка ра те клу ба Ди на мо на -
ста ви ли су лет ње ак тив но -
сти, па су у пе ри о ду од 11. до
17. ју ла бо ра ви ли и у Лет њем
кам пу пер спек тив них так -
ми ча ра из на ше по кра ји не.

Ка ра те са вез Вој во ди не,
ко ји тра ди ци о нал но ор га ни -
зу је ово оку пља ње, овог пу та
је због огром ног ин те ре со ва -
ња и ве ли ког бро ја при ја вље -
них так ми ча ра ор га ни зо вао
камп у Апа ти ну, где је бо ра -
ви ло ше сто ро чла но ва КК-а
Ди на мо, и то: Ма ри ја Ан то -
ни је вић, Ја на Кој чић, Алек -
сан дар Зде шић, Ни ко ла Ива -
но вић, Ми лош Сте фа но вић и
Урош Пе тро вач ки.

Сви уче сни ци кам па ра ди -
ли су под струч ним над зо -
ром са ве зних се лек то ра за
ка те и бор бе, а на кра ју бо -
рав ка у кам пу оба вље но је
ли цен ци ра ње тре не ра, су ди -
ја и слу жбе них ли ца Ка ра те
са ве за Вој во ди не.

Тре не ри Ди на ма су успе -
шно за вр ши ли ли цен ци ра -
ње. Не ма ња Лу гић, не ка да -
шњи од ли чан так ми чар и
ре пре зен та ти вац Ди на ма,
про шле не де ље је за вр шио

ма стер-сту ди је на Фа кул те ту
за спорт и фи зич ку кул ту ру у
Бе о гра ду, ди пло ми рав ши са
оце ном де сет, па је Ди на мо
та ко до био још јед ног мла -
дог пер спек тив ног струч ња -

ка. Он је још про шле го ди не
укљу чен у рад с та лен то ва -
ним чла но ви ма клу ба.

На кон по врат ка из Апа ти -
на ка де ти ма и ју ни о ри ма
пред сто ји дво не дељ ни од -
мор, а по том ће усле ди ти
при пре ме за је се њу так ми -
чар ску се зо ну, ко ја овог пу та
по чи ње знат но ра ни је због
пра во вре ме ног при пре ма ња
за Свет ско пр вен ство за ка -
де те и ју ни о ре, ко је ће би ти
одр жа но кра јем ок то бра.

ПРИ ПРЕМ НИ КАМП У АПА ТИ НУ

РАД НО ЛЕ ТО ЗА КА РА ТИ СТЕ

НАД МЕ ТА ЊЕ ТЕ НИ СЕ РА

ЕМА И КО СТА ОСВОЈИЛИ ТРОФЕЈЕ

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ РК-а ДИ НА МО 1954

ЗА ПА ЖЕ НИ „ДИ ВЉИ ВЕ ПРИ ЋИ”

Финале је било спектакуларно
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Петар Цобор, 
про гра мер:

– Викен де про во дим с
при ја те љи ма на 
базе ну код роди те ља
или посе ћу јем при ја тан
амби јент кача ре вач ког
језе ра. Уско ро почи ње
одмор, идем на 
Леф ка ду с дру штвом.

Дра га на Гли го рић,
роштиљ џи ја:
     
– Сада радим, јер сам
већ била на одмо ру. 
До кра ја лета ћу 
веро ват но одла зи ти
на пан че вач ки базен.

Дра ган Ста ме нић,
пен зи о нер:
     
– Шетам се често 
са уну ком по пар ку.
Када њега не чувам,
онда одем и у неки
кафић. Тру дим се 
да се дру жим 
с пози тив ним људи ма.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Гла ва
Из гла ве све до ла зи.

    И ја ка ми сао. И апа ти ја.

    И оно кон тра: до бро рас по ло же ње.

    До ду ше, да би се чо век ди гао, мо гу му по мо ћи и нус по ја ве.

    По пут оп се ћа ња да би тре ба ло да се вра ти на осми шље ни,

ута ба ни пут.

    И да, ка ко год би ло, мо ра да пли ва.

Од лив
Мно го то га што се кре ће има тен ден ци ју да се за у ста ви.

    Лист но шен во дом. Ба че на лоп та. За љу бље ност.

    Али има и при лич но оног што је до фи зич ког уни ште ња не за -

у ста вљи во.

    Чо век. Пла не та. Сун це.

    По сто ји и оно веч но.

    Као што су ја ка ми сао или љу бав, на при мер.

    То се не од ли ва. Ту је.

Из ру пе
Мрач но је под зе мљом.

    Уме да бу де и је зи во: ка да, ре ци мо, са њаш да си жив за ко -

пан.

    Али то је са мо сан; про бу диш се у зно ју, обри шеш га и те раш

да ље.

    Мно го је го ре ка да се, бу дан, осе ћаш као да си у ру пи.

    Та да тре ба да гри зеш да из ње иза ђеш.

    Ако здра во ми слиш и се би же лиш до бро. Не ка бу де све тло!

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

22. септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Здравко, Предраже, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција


