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У број ним згра да ма 
неис прав ни про тив по жар ни
апа ра ти и хидран ти

Про тив по жар на сте пе ни шта
нај че шће закљу ча на или
се кори сте као оста ве

Недав ни стра ви чан пожар у соли те ру у
Лон до ну, у коме је за пола сата поги ну -
ло седам де сет деве то ро људи, а више
од сто их је рање но, скре нуо је пажњу
на то да је без бед ност ста на ра висо ких
стам бе них згра да под зна ком пита ња.

Слич на, али по бро ју жрта ва више -
стру ко мања тра ге ди ја дого ди ла се и у
Пан че ву, у Ули ци Моше Пија де, 23.
јуна 2008. годи не. У пожа ру који је
избио у јед ној згра ди тада су поги ну ле
две жене и јед на дво го ди шња девој чи -
ца, а десе то ро ста на ра је повре ђе но.

Ватра је пла ну ла у подру му, а дим
се пре ко вен ти ла ци о них отво ра вели -
ком брзи ном про ши рио по целој згра -
ди. Жртве су у вре ме изби ја ња пожа ра
биле у сво јим ста но ви ма на четвр том
спра ту. Међу тим, због стра ха су поку -
ша ле да иза ђу из згра де.

Услед вели ке коли чи не густог
дима, не само да нису успе ле у томе
већ су се несве сно спу сти ле спрат
ниже, ушле у подрум и тако доспе ле
у цен тар пожа ра. Ватро га сци су
испод сте пе ни шта про на шли њихо ва
бежи вот на тела, а након обдук ци је
утвр ђе но је да су се угу ши ле услед
тро ва ња угљен-монок си дом.

Дру ги вели ки пожар у нашем гра ду
дого дио се 29. окто бра про шле годи -
не, у раним јутар њим сати ма, у Ули -
ци Све тог Саве. Ватро га сци су тада
интер ве ни са ли у тро спрат ној згра ди
у којој се нала зио иле га лан дом за
сме штај ста рих осо ба. И у овом слу -
ча ју су стра да ле три осо бе, а повре ђе -
но их је једа на ест.

У слу ча ју пожа ра не изла зи ти из
ста на
Боро Мај кић, коман дант Ватро га сно-
спа си лач ке једи ни це у Пан че ву, изја -

ДРАГОЦЕНЕ КАПИ

вио је да инспек циј ске кон тро ле
испу ње но сти без бед но сних стан дар -
да за зашти ту од пожа ра у стам бе ним
згра да ма нису у над ле жно сти ватро -
га са ца, већ скуп шти на ста на ра и
управ ни ка згра да.

Пре ма њего вим речи ма, једи на
оба ве за ватро га са ца сада је пери о -
дич но изво ђе ње вежби реа го ва ња у
висо ким згра да ма и еду ка ци ја њихо -
вих ста на ра. Међу тим, до сада за то
није било вели ког инте ре со ва ња за
тако нешто међу они ма који живе у
згра да ма.

Он је додао да су у Пан че ву рет ке
више спрат ни це у који ма се про тив -
по жар ни апа ра ти нала зе тамо где би
тре ба ло, а хидрант ска мре жа је
исправ на. Осим тога, про тив по жар на
сте пе ни шта су у мно гим згра да ма
закљу ча на или се кори сте за оста ве, у
који ма се чува ју каце с купу сом,
бици кли или ста ри наме штај.

– Наве шћу само један при мер да
бих поку шао да обја сним гра ђа ни ма
да то може да нам пред ста вља вели ки
про блем. Ако, реци мо, гори неки стан

на четвр том спра ту, нама је неу по ре -
ди во лак ше да отво ри мо хидрант ски
орма рић на том спра ту, изву че мо цре -
во и гаси мо ватру него да га, уко ли ко
га нема на том месту, поди же мо и
раз вла чи мо док не дође мо до ста на
који је у пла ме ну – додао је Мај кић.

На пита ње нови на ра како је нај -
бо ље реа го ва ти у слу ча ју да дође до
пожа ра у неком ста ну, он је рекао да
би тре ба ло поку ша ти да се уга си у
почет ном ста ди ју му, док је још
мали.

– Није пре ве ли ки изда так да гра -
ђа ни купе мале пре но сне апа ра те за
гаше ње пожа ра и да их држе у ста но -
ви ма. Они кошта ју од две до чети ри
хиља де дина ра, али је тро шак за њих
неу по ре ди во мањи од ште те која
може наста ти у слу ча ју да дође до
пожа ра. Међу тим, ако ватра поч не да
се шири, тре ба одмах оба ве сти ти
ватро га сце. Ако је у пита њу пожар
већег оби ма који је захва тио један
стан или цео спрат, тешко је рећи
шта је пра во реше ње. У том слу ча ју
нај бо ље је оста ти у свом ста ну и ста -

ви ти вла жне пешки ре или крпе
испод вра та да би се тако спре чи ли
ула зак дима и њего во даље шире ње –
изја вио је Мај кић.

Он је додао да је изу зет но опа сно
напу шта ти ста но ве и кори сти ти лиф -
то ве, јер може доћи до гуше ња због
вели ке коли чи не дима у згра ди. Мај -
кић је рекао и да ста на ри згра де у
којој изби је пожар тре ба да осло бо де
све при ла зе згра ди како би ватро га -
сци што брже могли да дођу до ње
сво јим вози ли ма.

Рекао је и да гра ђа ни не тре ба да
само и ни ци ја тив но пома жу ватро га -
сци ма. Пре ма њего вим речи ма, тако
им само оте жа ва ју интер вен ци ју,
буду ћи да нису обу че ни за тај посао.
Он је скре нуо пажњу и на то да гра ђа -
ни у слу ча ју пожа ра тре ба да слу ша ју
инструк ци је осо бе која руко во ди
интер вен ци јом ватро га са ца.

Додао је да ватро га сци ма при ли -
ком интер вен ци ја у згра да ма изу зет -
но оте жа ва посао и ако не доби ја ју
тач не инфор ма ци је о томе ко живи у
угро же ним ста но ви ма, има ли међу
њима неких који су пра зни и закљу -
ча ни, да ли у згра ди има непо крет -
них ста на ра итд.

Вели ка олак ши ца за Пан че во
Важно је рећи и то да је без обзи ра на
окол ност да је Пан че во пого ђе но
тиме што се у њему нала зе три
фабри ке петро хе миј ске инду стри је,
то и вели ка олак ши ца за наш град.

– Све те фабри ке има ју добро
опре мље не и уве жба не про фе си о -
нал не једи ни це с вози ли ма, које на
наш позив уче ству ју у гаше њи ма
пожа ра, сва ки пут кад нам је помоћ
потреб на. До сада су се увек ода зи -
ва ли на наше пози ве и нема ника -
кве сум ње да би тако сигур но било
и убу ду ће. Ми ватро га сци смо соли -
дар ни и увек се пома же мо међу соб -
но. Због тога гра ђа ни могу да буду
убе ђе ни у то да ћемо при сва кој
интер вен ци ји дати све од себе да
после ди це буду што мање – закљу -
чио је Мај кић.

М. Гли го рић
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Незгоде, отписи дугова
и промене одлука
» страна 5

Вредни и 
племенити ђаци
» страна 7



узвра ти ли сво јим радом и да би
достој но пред ста вља ли Срби ју.

Нере а го ва ње Мини стар ства про -
све те у овом слу ча ју заслу жу је кри -
ти ку, пого то во када се узме у обзир
коли ко нов ца се у нашој земљи раси -
па и тро ши на непо треб не ства ри,
или на оно што је лук суз.

Пасив ност држа ве у овом слу ча ју
не чуди ако се узме у обзир да је бео -
град ска Мате ма тич ка гим на зи ја,
шко ла чији ђаци већ годи на ма осва -
ја ју награ де и при зна ња широм све -
та, запо ста вље на од држа ве. Да ли је
пред неке од доса да шњих избо ра
ико од наших поли ти ча ра посе тио ту
шко лу, обе ћао помоћ њеном дирек -
то ру и сли као се с њеним ђаци ма?
Да ли је неко од оних који воде нашу
држа ву доче као тален то ва не мате -
ма ти ча ре на бео град ском аеро дро му
после број них так ми че ња с којих су
се вра ћа ли с меда ља ма? Јесмо ли
ика да про чи та ли да је наша држа ва
уло жи ла у ту шко лу? Одго во ри на
ова пита ња су нега тив ни и све док
буде тако, мла ди из Срби је ће одла -
зи ти у свет. Неки би због тога мора -
ли бар мало да поцр ве не. Ако је тако
нешто уоп ште могу ће.

М. Г.

Огњен Тошић има ти ту при ви ле ги ју
да наред не чети ри годи не сту ди ра на
њему.

Дани ца Зече вић и Мар ко Шушњар
то неће моћи, иако су и њих дво је,
попут Огње на, успе ли да поло же
при јем ни испит. Они нису про шли
даље, јер нису могли да обез бе де
36.000 фун ти, коли ко кошта годи -
шња сти пен ди ја на Кем бри џу. За
раз ли ку од њих, Огњен је имао сре ће,
јер се нашао у малој гру пи сред њо -
шко ла ца из чита вог све та који ма ће
тај уни вер зи тет пла ти ти сти пен ди ју.

На први поглед, све се добро завр -
ши ло. Огњен је до сада побе ђи вао на
број ним так ми че њи ма како у нашој
земљи, тако и у ино стран ству и важи
за јед ног од нај бо љих и нај у спе шни -
јих мла дих мате ма ти ча ра не само у
Пан че ву већ и у Срби ји и ван наших
држав них гра ни ца. Зато се с пра вом
може рећи да је заслу жио да се у
наред них неко ли ко годи на посве ти
само уче њу и да не раз ми шља о томе
хоће ли моћи да пла ти сти пен ди ју.

Међу тим, остао је горак укус због
тога што над ле жни у нашој држа ви
нису ништа учи ни ли да и Дани ца и
Мар ко поста ну сту ден ти на Кем бри -
џу. Нема сум ње да би њих дво је на то

Неки тре ба да
поцр ве не 

Од тро је мла дих Пан че ва ца, мату ра -
на та Мате ма тич ке гим на зи је у Бео -
гра ду, који су поло жи ли при јем ни
испит на Кем бри џу, јед ном од нај -
ста ри јих, нај по зна ти јих и нај у глед -
ни јих уни вер зи те та на све ту, само ће

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Вр(е)ба...

Тамиш, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Овде где је и Бог рекао лаку ноћ, ми чекамо да сване.

• Нема више Голог отока. Сад живимо као на пустом острву.

• Бити или не бити? У преводу – џа или бу?

• Са оваквом опозицијом је милина владати!

• У Србији још једино живи легенда да је некад било боље.

• Одржавање параде поноса је увек под знаком питања, јер 
постоје снаге које би да учесницима испраше тур.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СМО БУДУЋИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА ОСТАВИЛИ 

ПРОШЛОСТ. МАЛО ЛИ ЈЕ?

Петак, 30. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ко ту и тамо пали сме ће?!
Топло... Вру ће... Вре ло... Запа љи во... Ма, ватрeно... Иако би у вези с тим
мно ги има ли неу по ре ди во „инспи ра тив ни је” асо ци ја ци је и инси ну а ци је,
сви наве де ни при де ви врло су пове зи ви са оним што нам се дога ђа у ова
лет ња, пакле но вре ла вре ме на.

Нека да је можда мно го чешће горе ла ватра стра сти у нама, али сада
нешто дру го гори око нас. Не само да гори већ и гад но базди. Ајд што
„зди-ба”, него може и да тру је... Па и што тру је, шта сад – то нам мно ги
раде на раз не „кре а тив не” и доми шља те начи не, али ово што се дога ђа,
може да угу ши, и то при лич но физич ки. (На „пси хич ки” смо нека ко и
нави кли, прем да ћемо пла ти ти на одло же но, и то охо-хо...)

Шта се запра во дога ђа?! Е, па, људи – гори нам сме ће! Које је, узгред,
у мно гим реци кла жно „пре о све шће ним” дру штви ма пра во бла го. Нор -
мал но, када про ђе аде кват ну обра ду...

Наи ме, дани ма се зло ко бан дим вијо рио у даљи ни, тамо негде на југу,
у сме ру Дуна ва. Мно ги су се пита ли шта се то, забо га, поно во упа ли ло.
Ста нов ни ци јужних села одмах су се пре па ли да је, не дао бог, неки од
јужно зон ских гига на та. А тада раз ло зи за страх сва ка ко има ју раци о нал -
но уто чи ште, јер се добро зна какве се све хеми је тамо „упра жња ва ју”.
Ипак, уз пажљи ви је фоку си ра ње на „зада ту тему”, било је јасно да је
паље ви на довољ но дале ко од „Петро хе ми је” или „Азо та ре”, па смо могли
мал ко да одах не мо. Што некад неко рече, „нема раз ло га за пани ку, дим
иде ка Бава ни шту”. Доду ше, испо ста ви ло се да није у пита њу поме ну то
ковин ско село, већ јед но „пре чан ско”, које се спле том окол но сти води
као део пре сто ни це.

И про чу ло се да се гото во неу га си во упа ли ла депо ни ја у Гроц кој. Кажу,
дубин ско горе ње, и то, пре ма неким инди ци ја ма, до бли зу сто мета ра у
утро би земље. Заи ста, вра шки тежак зада так за ватро га сце. Дани ма су се
бори ли са сти хи јом, али „ажда ја” се жила во оду пи ра ла. Зато смо и ми
пред собом толи ко дуго има ли застра шу ју ћи при зор лелу ја ња коло сал не
густе беле дим не заве се, која се попут кобре нао чар ке зло коб но изви ја ла
до самих обла ка.

А како ли је тек било Гро ча ни ма?! Јер, ко зна чега је све било на том
сме тли шту и какве је све реак ци је иза зи ва ло? Може мо само да нага ђа -
мо (како нас у про тив ном не би про гла си ли за неке тамо лажне узбу њи -
ва че).

Није про шло мно го, а нешто слич но дого ди ло се и у нашем „дво ри -
шту” – про шлог четврт ка упа ли ло се сме тли ште у Кача ре ву (о томе на
стра ни 11). То не тре ба пре ви ше да чуди, ако зна мо да ово вре ме висо -
ких тем пе ра ту ра изу зет но поспе шу је могућ ност пожа ра. Наро чи то на
депо ни ја ма... Ипак, захва љу ју ћи брзој акци ји здру же них сна га ватро га -
са ца и кому на ла ца, пла мен је лока ли зо ван или, пре ци зни је рече но, затр -
пан, буду ћи да је земља нај бо љи про тив о тров за наре че ну пошаст.

Као што је наве де но, вео ма често су такви пожа ри после ди ца енорм не
жеге, али има слу ча је ва када кри ми но ге ни поје дин ци то раде све сно из
њима зна них раз ло га. Пре свих, реч је о тако зва ним саку пља чи ма секун -
дар них сиро ви на, који уз помоћ ватре укла ња ју „вишак”, како би им
оста ло само да поку пе „кај мак”.

И ту дола зи мо на поен ту: коме потом они (неле гал но) про да ју сав тај
плен?! Коли ко „пред у зи ма ча” се обо га ти ло на томе, одав но се по чар ши -
ји спе ку ли ше. Међу тим, по том пита њу се јако мало или гото во ника ко
не дела. И такво „ста ње” дово ди ло је дотле да олош мажња ва и дело ве
пру ге или теле фон ске кабло ве!? И након неко ли ко дана буке & гала ме,
ником ништа – појео зли вук наив ног магар ца...

Шта да се ради, живи мо ту где живи мо... Самим тим било би комич но
да иде мо у даљу рас пра ву о томе какве су нам поме ну те депо ни је и какве
везе оне има ју с циви ли за циј ским теко ви на ма. Довољ но је за поче так
рећи да нијед на сео ска није по зако ну.

Али било би пре ви ше да о томе сада „раз гла ба мо”...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Јед на од инте ре сант ни јих
музич ких мани фе ста ци ја с
дужом тра ди ци јом – Фести -
вал тру ба ча „Банат ска тру ба
/ Trompeta banatana” биће
одр жа на у субо ту, 1. јула, у
Новом Селу.

Јуби лар но, десе то изда ње
тог једин стве ног дога ђа ња,
по оби ча ју, поче ће увек
атрак тив ним дефи ле ом фан -
фа ра цен тром села од 18
сати, а шезде сет мину та
касни је биће при ре ђе но офи -
ци јел но отва ра ње фести ва ла
на пла тоу испред спо ме ни ка.

И поред свих орга ни за ци -
о них поте шко ћа, чла но ви ма
удру же ња „Банат ска тру ба”
није поне ста ло енту зи ја зма,
тако да ће сви љуби те љи
пле ха не музи ке још један пут
моћи да виде на делу врсне
банат ске тру ба че, а поред
десет дома ћих саста ва,
насту пи ће и један орке стар
из Руму ни је. 

Сто га Ново се ља ни пози ва -
ју све људе добре воље да
дођу у субо ту и ужи ва ју у
разно вр сном про гра му и
весе лим нота ма. М. Ј.

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 30. јун 2017.

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

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

ОД СРЕ ДЕ, 28. ЈУНА

ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ КОМУ НАЛ НИХ ПРО БЛЕ МА 

И МОБИЛ НИМ ТЕЛЕ ФО НИ МА

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

По пуст на про те тич ке
услу ге

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

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

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

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

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

Д. К.

Посао ће надлежнима
бити поједностављен

Лакше
уз фотографију

Гра ђа ни који желе да при ја ве
неки кому нал ни про блем пре -
ко „Систе ма 48”, од 28. јуна то
могу ура ди ти и мобил ним
теле фо ном. Тог дана у Град -
ској упра ви је одр жа на пре зен -
та ци ја апли ка ци је за андро ид
уре ђа је, која се тако ђе зове
„Систем 48” и може да се учи -
та у „Google Play Store-у”, а
осми сли ли су је струч ња ци
бео град ске фир ме „Mega Com-
puter Engineering”.

Сви који убу ду ће буду хте ли
да помо ћу ње при ја вљу ју град -
ским слу жба ма кому нал не
про бле ме, моћи ће исто вре ме -
но и да их фото гра фи шу каме -
ром теле фо на и да одмах
поша љу фото гра фи ју зајед но с
крат ким опи сом про бле ма.

То ће умно го ме олак ша ти
посао над ле жни ма, јер ће тако
одмах моћи да виде о чему се
ради. Пан че во је међу првим
гра до ви ма у Срби ји који има ју
андро ид апли ка ци ју за при ја -
вљи ва ње кому нал них про бле -
ма мобил ним теле фо ном.

– Када се конек ту је те,
довољ но је пре ци зи ра ти о
којој врсти про бле ма је реч и
наве сти адре су, као и фик сни
или мобил ни теле фон на који
жели те да вас над ле жни у гра -
ду оба ве сте када буду реши ли

про блем. Након тога ваше
оба ве ште ње одла зи адми ни -
стра то ру и он инфор ми ше
даље. Зани мљи во је и да апли -
ка ци ја за мобил не теле фо не
омо гу ћу је они ма који је кори -
сте да виде и прет ход не жал бе
гра ђа на и какве су биле реак -
ци је на њих. Важно је рећи и
то да оста вља ње лич них пода -
та ка није оба ве зно и да гра ђа -
ни, ако тако желе, могу ано -

ним но да при ја ве про блем –
изја вио је Алек сан дар Попо -
вић, извр шни дирек тор „Mega
Computer Engineering-a”.

Под се ћа мо, од 2011. годи не
у Пан че ву функ ци о ни ше
„Систем 48”, који слу жи за оба -
ве шта ва ње над ле жних о кому -
нал ним про бле ми ма у гра ду.

Захва љу ју ћи томе, гра ђа ни -
ма који желе да на нешто упо -
зо ре град ске слу жбе, дово љан

је теле фон ски позив, СМС
пору ка или имејл. Оба ве шта -
ва ње је могу ће и путем интер -
нет сај то ва „Систем 48” и
www.pancevo.rs.

„Систем 48” допри нео је ква -
ли тет ни јој кон тро ли рада јав них
кому нал них пред у зе ћа и слу жби
у окви ру Град ске упра ве и њихо -
вом обје ди ња ва њу са инспек циј -
ским слу жба ма и Кому нал ном
поли ци јом. М. Глигорић

Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” четвр ти пут заре дом при -
ре ђу је Међу на род ни волон тер -
ски камп „Sunflower”, који ће
изме ђу 3. и 16. јула у Омо љи ци
оку пи ти десет волон те ра из
зема ља широм све та.

Они ће током свог дво не -
дељ ног борав ка у том пан че -
вач ком селу ради ти на рено -
ви ра њу и адап та ци ји десе так
деч јих игра ли шта и спорт -
ских тере на, а уче ство ва ће и у
орга ни за ци ји разних еду ка -
тив них, кул тур них и забав них
садр жа ја.

Све ча но отва ра ње кам па
биће при ре ђе но у уто рак, 4.
јула, од 21 сат, а том зго дом
сви ра ће и бенд „Наш начин”.

Мани фе ста ци ја „Омо љич ке
спорт ске игре” биће на про -
гра му у пери о ду изме ђу 5. и
15. јула. У окви ру ње сва ког
дана од 10 сати биће орга ни -
зо ва не деч је игре одно сно
ради о ни це на који ма ће
волон те ри ради ти и дру жи ти
се са омо љич ком децом. Тим
пово дом орга ни за то ри пози -
ва ју роди те ље да сво ју децу
при ја ве за ова еду ка тив на дру -
же ња на број теле фо на
064/538-48-24.

Већ у сре ду, 5. јула, биће про -
мо ви са ни ори јен ти ринг, бад -
мин тон и крос-фит; наред ног
дана сви заин те ре со ва ни има ће
при ли ку да се опро ба ју и у јаха -
њу коња, рва њу и бра зил ској
бори лач кој вешти ни – капу е ри,
а стар то ва ће и дво днев ни тур -
нир у кошар ци, који ће има ти
неко ли ко кате го ри ја: баскет

„три на три”, „севен-ап” и шути -
ра ње трој ки и с пола тере на.

Про гра ми ће се интен зив но
одви ја ти и у дани ма који сле де,
када ће на про гра му бити так -
ми че ња у малом фуд ба лу, јам -
бу, шаху, доми на ма, пеца њу,
одбој ци, сто ном и ножном
тени су, оба ра њу руку, кли ке ри -
ма и разним дру штве ним игра -

ма. О све му томе биће речи у
наред ном бро ју „Пан чев ца”.

При ја вљи ва ње за уче шће на
овим тур ни ри ма је оба ве зно, и
то путем „Феј сбук” стра ни це
или бро је ва теле фо на: 064/538-
48-24 (деч је игре), 061/648-19-
96 (груп ни спор то ви) и
063/154-59-91 (инди ви ду ал ни
спор то ви). Ј. Ф.

ПОЧИ ЊЕ ЧЕТВР ТИ КАМП „SUNFLOWER”

Међу на род ни волон те ри у Омо љи ци
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У СУБО ТУ ДЕСЕ ТИ ПУТ У НОВОМ СЕЛУ

Јуби лар на 
„Банат ска тру ба”

„Пан че во филм фести вал” и
ове годи не орга ни зу је кон курс
за мла ди жири, на који се
могу при ја ви ти уче ни ци и они
који су недав но завр ши ли
сред њу шко лу из Пан че ва и
око ли не.

Од 6. до 10. сеп тем бра на
четвр том ПАФФ-у мла ди жири
ће бира ти нај бо ље крат ке фил -
мо ве из селек ци је „Рани радо -
ви”, коју чине крат ки фил мо ви
са свих стра на све та. Жири ће
доде ли ти награ де за нај бо љу

режи ју, сце на рио, фото гра фи ју,
мон та жу, глум ца, глу ми цу и за
нај бо љи крат ки филм фести ва -
ла. Мен тор мла дог жири ја ове
годи не биће реди тељ ка Хана

Јушић, а на фести ва лу ће бити
при ка зан и њен филм „Не гле -
дај ми у пијат”.

За при ја ву је потреб но посла -
ти имејл са сле де ћим пода ци -
ма: име и пре зи ме, годи ште,
шко ла (град), затим листу оми -
ље них пет фил мо ва и крат ко
обра зло же ње моти ва ци је за
уче ство ва ње у жири ју ПАФФ-а
(до пола стра не тек ста).

Имејл тре ба посла ти на
адре су: pancevofilmfestival@
gmail.com. 

Рок за при ја вљи ва ње је 15.
јул, а листу од шесна ест ода -
бра них чла но ва жири ја орга -
ни за то ри ПАФФ-а обја ви ће на
„Феј сбук” стра ни ци www.face-
book.com/pancevofilmfestival.

Ово го ди шњи, четвр ти „Пан -
че во филм фести вал” (ПАФФ)
одр жа ва се од 6. до 10. сеп -
тем бра на више лока ци ја у
Пан че ву. Фести вал ско визу ел -
но реше ње ура дио је стрип-
цртач Игор Хоф ба у ер.

М. М. В.

ПАН ЧЕ ВО ФИЛМ ФЕСТИ ВАЛ

Kонкурс за мла ди жири



Душан Стојић, који је на стра-
начким непосредним избори-
ма, одржаним 10. јуна у Град-
ском одбору Демократске
странке у Панчеву, изабран за
председника тог одбора, под-
нео је 27. јуна оставку на ту
функцију. Он није желео да
наводи разлоге, а функцију в.
д. председника обављао је од
новембра 2016. године, када је
дошао на чело панчевачких
демократа.

На страначким изборима су
изабрани и чланови сталног
састава Градског одбора ДС-а, а
интересантно је да је састав тог
тела, које броји 19 чланова,
нешто измењен. Чланови Град-
ског одбора су: Зоран Јовано-
вић, Душан Вујовић, Горан
Срећковић, Зоран Лауташ,
Сузана Бојковић, Снежана Ага-
тоновић Стејић, Милош Мар-
ковић, Дејан Пандуров, Ната-
лија Скнепнек, Драган Попо-

вић, Драгољуб Крстић, Јован
Боројевић, Димитрије Тошић,
Маријана Милеуснић, Милош
Мијић, Горан Илић, Жарко
Славковски, Катарина Стефа-
новић и Жаклина Мијалковић.

У ово тело нису изабрани
садашњи одборници ДС-а у
Скупштини града др Дубравка
Терек и Никола Ћурчин. На
страначким изборима др Душан
Стојић био је једини кандидат за
функцију председника странке.
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Аутор књи ге 
Бра ни слав 
Дими три је вић бави
се про бле ми ма кул ту ре,
кон зу ме ри зма и 
дру штве не 
има ги на ци је у СФРЈ
од 1950. до 1974.
годи не

Бра ни слав Дими три је вић,
про фе сор исто ри је и тео ри је
умет но сти на Висо кој шко ли
за ликов ну и при ме ње ну умет -
ност у Бео гра ду и госту ју ћи
пре да вач на ино стра ним умет -
нич ким шко ла ма и уни вер зи -
те ти ма, госто вао је у Пан че ву
22. јуна, када је у клу бу „Купе”
пред ста вље на њего ва књи га
„Потро ше ни соци ја ли зам –
Кул ту ра, кон зу ме ри зам и дру -
штве на има ги на ци ја у Југо -
сла ви ји”. У књи зи, која садр -
жи пет погла вља, бави се кул -
тур ном прак сом потро шње и
кла сним одно си ма. На почет -
ку раз го во ра каже да је соци ја -
ли зам у Југо сла ви ји дожи вља -
ван на два начи на: као вре ме
оску ди це, а обе ћа ње капи та -
ли зма је било да ће тај про -
блем реши ти, или кроз при -
зму југо но стал ги ча ра који о
соци ја ли зму гово ре као о вре -
ме ну доброг стан дар да. Књи га
„Потро ше ни соци ја ли зам”
бави се суда ром тих два ју ста -
во ва.

Овде се логич но поста вља
пита ње и да ли је СФРЈ била
тота ли тар на земља или не, а
Дими три је вић обја шња ва да и
на то пита ње доби ја раз ли чи те
одго во ре.

– Овде људи ола ко кори сте
исто ри ју. Твр де да је данас све
стра шно, а да је тада било
лепо или, супрот но, да је тада
на вла сти био тота ли тар ни
режим који је одлу чи вао о све -
му. А чему тре ба да слу жи
исто ри ја? Да бисмо нешто

нау чи ли. Да нау чи мо о гре -
шка ма и окол но сти ма које
тре ба избе ћи. Ако нема мо
исто ри ју, дру штво је осу ђе но
да пона вља исте гре шке –
рекао је Дими три је вић.

С тим у вези он је додао и да
је Лав Троц ки, док је био
допи сник из бал кан ских рато -
ва, у сво јим изве шта ји ма опи -
си вао одно се тада шњих наших
поли тич ких стра на ка, па ми
види мо да је и данас све пот -
пу но исто.

– То исто риј ско сазна ње нас
није спре чи ло да гре шке не
пона вља мо, зато што исто ри ју
кон стру и ше мо, уме сто да при -
хва ти мо чиње ни це и из њих
учи мо. Тре ба ло би пре ва зи ћи
оба схва та ња, како тота ли тар -
но, тако и југо но стал ги чар ско
– пору чио је Дими три је вић.

Када је реч о умет но сти,
Дими три је вић каже да је ути -
цај Запа да код нас дола зио
прво кроз музи ку, јер је аме -
рич ки кул тур ни ути цај нај ви -
ше ишао пре ко зема ља пора -
же них у Дру гом свет ском

ПРЕД СТА ВЉЕ НА КЊИ ГА „ПОТРО ШЕ НИ СОЦИ ЈА ЛИ ЗАМ”

О ПОТРО ШЊИ И КЛА СНИМ ОДНО СИ МА

На кра ју је оце нио – када је
реч о дру штве ним сло је ви ма
данас у Срби ји – да је расло ја -
ва ње вели ко, да је нај ве ћи број
сиро ма шних људи који нема ју
ни за основ не про тре бе и да
има мо један мали број екс -
трем но бога тих.

– Ово је нео др жив систем, а
на који начин ће се про ме ни -
ти, не знам. То расло ја ва ње је
стра шно... И ови бизни сме ни
данас купу ју од шане ра, а гра -
де се шопинг-цен три, ваљ да,
због неког пра ња пара – рекао
је Дими три је вић.

Пре при чао је и доку мен та -
рац који је недав но гле дао, у
којем је јед на жена из Сау диј -
ске Ара би је на пита ње како
про во ди дан одго во ри ла: у
моли тви и шопин гу.

– То је дана шња иде о ло ги ја.
Црква и шопинг – каже про -
фе сор. 

Бра ни мир Дими три је вић је
аутор више књи га о модер ној
и савре ме ној умет но сти и био
је кустос вели ког бро ја изло -
жби савре ме не умет но сти.

рату, попут Ита ли је и Јапа на.
Када је реч о филм ској умет -
но сти, он исти че филм „Љубав
и мода”, који тума чи као
рекла му за то како тре ба
живе ти, јер „тај филм је био
чист мар ке тинг, и то у момен -
ту када Југо сла ви ја схва та
успех свог држав ног моде ла”.

– Капи та ли зам функ ци о ни -
ше на стал ном пове ћа њу
потре ба људи. То није зао би -
шло кул ту ру потре ба, што је у
ства ри кла сно пита ње. Они на
вишој лестви ци има ју веће
потре бе и обр ну то. Кул ту ра је
глав на опе ра ци ја кон зу ме ри -
зма како би се неке кон стру и -
са не потре бе при ка за ле као
реал не – рекао је Дими три је -
вић.

Да је Југо сла ви ја била кла -
сно дру штво, пока за ле су, сма -
тра аутор књи ге, демон стра -
ци је про тив црве не бур жо а зи -
је 1968. годи не.

– Рад нич ка кла са је путо ва -
ла због рада, а сред ња кла са
због купо ви не – каже Дими -
три је вић. 

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

Пла шим се да наша опо зи ци ја чека да власт пад не с кру -
шке, а то се неће дого ди ти.

(Бојан Пај тић, Н1, 26. јун)

* * *
Бољи дани дола зе, раду јем се иза зо ви ма и једва чекам да
поч нем да радим... И даће мо све од себе да одр жи мо ста -
бил ност и оста не мо на овом кур су.

(Буду ћа пре ми јер ка Ана Брна бић, 25. јун, ТВ „Пинк”)

* * *
Бео град је космо по лит ски град и заслу жу је опе ру која ће
поста ти не само његов већ и сим бол целог реги о на.

(Пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић, 
25. јун, „Тан југ”)

* * *
Као вла да Косо ва, с Бри се лом ћемо покре ну ти дија лог о
дија ло гу с дру гим земља ма запад ног Бал ка на, укљу чу ју -
ћи ту и Срби ју – дакле један ’дија лог о дија ло гу’ са ЕУ.

(Аљбин Кур ти, лидер покре та „Само о пре де ље ње”,
„Блиц”, 26. јун).

* * *
Срби ја (еко но ми ја) расте, а мора да расте брже. Ради мо
на томе како тај раст да убр за мо и како да тај раст буде
кори стан за гра ђа не.

(Џејмс Руф, који пред во ди Миси ју ММФ-а, РТС, 26. јун)

* * *
Ова одлу ка је и при мер посве ће ног рада новог руко вод -
ства Кори до ра Срби је, који поку ша ва ју да у дого во ре ном
року и ква ли те ту завр ше ову, за Срби ју нај ва жни ју сао -
бра ћај ни цу, у чему има ју пуну подр шку Мини стар ства и
мене лич но. 

(Зора на Михај ло вић, пот пред сед ни ца Вла де, 
о одлу ци грч ког „Акто ра” да додат но анга жу је 

19 ком па ни ја на гра ди ли шту)

Ма, шта ми ре че!

ТРИБИНА 

О самодржављу
У читаоници Градске библи-
отеке биће одржана промо-
ција књиге „Народна монар-
хија” Ивана Солоњевича. На
трибини ће говорити профе-
сор руског језика и сарадник
часописа „Геополитика” Зо-
ран Буљугић, директор Цен-
тра за истраживање право-
славног монархизма ђакон
Хаџи Ненад М. Јовановић и
професор историје Небојша
Стевановић.

Књига говори о мало позна-
том политичком појму – са-
модржављу. Оно не може би-
ти терминолошки одређено,

мора бити описано историј-
ски, а руско самодржавље је
савршено индивидуална по-
јава, искључиво и типично
руска, односно „диктатура
савести”.

Трибина ће бити одржана
у четвртак, 29. јуна, од
19.30, у панчевачкој библи-
отеци, у организацији Град-
ског одбора удружења „Кра-
љевина Србија”.

Појам „самодржац” је но-
сио у себи пре свега духовни,
а не политички смисао, мада
се често тумачи и као апсолу-
тизам и неограниченост.

Председница Градског од-
бора Демократске странке
Србије Милица Барбу име-
нована је за портпарола те
странке.

Она је тако овог месеца
присуствовала консултаци-
јама код председника Срби-
је Александра Вучића, зајед-
но с председником ДСС-а
Милошем Јовановићем.

Млада Панчевка ће бити
и један од Јовановићевих
сарадника у грађењу новог
ДСС-а, након што је странка
претрпела потресе када се
њен дугогодишњи лидер
Војислав Коштуница пову-
као из политике и ДСС-а,
али и када је из својих редо-
ва искључила Санду Рашко-
вић Ивић, која је наследила
Коштуницу на тој функцији.

– Функцију сам преузела
како бих странци помогла да
ојача и да се врати на старе
стазе успеха. Политика новог
ДСС-а у својој суштини оста-

је непромењена. ДСС остаје
евроскептична странка, јер
сматрамо да је рок трајања
ЕУ истекао и да Србији тамо
није место. Такође, ДСС
никада и ни под којим усло-
вима неће бити за улазак у
НАТО и то се неће мењати, а
наш став је и да Бриселски
споразум у вези с Косовом и
Метохијом треба поништи-
ти, а Устав Србије не мењати
– изјавила је Милица Барбу
за „Панчевац”.

Из ДСС-а је раније поруче-
но да та странка неће подр-
жати нову владу због суштин-
ског неслагања с њеном
политиком у вези са економ-
ским развојем земље и пита-
њем КиМ.

– Што се тиче политичког
деловања, остајемо опозицио-
на странка, с обзиром на то да
се наша политика и политика
владајуће партије суштински
разликују – изјавила је порт-
паролка ДСС-а.

ПАНЧЕВКА ПОРТПАРОЛ ДСС-А

Милица Барбу на 
новој функцији 
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Професор Димитријевић и модератор Качавенда

ПРОМЕНЕ У ДС-у

Стојић поднео оставку

Неса ве сни мешта ни про ши -
ри ли су депо ни ју у Јабу ци
пре тво рив ши је у дивљу, која
се про сти ре до првих ули ца и
кућа у насе љу Ске ла. Како би
се решио овај про блем, који
до изра жа ја посеб но дола зи
током лет њих месе ци, када се
непри јат ни мири си шире на
цело село, чла но ви Месног
одбо ра Две ри дали су два
пред ло га над ле жни ма у
Месној зајед ни ци.

– Један део про ши ре не сео ске
депо ни је могао би да се огра ди
и да се то земљи ште пре тво ри у
обра ди во, да се иско па ју два
буна ра, да се испар це ли ше и
поде ли соци јал но угро же ним
поро ди ца ма, како би се бави ле
башто ван ством за сво је потре бе.
На тај начин би се то земљи ште
и одр жа ва ло. Сме ће би се одла -
га ло на про стор сео ске депо ни -
је. Дру ги наш пред лог је да га
Месна зајед ни ца усту пи на
кори шће ње шум ском газдин -

ству које би заса ди ло дрве ће,
али и одр жа ва ло тај про стор –
изја вио је Дра ган Сиља нов ски,
пот пред сед ник МО Две ри у
Јабу ци.

Он је додао да ста нов ни ци
Јабу ке баца ју сме ће поред
депо ни је, у дужи ни од око
пола кило ме тра.

– Иако се сме ће и орга ни зо -
ва но одво зи и на нову депо ни ју
у Пан че ву, мешта ни и даље ова -
мо дола зе, а неже ље не поја ве се

јавља ју и када саку пља чи
секун дар них сиро ви на пале
сме ће да би лак ше дошли до
гво жђа, цистер не с фека ли ја ма
се овде пра зне, али се и баца ју
уги ну ле живо ти ње. Месни
одбор Покре та Две ри из Јабу ке
пред ла же и да се тај про стор
пре да на упра вља ње Јав ном
пред у зе ћу „Вој во ди на шу ме” за
сад њу топо ле, јер оно добро и
саве сно бри не о сво јим пар це -
ла ма. А неса ве сни мешта ни,

прак са је пока за ла, не воле да
има ју посла са шума ри ма –
изја вио је Сиља нов ски.

Пред сед ник Месног одбо ра
Две ри у Јабу ци Радо мир Орло -
вић рекао је да за баца ње уги ну -
лих живо ти ња Јабу ча ни има ју
на рас по ла га њу сточ но гро бље.

– То сео ско сточ но гро бље је,
нажа лост, зара сло у шибље и
тра ву. Не посто ји инте ре со ва ње
и ини ци ја ти ва људи из Месне
зајед ни це и ЈКП-а „Вод-ком” да
се шибље и тра ва редов но косе и
про стор одр жа ва, како би увек
могло да се при ђе том про сто ру,
па овим путем апе лу је мо и на
њих, али и на неса ве сне сугра -
ђа не – изја вио је Орло вић.

МЕСНИ ОДБОР ДВЕ РИ ЈАБУ КА

Сани ра ти део депо ни је
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Лет њи од мор пред ста вља пра ву при -
ли ку да ра ди мо ства ри за ко је ина че,
ка да је на по љу хлад но или смо пре -
ви ше за по сле ни, не ма мо вре ме на.
Че сто на од мор по не се мо књи гу ко ја
нас ме се ци ма че ка на по ли ци или
по гле да мо филм или оми ље ну се ри -
ју са ужи ва њем. Ду жи дан оста вља
нам ви ше вре ме на за бо ра вак у при -
ро ди, да се по све ти мо де ци, при ја те -
љи ма, по ро ди ци. Ипак, иа ко смо на
од мо ру, и да ље смо окру же ни раз ли -
чи тим ме ди ји ма и ин фор ма ци ја ма.
За ни ма ло нас је шта на ши су гра ђа ни
пра те то ком лет њих ме се ци, шта чи -
та ју, гле да ју и слу ша ју.

АЛЕК САН ДРА МА ЛИ ЈАР 
ТРА ЈА НО ВИЋ, на став ник ба ле та:

– С об зи ром на то да че кам бе би цу,
овог ле та ис кљу чи во чи там ли те ра -
ту ру о то ме. Тру дим се да из бе га вам
фо ру ме и сај то ве ве за не за труд но ћу
и до ла зак бе бе. Са да чи там „Бе бо ло -
ги ју”. Те ле ви зор не ко ри стим, ви ше
во лим да одем на кон цер те кла сич не
или ам би јен тал не му зи ке. 

СЛО БО ДАН РИ СТОВ СКИ, 
рат ни вој ни ин ва лид:

– У лет њем пе ри о ду, као и ина че,
ра дим и пра тим спорт. Во лим да чи -
там „Жур нал”, гле дам све ка на ле
„Спорт клу ба” и „Аре не”. Не мам на -
ви ку да гле дам фил мо ве, као ни ин -
фор ма тив не еми си је. Да бих био у

то ку, чи там днев не но ви не „Ку рир”,
„Блиц” и „Ве чер ње но во сти”. Чи там
све, а он да чи там из ме ђу ре до ва, да
бих схва тио шта се за и ста де ша ва.
Та ко ђе, во лим да слу шам му зи ку.
Код ку ће пу стим да ла га но сви ра џез,
блуз, а по не кад и не ка до бра на род на
му зи ка.

ДА НИ ЦА ПЕТ КОВ, пен зи о нер ка:
– Чи там сву штам пу. Ле ти пра тим

ви ше жен ске ча со пи се, а по не кад и
„Скан дал”. Од днев них но ви на чи -
там „Ве чер ње но во сти” и „Ку рир”, а
од не дељ ни ка ре дов но ку пу јем „Пан -
че вац”. Гле дам ско ро све те ле ви зиј -
ске ка на ле. Во лим се ри је, му зич ка
так ми че ња, а пра тим и стра не про -
гра ме. Од кул тур них де ша ва ња, ре -
дов но по се ћу јем ба лет ске кон цер те
на ко ји ма уче ству ју мо је уну ке.

МАР КО ЂУ КО ВИЋ, за по слен:
– У прин ци пу књи ге чи там ка да

имам вре ме на на од мо ру. Што се ти -
че не ких кул тур них зби ва ња, не иде -
мо пре те ра но на ма ни фе ста ци је, али
ако је не што ту у ло ка лу, као што су
са да би ли кар не ва ли у Пан че ву и
око ли ни, то смо по се ћи ва ли. Не ку -
пу је мо че сто штам пу, углав ном
„Пан че вац”. Ин фор ми ше мо се нај ви -
ше пре ко он лајн ме ди ја. Те ле ви зи ју
не гле да мо. Ле ти ви ше вре ме на про -
во ди мо у при ро ди. Све у скла ду с тим
ко ли ко има мо сло бод ног вре ме на.

МИ ЛА ШКУР ТИЋ, 
ле кар у До му здра вља:

– То ком ле та се од ма рам од прет -
ход них је да на ест ме се ци. Од мор је
ускла ђен са свим деч јим по тре ба ма,
јер је то је ди ни на чин да им се по -
све ти мо, с об зи ром на то да се ина -
че пу но ра ди. Про во ди мо сло бод но
вре ме у при ро ди, ма да де ца по не кад
„укра ду” та блет или те ле фон да гле -
да ју цр та ће. Пре то пло вре ме нас је
ма ло оме ло да то бу де це ло днев но
про во ђе ње вре ме на у при ро ди. Ју -
тар њи и ти не ки пред ве чер њи са ти
су углав ном ве за ни за бо ра вак у пар -
ку, На род ној ба шти, „Ави ву”, по зе -
ле ним по вр ши на ма. С об зи ром на
то да де ца игра ју ба лет и рит мич ку
гим на сти ку, по се ћи ва ли смо њи хо -
ве за вр шне кон цер те у ма ју и ју ну.
Са да се од ма ра мо. Ме ди је сла бо
пра ти мо. 

БО ЈАН ЗДРАВ КО ВИЋ, те ни сер:
– Углав ном слу шам му зи ку пре ко

„Ју тју ба”. Из ла зим да се ви дим с дру -
штвом у цен тру гра да. Ка да сам на
од мо ру, не чи там, јер се тру дим да
ви ше вре ме на про во дим сун ча ју ћи
се и у из ла сци ма. Из бе га вам да гле -
дам те ле ви зи ју ка да је на по љу ле по
вре ме. Све ин фор ма ци је ко је су ми
нео п ход не на ла зим на ин тер не ту.

Ан ке ти ра ла 

Мир ја на Ма рић Ве лич ко вић

М. ЂУКОВИЋД. ПЕТКОВ М. ШКУРТИЋ Б. ЗДРАВКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА ЧИ ТА ТЕ, ГЛЕ ДА ТЕ И СЛУ ША ТЕ ТО КОМ ЛЕ ТА?

Бо ра вак у при ро ди пра ви од мор

С. РИСТОВСКИA. M. ТРАЈАНОВИЋ

ХРОНИКА

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

НЕЗГО ДЕ, ОТПИ СИ ДУГО ВА 
И ПРО МЕ НЕ ОДЛУ КА

Пија ни воза чи иза зва ли
седам сао бра ћај них 
несре ћа током 2016.

Део пољо при вред ног
земљи шта у држав ној
сво ји ни запо сед нут без
ика квог прав ног осно ва

Исцрп ним изве шта јем о ста њу без -
бед но сти сао бра ћа ја на под руч ју гра -
да у 2016. годи ни запо че та је 86. сед -
ни ца Град ског већа 23. јуна.

Пода ци су забри ња ва ју ћи: укуп но
се деси ло 315 сао бра ћај них незго да,
а у 219 била су 343 повре ђе на или
поги ну ла лица. Нај че шћи поје ди нач -
ни узроч ник била је непри ла го ђе на
брзи на – у чак тре ћи ни укуп ног бро -
ја незго да на дру гом месту је непо -
што ва ње првен ства про ла за (20,32
одсто), а доне кле може да раду је да
су алко хо ли са на лица „про из ве ла”
само седам несре ћа на путе ви ма, што
зна чи да су честе про ве ре воза ча које
је спро во ди ла сао бра ћај на поли ци ја
уро ди ле пло дом. Нај ве ћи број сао -
бра ћај них незго да – сва ка тре ћа –
дога ђа се изме ђу 17 и 23 сата, и то на
путе ви ма у насе љу (88,6 одсто од
укуп ног бро ја).

Тре ба наве сти и чиње ни це да је у
2016. годи ни било за 7,35 одсто мање
несре ћа него у 2015, али да је број
настра да лих пове ћан за 2,33 одсто.

набав ке и закљу че више го ди шње уго -
во ре и када нема ју обез бе ђен новац у
цело сти у том момен ту, већ само онај
део сред ста ва за оба ве зе које доспе -
ва ју у тој буџет ској годи ни.

На кра ју, реше но је да ће про шле
годи не обра зо ва на рад на гру па за
спро во ђе ње одлу ке о ски да њу усе ва с
пољо при вред ног земљи шта у држав -
ној сво ји ни наста ви ти да функ ци о ни -
ше, јер град ски Секре та ри јат за
пољо при вре ду, село и рурал ни раз вој
има сазна ња да је део тих обра ди вих
повр ши на запо сед нут без ика квог
прав ног осно ва.

С. Трај ко вић

наме не. Иза ћи ће им се у сусрет уз
услов да се не угро жа ва без бед ност и
про точ ност сао бра ћа ја, одно сно пре -
глед ност у зони рас кр сни це. ЈКП
„Хиги је на” заду же на је да доно си
одлу ку о кори шће њу повр ши не на
мести ма где је дозво ље но зау ста вља -
ње и пар ки ра ње вози ла која под ле жу
систе му напла те, а ЈП Дирек ци ја да
бри не о јав ном про сто ру за који се не
пла ћа закуп.

Кача рев ци ће уз већин ски подиг -
ну те руке одбор ни ка про ме ни ти план
и про грам посло ва ња месног јав ног
кому нал ног пред у зе ћа. За мало мање
од мили он и по дина ра сма њи ће се
маса нов ца за зара де запо сле них, јер
је пето ро рад ни ка пре шло у ЈКП
„Водо вод и кана ли за ци ју”, а исто вре -
ме но је запо слен један бла гај ник.
Тако ђе, због испла те отпрем ни не за
лице које је сте кло услов за одла зак у
пен зи ју биће уве ћан кон то тро шко ва
за 136.792 дина ра.

Већ ни ци су потом, има ју ћи у виду
нео п ход ност кон ти ну и те та услу га,
закљу чи ли да Град ска упра ва може
да пре у зи ма оба ве зе по уго во ри ма
који се због при ро де рас хо да закљу -
чу ју на пери од дужи од два на ест
месе ци. Ово се одно си на мони то -
ринг поле на, спе ци ја ли зо ва не услу ге
за пра ће ње ква ли те та вазду ха на
мер ном месту Народ на башта, као и
на дру гим мести ма у ситу а ци ја ма
пове ћа ног аеро за га ђе ња, те за додат -
на мере ња ква ли те та вазду ха.

Закљу чак је „насло њен” на Вла ди -
ну Уред бу о кри те ри ју ми ма за утвр -
ђи ва ње при ро де рас хо да и усло ви ма
и начи ну при ба вља ња сагла сно сти за
закљу чи ва ње одре ђе них уго во ра који
зах те ва ју пла ћа ње у више годи на.
Кори сни ци ма буџе та је тако омо гу -
ће но да покре ну посту пак јав не

БЕЛЕ ШКА

Мул ти је зич ност!
Про шле неде ље је отво рен нови круг
про јек та „Мул ти је зич ки дода так у
недељ ни ку ’Пан че вац’”. На осам
стра на пред ста ви ли су се наши
сугра ђа ни Маке дон ци: било је ту
при ча о бра ти мље њу изме ђу места и
општи на из јужног Бана та и Маке до -
ни је, избо ри ма за Наци о нал ни савет,
зана ти ма, тра ди ци ји, пое зи ји, спор -
ту... Сле де ће неде ље ће о сва ко дне ви -
ци соп стве не наци о нал не зајед ни це
писа ти Мађа ри, потом Сло ва ци и на
кра ју Руму ни.

На озбиљ но ство ре ним дода ци ма
раде тимо ви, чита ве мале редак ци је,
али тре ба ло би да овом при ли ком
поно ви мо ко су носи о ци овог про јек -
та на сво јим наци о нал ним јези ци ма:
Вер ка Мит ков ска (маке дон ски), Ило -
на Лечеи (мађар ски), Иван Зафи ро -
вић (сло вач ки) и Кри сти јан Бал те а ну
(румун ски). Они су заслу жни за све

оно што је добро ура ђе но, а ако
неким слу ча јем посто ји нешто што
не спа да у ту кате го ри ју – кри ви цу за
то сно си глав ни и одго вор ни уред ник
нови на.

Још неко ли ко речи, и то о финан -
си ја ма: с обзи ром на то да Град Пан -
че во и Покра ји на нису пока за ли
довољ но слу ха за наш про из вод на
кон кур си ма рас пи са ним за суфи нан -
си ра ње медиј ских про је ка та – тро -
шко ве изла же ња прва чети ри ово го -
ди шња додат ка сно се „Пан че вац” и
његов вла сник.

Како је на репу блич ком кон кур су
слич ног типа коми си ја пока за ла
више раз у ме ва ња за потре бе наци о -
нал них зајед ни ца у Пан че ву, сле де ћа
чети ри додат ка суфи нан си ра ће наш
лист и Репу бли ка.

Тек да оста не забе ле же но.

С. Т.

ЈЕД НА ИЗДА ВАЧ КА ГОДИ НА У ЈЕД НОМ ДАНУ

НИУ „Либер та теа” доде ли ла 
награ ду „Књи га годи не”

Про шле годи не је у уде си ма повре ђе на или поги ну ла 343 лица

У окви ру мани фе ста ци је „Јед на
изда вач ка годи на у јед ном дану”,
која се с крат ким пре ки ди ма одр -
жа ва три деце ни је, у петак, 23. јуна,
у седи шту НИУ „Либер та теа” Пан -
че во доде ље на је нај пре сти жни ја
књи жев на награ да румун ске наци о -
нал не зајед ни це у Срби ји, „Књи га
годи не”, Роди ки Урсу ле ску Мили -
чић за књи гу „Румун ско-срп ски
књи жев ни кон так ти”.

Васа Бар бу, одго вор ни уред ник
изда вач ке делат но сти, рекао је да је
ово го ди шња мани фе ста ци ја спе ци -
фич на по томе што се одви ја под
зна ком обе ле жа ва ња седам де сет
годи на беле три сти ке на румун ском
јези ку у изда њу и под зна ком НИУ
„Либер та теа” и по томе што се оце -
њи ва ло два де сет књи га које су обја -
вље не у 2015. и 2016. годи ни.

Mанифестацијa „Јед на изда вач ка
годи на у јед ном дану” део је већег
про јек та који ће се реа ли зо ва ти
током целе 2017. годи не у част јуби -
ле ја румун ске беле три сти ке на овим
про сто ри ма.

Од 1945. годи не до данас „Либер -
та теа” је обја ви ла пре ко 1.000 књи -
га: ори ги нал не беле три сти ке на
румун ском, срп ском и дру гим јези -
ци ма, пре во ђе не беле три сти ке са

срп ског и дру гих јези ка или на срп -
ски јези ку, исто ри је књи жев но сти и
исто ри је кул ту ре, књи жев не кри ти -
ке, лек си ко не, реч ни ке, моно гра -
фи је, есе је, репор та же, годи шња ке
и дру ге жан ро ве, па чак и школ ске
уџбе ни ке.

– Ову тен ден ци ју смо пошто ва ли
у већој мери и у про те кле две годи -
не. У 2015. годи ни обја ви ли смо
шест нових насло ва, а у 2016. годи -
ни четр на ест књи га. Ових два де сет
оства ре ња ушло је у трку за избор
нај бо ље књи ге из про дук ци је НИУ
„Либер та теа” у 2015. и 2016. годи ни
– рекао је Бар бу.

Роди ка Урсу ле ску Мили чић је
као награ ду доби ла умет нич ку сли -
ку ака дем ског сли ка ра Јоне ла
Попо ви ћа из Пан че ва и уни кат ну
дипло му.

Ове годи не о нај бо љим књи га ма
одлу чи вао је жири у саста ву: пред -
сед ник др Бран ду ша Жуј ка, про фе -
сор ка Висо ке шко ле стру ков них сту -
ди ја за вас пи та че „Миха и ло Палов” у
Вршцу, и чла но ви др Еуфро зи на Гре -
о не анц, про фе сор ка Висо ке шко ле
стру ков них сту ди ја за вас пи та че
„Миха и ло Палов” у Вршцу, и Мари на
Анкај цан, лек тор-нови нар у недељ -
ни ку „Либер та теа”. М. М. В.

Град ска упра ва може 
да пре у зи ма оба ве зе по
уго во ри ма који се због
при ро де рас хо да закљу чу ју
на пери од дужи 
од два на ест месе ци.

Већ ни ци су пред ло жи ли одбор ни -
ци ма Скуп шти не гра да да отпи шу
дуг субјек ту при ва ти за ци је ЗГОП из
Новог Сада по осно ву при па да ју ћег
дела поре за на зара де као при хо да
Гра да Пан че ва (ради се о 516.927
дина ра). Доку мен те који сто је иза
ове одлу ке пот пи са ли су Поре ска
упра ва Нови Сад и Вла да Репу бли ке
Срби је.

На ини ци ја ти ву Аген ци је за сао -
бра ћај Град ске упра ве и на пред лог
Већа, Скуп шти на гра да ће на сле де -
ћој сед ни ци изме ни ти Одлу ку о
поста вља њу мањих мон та жних,
покрет них и дру гих обје ка та при вре -
ме ног карак те ра на повр ши на ма јав -
не наме не. Раз лог је тај што мно ги
реги стро ва ни пољо при вред ни про -
из во ђа чи желе да врше про да ју
сезон ских про из во да из вози ла или
при ко ли ца на мести ма која се нала -
зе на неу ре ђе ној повр ши ни јав не
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Гли сте њак је вр ста ор ган -
ског ђу бри ва ко ја на ста је
као про из вод ра да ка ли -
фор ниј ских и дру гих вр ста
гли ста. Про из вод ња не зах -
те ва ску пу опре му, а мо гу -
ће је про из во ди ти их го то -
во сву да – на отво ре ном
(бе тон ска, др ве на или жи -
ча на ле гла), као и у за тво -
ре ном про сто ру (га ра жа,
те ра са или по друм).

Пр ви циљ га је ња гли ста је
про из вод ња ху му са, нај фи -
ни јег, нај ква ли тет ни јег ор -
ган ског ђу бри ва за све вр сте
би ља ка. Хра не ћи се стај -
ским ђу бри вом, гли ста га у
свом ор га ни зму раз ла же,
де ли мич но се хра ни ње го -
вим са стој ци ма, а нај ве ћим
де лом из ба цу је у об ли ку ху -
му са. Дру ги циљ уз га ја ња
гли ста је „ме со”. На у ка је
уста но ви ла да гли сте са др -
же 67 од сто про те и на. Ме со
гли ста пред ста вља по год ну
ви со ко про те ин ску хра ну за
тов жи ви не, ри ба или сви ња,
у све жем ста њу или пре ра -
ђе не у про те ин ско бра шно.

Тре ћи циљ уз го ја гли ста
је сте ре ша ва ње не ких од
про бле ма за га ђе ња чо ве ко -
ве сре ди не. Ова вр ста гли -
сте се, уз по себ не тех но ло -
ги је, ко ри сти при раз гра ђи -
ва њу фе ка ли ја, те от па да ка
с ве ли ких сточ них фар ми
број них ин ду стриј ских по -
стро је ња и ка на ли за ци о них
мре жа. Ова ко до би јен ху -
мус ни је по го дан за ко ри -
шће ње у по љо при вре ди
због при лич но ви со ког
при су ства те шких ме та ла
(оло ва и жи ве), те се, уз по -
себ на хе миј ска ђу бри ва и с
по себ ном ме ша ви ном, мо -
же ко ри сти ти са мо за сти -
му ли са ње цве ћа и трав на -
тих по вр ши на у ин ду стриј -
ским зо на ма, као и ван ин -
ду стриј ских зо на на трав -
на тим по вр ши на ма.

За уз гој гли ста нај по год -
ни ји је зре ли стај њак, а за
про из вод њу гли сте ња ка до -
бро је сва ко зго ре ло ђу бри -
во, осим жи вин ског, ко је са -
др жи мно го про те и на, што
га чи ни „вру ћим”. По ред
стај ског ђу бри ва, мо гу се
ко ри сти ти и сви ма те ри ја ли
ко ји се упо тре бља ва ју за
при пре ма ње ком по ста. Ва -
жно је да се из бег ну ма те ри -
ја ли ко је гли сте не под но се,
као што су: игли це че ти на -
ра, ли шће ора ха, по је ди не
аро ма тич не биљ не вр сте и
сл. Гли сте се мо гу хра ни ти
и ор ган ским от па ци ма у
ком би на ци ји са стај ским
ђу бри вом, а то су от па ци во -
ћа и по вр ћа, сла ма и ли шће,
ор ган ски от па ци из ку хи ња
и кан ти на и от па ци из пре -
храм бе не ин ду стри је. Као

по сла сти цу нај ви ше во ле да
кон зу ми ра ју кар тон ске ку -
ти је, при че му се та ко ђе мо -
ра па зи ти на pH вред ност.

Нај бо ље под ло ге су ме -
ша но го ве ђе и коњ ско ђу -
бри во и из мет ку ни ћа. Свеж
и по лу зрео стај њак ни је по -
го дан. У све жем стај ња ку
гли сте уми ру због ви со ке
тем пе ра ту ре од 90° Ц ко ја
се раз ви ја при фер мен та -
ци ји, док у по лу зре ли стај -
њак гли сте сла бо ула зе. Код
нас се нај ви ше ко ри сти
углав ном ком би на ци ја го -
ве ђег и коњ ског стај ња ка,
при че му увек тре ба па зи ти
ко ли ка је pH вред ност, од -
но сно ки се лост ко ја се мо -
же до би ти у ме ша ви ни.

Гли сте њак се обич но са -
би ра два пу та го ди шње:
мар т–а прил и сеп тем ба р–
ок то бар. Гли сте у по вољ ним
усло ви ма да ју ви ше од осам
ле га ла го ди шње. Од сва ког
ле гла се до би је ку бик гли -
сте ња ка. Гли сте њак тре ба
да бу де очи шћен и стар нај -
ма ње шест ме се ци, а нај ви -

ше 24 ме се ца. Гли сте у про -
из вод ном про це су не је ду и
не пре ра ђу ју са мо стај ско
ђу бри во и оста ле ор ган ске
ма те ри ја ле, оне пре ра ђу ју и
гли сте њак (ху мус) ко ји су
са ме про из ве ле, од но сно
пре ра ђу ју свој из мет.

Гли сте њак је бо гат ху му -
сом (и до 25%) и си ро ма -
шан ми не рал ним азо том
(је дан до 1,5%), али са др жи
ви со ке ко ли чи не фос фо ра
(до 2.400 мг / 100 г зе мљи -
шта) и ка ли ју ма (до 1.400
мг / 100 г зе мљи шта), као и
зна чај не ми кро е ле мен те
(Zn, Cu, Mn, Fe). Гли сте њак
се ко ри сти у сме ши са зе -
мљи штем, и то за си ро ма -
шна зе мљи шта је дан део
гли сте ња ка пре ма 10 де ло -
ва зе мље, а за плод на зе -
мљи шта у од но су 1 : 6. Ове
сме ше ко ри сте се за га је ње
ра са да и по вр ћа, у ба шта ма
и у за шти ће ном про сто ру.
Гли сте њак се као ђу бри во
ко ри сти у ко ли чи ни од 0,2
до пет кг/м2.

Ве о ма зна чај на став ка
код ху му са је сте ње го во бо -
гат ство ен зи ми ма, а ње го ва
зре лост за ви си од вла жно -
сти и из ба лан си ра но сти ко -
ја по сто ји из ме ђу угље ни ка
и азо та. Пре ма по је ди ним
ау то ри ма, јед на то на про -
сеч ног гли сте ња ка (ху му са)
за ме њу је пет то на стај ског
ђу бри ва.

Број ност гли ста и њи хо -
ва ко ри сна уло га у зе мљи -
шту оства ру ју се и се твом
по стр них и по кров них усе -
ва. Упра во о по стр ним усе -
ви ма би ће ви ше ре чи у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 30. јун 2017.
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Гли сте њак

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Иви ца Дачић уру чио
кљу че ве

Нови ста на ри 
захва ли ли дона то ри ма
и позва ли избе гли це
да се при ја ве за РСП
про грам

Избе глич ка поро ди ца Гња то -
вић-Марић хиља ди та је која је у
окви ру Реги о нал ног стам бе ног
про гра ма (РСП) доби ла кров
над гла вом. Кљу че ве мон та жне
куће пето чла ној поро ди ци у
Пели стер ској ули ци на Миси
уру чио је 27. јуна Иви ца Дачић,
први пот пред сед ник Вла де и
пред сед ник Коми си је за коор -
ди на ци ју про це са трај не инте -
гра ци је избе гли ца Вла де Репу -
бли ке Срби је. Том при ли ком
Дачић је захва лио дона то ри ма
и позвао их на даљу сарад њу с
обзи ром на то да посто ји још
око 7.000 поро ди ца које чека ју
на реша ва ње стам бе ног пита ња.

– Ради се на мно го места, а у
Срби ји је у функ ци ји више од
сто мили о на евра за реша ва ње
стам бе них про бле ма. Надам се
да ће у наред них неко ли ко
годи на стам бе но бити збри ну -
та и пре о ста ла лица која има ју
ста тус избе гли ца – казао је
Дачић и под ву као да је реч о
бес по врат ним сред стви ма.

Мило са ва Гња то вић је 1995.
годи не избе гла из Кљу ча у
Босни и Хер це го ви ни. С
Петром, избе гли цом из Хрват -
ске, доби ла је Ању, Сању и

У ПЕЛИ СТЕР СКОЈ УЛИ ЦИ НА МИСИ

ХИЉА ДИ ТА ИЗБЕ ГЛИЧ КА ПОРО ДИ ЦА 
ДОБИ ЛА СТАН

Сте фа на; живе ли су нај пре у
Сом бо ру, а од 2014. годи не ста -
нов ни ци су Пан че ва.

– Били смо под ста на ри до
данас. Ово ми вео ма мно го зна -
чи, ово је посе бан дан за мене.
Реши ли смо живот но пита ње, а
кућа је пре ле па! Захва ли ла бих
дона то ри ма и свим оста лим
„крив ци ма” за реа ли за ци ју овог
про јек та и пози вам избе гли це
да се при ја ве за РХП про грам –
рекла је Мило са ва Гња то вић.

При сут ни ма се обра тио и
Нико ла Бизел, шеф сек ци је
Деле га ци је ЕУ у Срби ји. Он је
поно вио да ће ЕУ у наред не две
годи не издво ји ти још 40 мили -
о на евра за реша ва ње стам бе -

них про бле ма избе гли ца. Гра -
до начeлник Пан че ва Саша
Павлов поже лео је чла но ви ма
поро ди це Гња то вић-Марић
срећ но усе ље ње и добар живот
у нашем гра ду.

Пред став ни ци зема ља дона -
то ра су дан рани је има ли
скуп шти ну, на којој је Срби ји
одо брен осми пот про је кат РСП,
вре дан 19,9 мили о на евра.
Одр жа на је и сед ни ца Управ -
ног одбо ра РСП, којој су при -
су ство ва ли и парт не ри из
Хрват ске, Босне и Хер це го ви -
не и Црне Горе. Сви они оби -
шли су и гра ди ли ште у бео -
град ском насе љу Овча, где ће
на јесен 235 поро ди ца доби ти

ста но ве у окви ру истог про -
гра ма.

Рeгиoнaлни стам бе ни прo-
грaм је зajeднички про је кат Ре -
пу   бли ке Срби је, Босне и Хер це -
го ви не, Црне Горе и Репу бли ке
Хрват ске, запо чет 2013, чији је
циљ дa oбeз бeди трajнa стaм -
бeнa рeшeњa зa нajугрoжeниjе
избeгличке пoрoдицe у рeгиoну.
РСП се спро во ди уз подр шку
ОЕБС-а и УНХЦР-а, а финан си -
ран је сред стви ма Европ ске
уни је, која је нај ве ћи дона тор,
Сје ди ње них Аме рич ких Држа -
ва и десе так зема ља са Ста рог
кон ти нен та. Укуп на вред ност
про гра ма је више од 500 мили -
о на евра. С. Трај ко вић

Кон зу лар ни дан у орга ни за ци -
ји Удру же ња Сло ве на ца јужног
Бана та „Логар ска доли на” одр -
жан је у Пан че ву 15. јуна.
Сусрет педе се так чла но ва Удру -
же ња и пред став ни ка Амба са де
Репу бли ке Сло ве ни је у Бео гра -
ду про те као је срдач но и у духу
сло ве нач ко-срп ске сарад ње и
при ја тељ ства. Амба са дор Вла -
ди мир Гаспа рич и кон зул
Миха Вилар том при ли ком
има ли су и саста нак с гра до на -
чел ни ком Сашом Павло вим, с
којим су раз го ва ра ли о про јек -
ти ма из обла сти при вре де и
кул ту ре.

Нај ви ши пред став ни ци сло -
ве нач ке амба са де дошли су у
наш град како би чла но ви ма
удру же ња „Логар ска доли на”
дали важне инфор ма ци ја у вези
с неким прак тич ним пита њи ма
и пру жи ли струч ну помоћ у

реша ва њу раз ли чи тих про бле -
ма. Амба са дор Сло ве ни је Вла -
ди мир Гаспа рич иста као је да је
сарад ња изме ђу две земље
добра и да је вео ма задо во љан
радом удру же ња пан че вач ких
Сло ве на ца и оним што је
постиг ну то у крат ком пери о ду.

Пре ма речи ма сло ве нач ког
кон зу ла Михе Вила ра, пан че -
вач ко удру же ње Сло ве на ца је,
иако је јед но од нај мла ђих у

Срби ји, међу нај ак тив ни јим.
Јосип Вебер, пред сед ник удру -
же ња „Логар ска доли на”, каже
да ће у дру гој поло ви ни годи не
то удру же ње реа ли зо ва ти неко -
ли ко мани фе ста ци ја, међу који -
ма су гастро ном ски дога ђај
„Наши сло ве нач ки спе ци ја ли те -
ти”, „Гла зар је ви дани” и „Дани
сло ве нач ког фил ма”. Тако ђе,
наста вља се рад на моно гра фи ји
„Сло вен ци у јужном Бана ту”.

Павлов је рекао да је саста -
нак допри нео још бољем упо -
зна ва њу два ју наро да, те да је
с Гаспа ри чем и Вила ром раз -
го ва рао о потен ци ја ли ма Пан -
че ва, тј. о север ној инду стриј -
ској зони, ради при вла че ња
сло ве нач ких инве сти то ра, као
и о сарад њи кроз при вре ду,
спорт и кул ту ру.

Кон зу лар ни дан орга ни зо ван
је с циљем да се подиг не ниво
кому ни ка ци је изме ђу амба са де
и људи сло ве нач ког поре кла.
Овом при ли ком заин те ре со ва -
ни су могли доби ти инфор ма -
ци је које се тичу борав ка у Сло -
ве ни ји, доби ја ња држа вљан ства
и начи на при ку пља ња потреб -
не доку мен та ци је. Због вели ког
инте ре со ва ња посто ји могућ -
ност да се ова кви састан ци одр -
жа ва ју чешће.

С. Т.

ПРВИ КОН ЗУ ЛАР НИ ДАН У НАШЕМ ГРА ДУ

Срдач но са амба са до ром Сло ве ни је

Први подпредседник владе са нашим новим суграђанима

Oбразовне профиле са елемен-
тима дуалног образовања: бра-
вар-заваривач, механичар
моторних возила и оператер
машинске обраде, који су пла-
нирани за следећу, школску
2017/2018. годину, заинтере-
сованим привредницима пред-
ставили су, 23. јуна, компе-
тентни људи из Машинске
школе Панчево у просторијама
ПК Србије – Регионалне при-
вредне коморе Јужнобанатског
управног округа у Панчеву.

Милорад Илић, директор
поменуте школе, каже да се
установа коју води активно
укључила у реформу средњих
школа, посебно у процес уво-
ђења дуалног образовања кроз
реализацију пројекта немачко-

-српске развојне сарадње.
Пројекат „Реформа средњег
стручног образовања у Срби-
ји”, уз подршку Владе Савезне
Републике Немачке, спроводе
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја Репу-
блике Србије и ГИЗ – Немачка
организација за међународну
сарадњу.

Идеја је да ученици наведе-
них образовних профила
један део наставних планова и
програма реализују у фирма-
ма као што су „Феромонт
опрема”, „Утва Милан Према-
сунац”, „Инокс-прерада”...
Учењем кроз рад, у реалном
радном окружењу, ђаци ће, уз
помоћ инструктора што ће их
пратити током школовања,

стећи практична знања и
искуства, уз могућност запо-
шљавања одмах по завршетку
школовања у компанијама у
којима су били на пракси.
Такође, биће оспособљени да
самостално покрену свој
бизнис или да, уколико желе,
наставе школовање.

У моделу дуалног образова-
ња од пресудне важности је
укљученост представника при-
вреде у цео процес имплемен-
тације модела, почев од иден-
тификовања потреба за одре-
ђеним образовним профилом,
преко модернизације настав-
них планова и програма и
реализације праксе у компа-
нијама, све до учешћа у коми-
сијама за завршни испит и

цертификацију практичних
вештина.

Привредна комора Србије
један је од носилаца процеса
увођења модела дуалног обра-
зовања у образовни систем
Србије и веза између привреде
и државе како би се образова-
ње ставило у функцију економ-
ског и друштвеног развоја. У
наредном периоду комора ће
спроводити активности које ће
омогућити систематски при-
ступ повезивању привреде и
образовања како би се школо-
вао кадар који одговара реал-
ним потребама привредног
развоја с обзиром на структуру
привреде и специфичности
сваке локалне средине.

С. Т.

У РЕГИОНАЛНОЈ ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

О школи у функцији економског развоја



Пошто ва ни, тен ден ци о зног
изве шта ва ња у „Пан чев цу”
број 4717 није било, јер је
текст под насло вом „Сло бо да,
јед на кост, брат ство” напи сан у
нови нар ској фор ми комен та -
ра, у коме нови нар изно си
лич ни став о иза бра ној теми,
док је текст обја вљен у бро ју
4718 „Раз ли чи та пра ви ла
игре” у фор ми изве шта ја и
имао је засту пље ну и „дру гу
стра ну”, одно сно вашу изја ву.

У комен та ру јесам оце ни ла
да је скан дал то што се деша ва

у вези са избо ром ђака гене ра -
ци је у пан че вач кој нека да нај е -
лит ни јој школ ској уста но ви. И
даље мислим тако. Отво рио је
Пан до ри ну кути ју слич них слу -
ча је ва широм Срби је. А зашто? 

Није баш уоби ча је но да јед -
на шко ла (а да то није бео -
град ска Мате ма тич ка гим на -
зи ја) има тро стру ког држав ног
прва ка и није нор мал но што
он за сво ју шко лу није довољ -
но добар да буде ђак гене ра -
ци је. Како сте уоп ште дошли у
ту ситу а ци ју, кључ ни је про -
блем. Да поно вим, деца јесу
нај бо ља, а пред мет поле ми ке
јесте само функ ци о ни са ње
нека да нај е лит ни је пан че вач -
ке обра зов не и вас пит не уста -
но ве. На настав нич ком већу
ђак гене ра ци је бира се тако

што раз ред не ста ре ши не кажу
коју реч о кан ди до ва ном ђаку
и на осно ву тога сви про фе со -
ри (и они који тим уче ни ци ма
нису ни пре да ва ли) тре ба да
гла са ју. Ова ко украт ко изгле -
да ваша про це ду ра. Град ска
про свет на инспек ци ја јесте
уста но ви ла да је избор ђака
гене ра ци је био у скла ду с
вашим пра вил ни ком. Скан дал
се и изро дио због таквог вашег
пра вил ни ка – непре ци зног и
без кри те ри ју ма. Када нема
кри те ри ју ма, оста је про сто ра
за потен ци јал не мани пу ла ци -
је, па онда таква одлу ка, иако
у скла ду са интер ним про пи -
си ма, нај бла же рече но, јесте
диску та бил на.

Није тач но да импли ци рам
да дете неког про фе со ра не

сме бити про гла ше но за ђака
гене ра ци је. Ако је нај бо ље, и
тре ба. Али јесте тач но да ако
нечи ји отац (или и отац и
теча...) при су ству је сед ни ци
на којој се доно си одлу ка,
тиме ипак врши тихи при ти -
сак на сво је коле ге, посеб но у
ситу а ци ји када не посто је
јасна пра ви ла или бодов ник.
Дирек то ре, реч је о суко бу
инте ре са!

Пита те ме када је пони штен
избор за ђака гене ра ци је. Пре
него што одго во рим, да назна -
чим да се у тек сту овај навод
није одно сио на Гим на зи ју
„Урош Пре дић”. А ево одго во -
ра: бр. И ДЗ -1-59/14 – реа го -
вао је и заштит ник гра ђа на и
утвр ђе не су и непра вил но сти у
раду про свет не инспек ци је, а

за шко лу – да је избор спро ве -
ла у скла ду с пра вил ни ком
који нема јасне кри те ри ју ме.

Даље, деман то ва ли сте ме за
гим на зиј ску награ ду – бес -
плат на мату ра у „Хаја ту”.
Дирек то ре, у вашем пра вил -
ни ку пише да се таква награ да
доде љу је ђаку гене ра ци је. Ваш
пра вил ник допу шта и да шко -
ла награ ди дру ге успе шне ђаке
(наво ди се које су то награ де),
али када се ради о ђаку гене ра -
ци је, пише у пра вил ни ку,
назна че на је пла ће на мату ра.
Похвал но је то што сте ви ове
годи не покло ни ли девет мату -
ра, али опет се вра ћа мо на
про блем – пра вил ник! То није
у скла ду с пра вил ни ком.

И не тре ба уки да ти зва ње
ђака гене ра ци је, па чак иако је,

како сте више пута поно ви ли,
реч само о титу ли. Нисмо сви
јед на ки и оне нај бо ље тре ба
награ ди ти. Све шко ле, не само
нека да нај е лит ни ја пан че вач -
ка, тре ба да има ју јасне кри те -
ри ју ме, па би се избе гла сум ња
у избор и про вла че ње кроз
штам пу, а ђаци ма дала послед -
ња и можда нај ва жни ја лек ци ја
– да се зна ње и труд овде цене.

На кра ју каже те нека ми је
на част. Нека нам је сви ма на
част. Нажа лост, данас и овде
сви смо ми лице ме ри, а овај
слу чај је пока зао да су то и
про свет ни рад ни ци. Па, нека
им је на част и лави на напа да
на сада бив шег ђака по дру -
штве ним мре жа ма. А то је тек
скан дал!

Мари на Дими трић, нови нар

Тим Реги о нал ног цен тра за
тален те „Михај ло Пупин”, у
саста ву: Михај ло Симић, Иси -
до ра Мај кић, Нико ла Цин цо -
вић и Огњен Петров, уче ству је
на Петом купу Мате ма тич ке
гим на зи је у Бео гра ду, који
тра је до 1. јула. Нај бо љи уче -
ни ци из три на ест зема ља так -
ми чe се из мате ма ти ке, физи -
ке и инфор ма ти ке. Уче ству је
160 уче ни ка у 30 еки па, ста ро -
сти до шесна ест годи на, а из
Срби је је при ја вље но шест
еки па: три из Мате ма тич ке
гим на зи је и по јед на из Ваље -
ва, Кра гу јев ца и Пан че ва.

Све ча ном отва ра њу так ми -
че ња при су ство вао је и мини -

стар про све те Мла ден Шар че -
вић, који је иста као да Куп
Мате ма тич ке гим на зи је поста -
је тра ди ци ја која шаље лепу
сли ку о Срби ји. Поред Срби је,
у Бео град су сти гле и еки пе из
Хрват ске, Репу бли ке Срп ске,

Руси је, Немач ке, Вели ке Бри -
та ни је, Ита ли је, Мађар ске,
Сло ве ни је, Руму ни је, Бугар ске,
Маке до ни је и Црне Горе.

Пре ма речи ма орга ни за то ра,
свр ха так ми че ња је под сти ца ње
раз во ја мате ма ти ке, физи ке и

инфор ма ти ке, сарад ња тален то -
ва них уче ни ка Срби је с тален -
то ва ним уче ни ци ма из дру гих
зема ља, као и пред ста вља ње
Срби је на нај леп ши начин буду -
ћим успе шним науч ни ци ма и
послов ним људи ма. За уче сни -
ке так ми че ња орга ни зо ва ни су
и кул тур ни дога ђа ји – оби ла зак
Музе ја Нико ле Тесле, раз гле да -
ње Бео гра да тури стич ким ауто -
бу сом и бро дом, излет до Вими -
на ци ју ма.

Покро ви те љи так ми че ња су
Мини стар ство про све те и
Мини стар ство трго ви не, тури -
зма и теле ко му ни ка ци ја, а
гене рал ни спон зор так ми че ња
је „Пире ус бан ка”.

НИС и ове го ди не спро во ди
про грам „Лет ња сту дент ска
прак са”, ко ји тра је од ју на
до сеп тем бра. Мо гућ ност да
се при ја ве, има ли су сту ден -
ти за вр шних го ди на основ -
них и ма стер сту ди ја обра -
зов них уста но ва Ре пу бли ке
Ср би је и ме ђу на род них
акре ди то ва них обра зов них
ин сти ту ци ја.

„Сту дент ска прак са” је
про грам ко ји НИС ор га ни зу -
је сва ке го ди не, са же љом да

мла дим ака дем ци ма пру жи
при ли ку да стек ну пр ва рад -
на ис ку ства и упо зна ју се с
ра дом у ком па ниј ском окру -
же њу, што ће по мо ћи у њи -
хо вом да љем про фе си о нал -
ном раз во ју. С јед не стра не,
сту ден ти до би ја ју нео п ход но
ис ку ство уз са ве те мен то ра и
ста ри јих ко ле га, а ком па ни -
ја, с дру ге стра не, уз мла де
обра зо ва не по је дин це до би ја
ини ци ја ти ву и иде је та лен -
то ва них кан ди да та.

По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву
и на ци о нал не ма њи не, у
скла ду с Фи нан сиј ским пла -
ном у бу џет ској 2017. го ди ни,
рас пи сао је кон курс за фи -
нан си ра ње и су фи нан си ра ње
удру же ња са се ди штем на те -
ри то ри ји АП Вој во ди не за
про гра ме и про јек те у обла -
сти основ ног и сред њег обра -
зо ва ња у АП Вој во ди ни у из -
но су од 362.000 ди на ра и у
обла сти ак тив но сти и ра да
ор га ни за ци ја на ци о нал них
ма њи на у из но су од 1.873.000
ди на ра.

Пра во уче ство ва ња на кон -
кур су има ју удру же ња са се -
ди штем на те ри то ри ји АП
Вој во ди не ко ја су као је дан
од ци ље ва удру жи ва ња ста -
ту том пред ви де ла ак тив но -
сти у обла сти обра зо ва ња.
Ка да је реч о пр вом кон кур -
су, сред ства су на ме ње на за
фи нан си ра ње и су фи нан си -
ра ње обра зов но-вас пит ног
ра да; уса гла ша ва ње обра зо -
ва ња с по тре ба ма тр жи шта
ра да; не го ва ње мул ти кул ту -
рал но сти/ин тер кул ту рал но -
сти, тра ди ци је и ма тер њег
је зи ка при пад ни ка на ци о -
нал них ма њи на – на ци о -
нал них за јед ни ца; по др шку
ин клу зив ном обра зо ва њу,
пре вен ци ју ра ног на пу шта -
ња фор мал ног обра зо ва ња и
под сти ца ње ван на став них

ак тив но сти. Пра во уче ство -
ва ња на кон кур су има ју ре -
ги стро ва на прав на ли ца –
ор га ни за ци је и удру же ња
при пад ни ка ет нич ких за јед -
ни ца са се ди штем на те ри то -
ри ји Ау то ном не По кра ји не
Вој во ди не чи ја се де лат ност
за сни ва на очу ва њу и не го ва -
њу на ци о нал ног и кул тур ног
иден ти те та или на очу ва њу и
уна пре ђе њу ме ђу на ци о нал не
то ле ран ци је.

Из нос од 1.873.000 ди на ра
на ме њен је за су фи нан си ра -
ње ре дов не де лат но сти, на -
бав ку опре ме и за про гра ме
и про јек те ор га ни за ци ја на -
ци о нал них ма њи на – на ци о -
нал них за јед ни ца у Вој во ди ни.
Пред ност ће има ти про гра -
ми ко ји се од но се на очу ва ње
и не го ва ње је зи ка, на род них
оби ча ја и ста рих за на та, не -
го ва ње и под сти ца ње на род -
ног ства ра ла штва, али и про -
јек ти ко ји афир ми шу мул ти -
кул ту рал ност, то ле ран ци ју
итд.

При ја ве тре ба под не ти по -
чев од да на об ја вљи ва ња кон -
кур са, а нај ка сни је до 15. но -
вем бра 2017. го ди не. Ви ше
ин фор ма ци ја о усло ви ма и
пра ви ли ма кон кур са мо же се
ви де ти на сај ту По кра јин ског
се кре та ри ја та за обра зо ва ње,
про пи се, упра ву и на ци о нал -
не ма њи не (http://www.pu-
ma.vojvodina.gov.rs).

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 30. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

7

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

СВЕ ЧА НОСТ ПОВО ДОМ ДОДЕ ЛЕ ПРИ ЗНА ЊА НАЈ БО ЉИМ ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА

ВРЕД НИ И ПЛЕ МЕ НИ ТИ ЂАЦИ
Ула га ње у будућ ност

Вео ма тален то ва на
гене ра ци ја пан че вач ких
уче ни ка

Ово го ди шња све ча ност пово -
дом доде ле дипло ма „Вук
Кара џић” и похва ла „Уче ник
гене ра ци је” за сред ње шко ле у
гра ду Пан че ву, за школ ску
2016/2017. годи ну, одр жа на је
у поне де љак, 26. јуна, у кон -
церт ној сали Музич ке шко ле
„Јован Бан дур”. Локал на
само у пра ва је као и прет ход -
них годи на из буџе та издво ји -
ла новац за награ де успе шним
ђаци ма – овог пута 400.000
дина ра, одно сно 10.000 поје -
ди нач но.

Настав ни ци и ђаци Музич ке
шко ле при ре ди ли су богат
умет нич ки про грам, а на
почет ку све ча но сти насту пио
је Давид Сто ја нов ски, уче ник
гене ра ци је Музич ке шко ле
(тео рет ски одсек).

Поред лау ре а та, њихо вих
роди те ља, про фе со ра и дирек -
то ра, све ча ној доде ли су при -
су ство ва ли и пред став ни ци
локал не само у пра ве, с гра до -

ПРАК СА У НИС-у

Струч но уса вр ша ва ње

ПЕТИ КУП МАТЕ МА ТИЧ КЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ

Нова гене ра ци ја тален то ва них Пан че ва ца

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА 

ОБРА ЗО ВА ЊЕ РАС ПИ САО ДВА КОН КУР СА

Не го ва ње 
мул ти кул ту рал но сти

ци ма гене ра ци је да добро ура -
де при јем не испи те и да по
сти ца њу висо ког обра зо ва ња
оства ре сво је про фе си о нал не
амби ци је. Након поздрав ног
гово ра Саша Павлов је зајед но
са мр Татја ном Божић, чла ни -
цом Град ског већа заду же ном
за обра зо ва ње, уру чио награ де
вуков ци ма и уче ни ци ма гене -
ра ци је.

Ове школ ске годи не дипло -
му „Вук Кара џић” и при зна ње
„Уче ник гене ра ци је” сте кло
је укуп но 40 мату ра на та из
осам пан че вач ких сред њих
шко ла – вуко ва ца је 31, шест
уче ни ка има оба зва ња, а њих
тро је су уче ни ци гене ра ци је.
Град је, тако ђе, сред њим
шко ла ма упла тио укуп но
53.000 дина ра за купо ви ну
поклон-књи га. Књи ге су
мату ран ти ма поде ље не на
завр шним све ча но сти ма у
њихо вим шко ла ма.

на чел ни ком Пан че ва Сашом
Павло вим на челу. У свом
поздрав ном гово ру гра до на -
чел ник је иста као да се локал -
на само у пра ва тру ди да обез -
бе ди амби јент у коме уче ни ци

могу да оства ре сво је циље ве,
како на обра зов ном, тако и на
мате ри јал ном пла ну. Пору чио
је ђаци ма да су они будућ ност
коју град про мо ви ше годи на ма
и поже лео вуков ци ма и уче ни -

ВУКОВ ЦИ И УЧЕ НИ ЦИ ГЕНЕ РА ЦИ ЈА У ШКОЛ СКОЈ 2016/2017.

Гим на зи ја „Урош Пре дић”: Мар та Бошњак, Нико ла Була то вић, Боја на Дими трић, Јова на

Донев ски, Јова на Ива но вић, Сара Ивач ко вић, Ана Јура со вић, Тама ра Кали ча нин, Олга Кли -

су ра, Јова на Ковач, Нико ла Крстић, Ива на Марин ко вић, Јова на Миле кић, Ана ста сиа Митев -

ски, Иво на Митро вић, Јован Митров ски, Дуња Осто јин, Вања Павло вић, Андри ја на Перић,

Анђел Попа дић, Мили ца Рељић, Алек сан дра Симо вић, Сте ва Стан ко вић, Андреј Тан ко (уче -

ник гене ра ци је), Бојан Тано вић, Мари ја Цвет ко вић и Борис Цви так. Меди цин ска шко ла „Сте -

ви ца Јова но вић”: Мили ца Нај да но вић. Еко ном ска шко ла „Паја Мар га но вић”: Алек сан дра

Ради че вић (уче ник гене ра ци је), Анђе ла Вучен дић, Борис Бор ђа. Елек тро тех нич ка шко ла

„Нико ла Тесла”: Маг да ли на Милић (уче ник гене ра ци је), Маг да ле на Пет ко вић, Алек са Матић.

Тех нич ка шко ла „23. мај”: Мари ја Чакар (уче ник гене ра ци је). Машин ска шко ла Пан че во:

Тама ра Сте фа но вић (уче ник гене ра ци је, IV сте пен), Бра ни слав Мило ва но вић, Андреј Шимак

(уче ник гене ра ци је, III сте пен). Пољо при вред на шко ла „Јосиф Пан чић”: Мар ко Сто ја нов (уче -

ник гене ра ци је). Музич ка шко ла „Јован Бан дур”: Давид Сто ја нов ски (уче ник гене ра ци је).

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ЧИЊЕНИЦЕ, А НЕ ТЕНДЕНЦИОЗНИ ЗАКЉУЧЦИ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4718

О скандалу
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Уз по моћ овог пи лин га
спрем но ће те до че ка ти ле то
на мо ру, ре ци, је зе ру, ба њи...
Ка ко би се ко жа осло бо ди ла
из у мр лих ће ли ја, по треб но
је нај че шће јед ном не дељ но,
а нај ма ње јед ном ме сеч но
ура ди ти пи линг це лог те ла и
ли ца. Та ко до би ја мо не жну
ко жу осло бо ђе ну свих не чи -
сто ћа и при род них про ду ка -
та об но ве ће ли ја.

Пи линг ли ца је нај бо ље
ра ди ти у ко зме тич ком са ло -
ну, јер струч њак нај бо ље
мо же да од ре ди ко ја вр ста
пи лин га је за ваш тип ко же
нај де ло твор ни ја. Ако се од -
лу чи те да то ипак ура ди те
са ми, са ме љи те две су пе не
ка ши ке ов се них па ху љи ца
и по ме шај те с ка ши ком ме -
да. Ма си рај те ли це и те ло и

ис пе ри те мла ком во дом без
упо тре бе са пу на. Овај пи -
линг је по себ но де ло тво ран
код про бле ма тич не ко же.

За те ло по сто ји ви ше вр -
ста пи лин га. Од ли чан је
онај ко ји се пра ви од јед не
ка ши ке круп не мор ске со ли
и две ка ши ке ме да. Пи линг
на не си те на те ло, оста ви те
да де лу је пет ми ну та, по том
ис тр љај те те ло и ис пе ри те
без са пу на. Мо же те про ба ти
и та ко зва ни мо кри пи линг,
ко ји се пра ви од сле де ћих
са сто ја ка: мор ска со, ку ку -
ру зно бра шно, пше нич не
ме ки ње и уља (ма сли но во,
ба де мо во, ко ко со во...). Уља
су нам нео п ход на јер ве зу ју
че сти це. Мо же те иза бра ти
са мо јед ну вр сту или по ме -
ша ти ви ше вр ста уља. Ис тр -
љај те те ло, оста ви те да од -
сто ји не ко ли ко ми ну та и ис -
пе ри те мла ком во дом без
са пу на. Ко жа ће би ти сви -
лен ка ста и ме ка.

Бо нус са вет: док ужи ва те
на пла жи, мо же те учи ни ти и
не што ко ри сно за сво је пе те.
Ста ви те на длан нај ма сни ју
кре му ко ју има те при ру ци
(мо же и УВ кре ма) и ша ку
пе ска. Уме шај те на дла ну и
до бро ис тр љај те пе те. По том
их ис пе ри те. Би ће ме ке и
глат ке.

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

На пра ви те са ми 
пи линг

ЗДРАВА ИСХРАНА

Овај ре цепт до ле тео је до нас
чак из Аме ри ке, а до би јен је
са са мог из во ра, са Бли ског
ис то ка. Ба ба га нуш је на маз
од пла вог па тли џа на. Је де се

хла дан, као на маз или као
до да так уз не ко је ло. По себ -
ну аро му да ју му све жа на на
и нар, ко ји до при но се из у -
зет но осве жа ва ју ћем уку су.

Са стој ци: два сред ња па тли џа на, 120 мл јо гур та, јед на ка фе на ка -

ши ка сец ка не све же на не, јед на су пе на ка ши ка со ка од ли му на, 60

г та хи ни па сте (ку пов не или до ма ће), по ла ка фе не ка ши ке со ли и три

су пе не ка ши ке ма сли но вог уља. За де ко ра ци ју: нар и све жа на на.

При пре ма: Па тли џа не опра ти, исе ћи по ду жи ни на ли сто ве, по со ли -

ти и оста ви ти два де сет ми ну та на ку хињ ској кр пи да иза ђе гор чи на.

За тим их опра ти и осу ши ти. По ре ђа ти на плех об ло жен па пи ром за

пе че ње и ис пе ћи у рер ни. Ски ну ти им ко жу и сред њи део уба ци ти у

сец ко/блен дер са оста лим са стој ци ма. До бро из мик са ти да бу де

кре ма сто. Де ко ри са ти, охла ди ти и ужи ва ти.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Ба ба га нуш

При чом о топлот ним боле -
сти ма као да смо при зва ли
висо ке тем пе ра ту ре вазду ха.
У ново на ста лим окол но сти -
ма не пре о ста је нам ништа
дру го него да избе га ва мо
дужи бора вак напо љу и при -
ме ни мо све пре вен тив не
актив но сти које нам сто је на
рас по ла га њу. Да се не тре ба
игра ти са екс трем ним вре -
мен ским при ли ка ма, али и
живот ним нави ка ма, гово ре
пода ци о мла ђим паци јен -
ти ма са срча ним засто јем
који ма смо у овом пери о ду
ука зи ва ли хит ну меди цин -
ску помоћ. Забри ња ва ју ће је
то што се из годи не у годи ну
спу шта гра ни ца живот ног
доба изнад које може мо
оче ки ва ти озбиљ не ком пли -
ка ци је срча не боле сти. Кар -
ди о ло шки пре глед тре ба ло
би оба ви ти код гото во сва -
ког паци јен та који се обра ти
лека ру са сто мач ним тего -
ба ма.

Увер љив при мер је четр -
де се то го ди шњи паци јент
који се јавио нашој слу жби с
наиз глед беза зле ним болом
испод левог ребар ног лука,
који се ширио у леву стра ну
груд ног коша. У првом
момен ту све је изгле да ло као
про блем са обил ним вечер -
њим обро ком. Лека ра је лако
могао пре ва ри ти пре ста нак
бола у леже ћем поло жа ју
паци јен та. Ипак, бле до си ва
пре бо је ност коже лица и
бол на гри ма са пре ло ми ли су

у одлу ци да се ура ди елек -
тро кар ди о граф ско сни ма ње.
ЕКГ сни мак је пока зи вао
веро ват но почет но инфар -
ктно ста ње. Да би се дијаг но -
за потвр ди ла, паци јент је
пре ве зен до Опште бол ни це
како би се ура ди ле лабо ра то -
риј ске ана ли зе. Током чека -
ња резул та та дошло је до
срча ног засто ја и губит ка
све сти. Бол нич ко осо бље је
брзо реа го ва ло и поступ ци ма
реа ни ма ци је вра ти ло паци -
јен та у живот. Наша слу жба
га је пре ве зла до Бео гра да
како би се што пре угра дио
стент и сачу вао срча ни
мишић.

Дру га бор ба за живот била
је још дра ма тич ни ја, а па -
ци јент ки ња још мла ђег жи -
вот  ног доба. Овог пута смо
доби ли инфор ма ци ју да је
жена пре ста ла да дише. У
кући зати че мо мла ду осо бу
жен ског пола без све сти и
срча не рад ње. Само се запа -
жа ју повре ме ни уда си који
се нази ва ју аго нал ним диса -
њем и ука зу ју на то да је
дошло до срча ног засто ја.
Одмах се запо чи ње реа ни -
ма ци ја и паци јент ки ња се
брзо тран спор ту је до бол ни -
це, где се наста вља ју све
тера пиј ске мере како би се
вра ти ли срча на рад ња и
диса ње. У ово ме се успе ва,
али паци јент ки ња се у
бесве сном ста њу пре во зи у
Бео град. Само од тога коли -
ко је мозак дуго био без
кисе о ни ка, може зави си ти
пот пу ни опо ра вак.

Ова два при ме ра из наше
прак се гово ре нам о две вео -
ма важне ства ри. Прва је
пре вен ци ја, која под ра зу ме -
ва здра ве живот не нави ке с
више физич ке актив но сти, а
мање кало ри ја. Дру га је
здрав стве на про све ће ност,
која ће нам помо ћи да пре -
по зна мо ста ња која угро жа -
ва ју живот и при ме ни мо
мере прве помо ћи пре дола -
ска струч не меди цин ске
помо ћи.

Дра ма тич на бор ба 
за живот

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Ста ти сти ка ко ја ка же да сва ки
пе ти ста нов ник пла не те има
ка мен у жу чи, по твр ђу је се и у
пан че вач кој Оп штој бол ни ци,
где сва ко дне ви цу пред ста вља -
ју опе ра ци је упа ље них жуч них
ке са, али и те жих ком пли ка -
ци ја ко је ови не по жељ ни ка -
мен ци иза зи ва ју. Са др Го ра -
ном До дев ским, спе ци ја ли -
стом аб до ми нал не хи рур ги је,
јед ним од нај мла ђих ле ка ра у
ов да шњој бол ни ци, раз го ва ра ли
смо нај пре о то ме ко ли ко је
тр но вит пут чо ве ка ко ји гра ди
ка ри је ру у обла сти ме ди ци не,
а по том и о про бле ми ма са
жуч ном ке сом и о то ме ка ко
их из бе ћи или ба рем ре ши ти
на вре ме.

Др Го ран До дев ски је из Ка ча -
ре ва, а ро ђен је 1981. го ди не у
Пан че ву, где је и за вр шио
Сред њу ме ди цин ску шко лу.
Ди пло ми рао је у ро ку на Ме ди -
цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду.
Пред крај пе те го ди не сту ди ја
про вео је шест ме се ци у Њу јор -
ку. Ме сец да на је био на раз ме -
ни сту де на та, а по том још пет
ме се ци у окви ру те го ди не пр -
ви пут по кре ну тог про гра ма
„Work and Travel”. Ка ко ка же,
још као пе то го ди шњак твр дио
је да ће би ти хи рург и ту од лу -
ку ни кад ни је про ме нио.

ПАН ЧЕ ВАЦ: По по врат ку из
Њу јор ка сте ди пло ми ра ли и
има ли сре ће да од мах до би је -
те по сао у Хит ној по мо ћи. Ме -
ђу тим, то ни је био лак пе ри од
за вас?

ДР ГО РАН ДО ДЕВ СКИ: Та -
ко је. У то вре ме је ва жи ло
пра ви ло да мо раш нај ма ње
две го ди не не где да ра диш да
би мо гао да кон ку ри шеш за
спе ци ја ли за ци ју. Је сте ми се
сре ћа осмех ну ла ти ме што сам
до био по сао, али ка ко сам упо -
ре до мо рао да во лон ти рам и
на хи рур ги ји, жи вео сам тем -
пом ко ји би ма ло ко мо гао да
под не се. Из ноћ не сме не у
Хит ној, ко ја тра је од 19 са ти
до 7 са ти на ред ног ју тра, од -
мах сам про ду жа вао у Бол ни -
цу, где сам на ста вљао по сао. И
та ко бих за ре ђао да но ноћ но, с
рет ким па у за ма. Мо рао сам да
идем тим пу тем и да се бо рим,
ни је би ло дру гог на чи на. Хва -
ла бо гу, на кра ју се ис пла ти ло.
Де си ло се да је баш кад су се
на вр ша ва ле две го ди не мог
ра да у Хит ној по мо ћи, чу ве ни
хи рург у Оп штој бол ни ци – др
Ми хај ло Чер ни шев ски од ла -
зио у пен зи ју и ја сам, за хва -
љу ју ћи пре по ру ка ма ко ле га,
при мљен на то упра жње но ме -
сто. Та ко сам 2011. го ди не по -
чео да ра дим у Бол ни ци.

• Пр ви у Ср би ји сте до би ли
спе ци ја ли за ци ју из аб до ми -
нал не хи рур ги је?

– У то вре ме је по сто ја ла по -
де ла на оп шту и аб до ми нал ну
хи рур ги ју, ко ја под ра зу ме ва
ба вље ње про бле ми ма са сто ма -
ком, без об зи ра на то да ли је
реч о бе ниг ној или ма лиг ној
па то ло ги ји. Је ди ни сам кон ку -
ри сао за ту област. Ста жи рао
сам на Пр вој хи рур шкој кли -
ни ци Кли нич ког цен тра Ср би -
је. Сва ки дан сам из Ка ча ре ва
кре тао око пет ују тру и већ у
се дам бих био та мо, а по том у
са ли про во дио и по де сет са ти.
По сма трао сам опе ра ци је, али
сам имао и част да аси сти рам,
па чак и да ра дим не ке опе ра -
ци је. Нај ду же сам оста јао на
оде ље њу про фе со ра Пе шка,
ака де ми ка, ко ји је по знат по
то ме што ра ди нај те же и нај -
ком пли ко ва ни је опе ра ци је же -
лу ца и јед ња ка. Ме ђу тим,
упра во ту је при ли ка и да се

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР ГО РАН ДО ДЕВ СКИ, ХИ РУРГ

НАЈ О МРА ЖЕ НИ ЈЕ КА МЕ ЊЕ НА СВЕ ТУ

нај ви ше на у чи. Нај ду жа опе ра -
ци ја, ка да сам имао при ли ку и
да аси сти рам јед ном про фе со -
ру, тра ја ла је че тр на ест са ти
без па у зе. Упра во и са да ме нај -
ви ше при вла чи хи рур ги ја же -
лу ца и пан кре а са, а то под ра зу -
ме ва нај те же и нај ве ће опе ра -
ци је. Увек сам у жи во ту би рао
те жи пут, па ваљ да и не чу ди
што ме ср це ву че на ту стра ну.

• Ка ква вас је си ту а ци ја до -
че ка ла као мла дог хи рур га у
пан че вач кој бол ни ци?

– Ов де је ве ли ки обим по -
сла, ни ка да ни је мир но. Ка да
је реч о ин тер вен ци ја ма, нај -
че шће се код нас опе ри ше бе -
ниг на па то ло ги ја – сва ко днев -
но се ра де опе ра ци је упа ле
жуч не ке се, при че му то мо же
би ти ба нал на, та ко зва на хлад -
на опе ра ци ја, ка да је жуч на
ке са бла го упа ље на, али има и
те шких опе ра ци ја, ка да је упа -
ла то ли ко ја ка да је пот пу но
по ре ме ће на ана то ми ја, што
мно го стру ко уве ћа ва ри зик од
ком пли ка ци ја.

• Шта иза зи ва упа лу жуч не
ке се и мо же ли се она из бе ћи?

– По сто ји не што на шта не
мо же мо да ути че мо, а то је та -
ко зва ни 4F син дром. По мо ћу
че ти ри ен гле ске ре чи ко је по -
чи њу сло вом Ф опи су је се гру па
за ко ју се по ка за ло да је нај по -
дло жни ја ова квим упа ла ма: Fat,
Female, Forty, Fertile. У пре во ду
– го ја зне же не у че тр де се тим
го ди на ма у ге не ра тив ном пе ри -
о ду има ју нај ве ће шан се да до -
би ју ово обо ље ње. Уста но вље но
је и да упо тре ба ан ти бе би пи лу -
ла до при но си ства ра њу ка ме на.
Уз то, у фак то ре ри зи ка спа да ју
и пре те ра но кон зу ми ра ње ма -
сних на мир ни ца и ал ко хо ла и
не до ста так фи зич ке ак тив но -
сти, као и ге не ти ка.

• По ко јим симп то ми ма мо -
же мо пре по зна ти упа лу жуч не
ке се?

– Упа ла је у 95 од сто слу ча -
је ва узро ко ва на за че пље њем
ко је ства ра ка мен на стао у са -
мој жуч ној ке си. Ка да се он за -
гла ви на пре ла ску из вра та
жуч не ке се у глав ни жуч ни
вод, ја вља се јак бол ис под де -
сног ре бар ног лу ка, пра ћен
муч ни ном, га ђе њем, по вра ћа -
њем, као и бо ло ви у де сној
плећ ки и ле ђи ма. То су ти пич ни
симп то ми, али бу де и то тал но
ати пич них. То је, ре ци мо, на -
ди ма ње по сле је ла, под ри ги ва -
ње, го ру ши ца. Љу ди та да че сто
по ми сле да је у пи та њу не ки
про блем са же лу цем, али че -
сто се ис по ста ви да је реч о за -
гла вље ном ка ме ну. У нај ве ћем
бро ју слу ча је ва ка мен се сам
вра ти у жуч ну ке су, но ако се
то не де си, упа ла се ши ри и у
ке си по чи ње да се на го ми ла ва
жуч, те она по ста је по пут бом -
бе. Ако се на вре ме не ура ди
опе ра ци ја, до ла зи до ње ног
пу ца ња и до сеп се. Као спе ци -
ја ли ста сам до са да опе ри сао

• Да ли се опе ра ци ја пре по -
ру чу је и он да ка да је ка ме ње
сит но и не да је озбиљ не симп -
то ме?

– Ап со лут но да. Увек са ве ту -
јем па ци јен ти ма да на вре ме
опе ри шу жуч ну ке су, без об зи -
ра на то да ли има ју ка ме ње
или пак по ли пе, ма ко ли ко те
про ме не де ло ва ле бе ниг но.
До вољ но убе дљив раз лог је су
опа сне ком пли ка ци је ко је с
вре ме ном мо гу на ста ти. До ка -
за но је да сва ки ка мен у жуч -
ној ке си пре или ка сни је – за
пет или пак три де сет го ди на –
мо же да се пре тво ри у кар ци -
ном. Тре ба спо ме ну ти и упа лу
пан кре а са, ко ја на ста је ка да се
ма ли ка мен из жуч не ке се за -
гла ви у пан кре а тич ном ка на -
лу. Убе дљи во нај те жи бол ко ји
по сто ји у хи рур ги ји иза зи ва
упра во акут ни пан кре а ти тис.
У не ким слу ча је ви ма не ма по -
мо ћи и де си се да љу ди умру у
ро ку од три до че ти ри да на.
Упра во је за то ка ме ње из жуч -
не ке се ва жно из ва ди ти док
још не ства ра про бле ме.

пет или шест па ци је на та ко ји
су сти гли са сеп сом.

• Има ли спа са ако до ђе до
сеп се?

– Ка ко ка да. По сто ји ве ли ка
опа сност од фа тал ног ис хо да,
али има шан се и да се па ци -
јент из ву че. Упра во по след њи
слу чај ко ји сам ра дио ми је
нај дра жи. Јед не но ћи сти гао
нам је чо век од 83 го ди не, ср -
ча ни бо ле сник, ко ме је пу кла
жуч, од но сно на сту пи ла је
сеп са. Од ње га су, због го ди на,
сла бо сти и оста лих те го ба, го -
то во сви ди гли ру ке, без ика -
кве на де у то да ће се спа сти.
Ме ђу тим, од лу чио сам да ура -
дим опе ра ци ју и дам све од се бе,
па шта бу де. Ни ко срећ ни ји од
ме не ни је био ка да је не ко ли -
ко да на ка сни је па ци јент на
но га ма до шао да се ру ку је са
мном и на пу стио бол ни цу у
ста бил ном ста њу. Упра во то је
не што нај леп ше у овом по слу
– ка да и у без на де жним слу ча -
је ви ма про на ђеш на ду, то ти
да је мо ти ва ци ју да идеш да ље
и бу деш још бо љи.



До 7. јула тра је кон курс за
избор нај леп шег бал ко на и
баште који је рас пи са ло ЈКП
„Зеле ни ло”. Заин те ре со ва ни
за уче ство ва ње на овом так ми -
че њу вред ном пажње могу да
до тог дана поша љу нај ви ше
десет фото гра фи ја сво је баште
или бал ко на на имејл адре су
office@jkpzelenilo.co.rs, или
да их доне су лич но у дирек -
ци ју „Зеле ни ла”, која се нала -
зи у Ули ци Дими три ја Туцо -
ви ћа 7-а.

По исте ку рока за при ја вљи -
ва ње коми си ја ће оби ћи све који
уђу у ужи избор, а нај леп ша
башта и бал кон биће про гла ше -
ни на све ча но сти која ће се одр -
жа ти 19. јула у Народ ној башти.

Побед ни ци ма ће бити уру че -
не награ де у виду вау че ра за
купо ви ну семе на и раса да у
„Зеле ни лу”. Циљ ове акци је је
поди за ње све сти гра ђа на о
важно сти уре ђе ња про сто ра у
коме живе, јер тиме допри но се
и лепо ти нашег гра да. М. Г.

У орга ни за ци ји Спорт ског
саве за општи не Ковин, про -
шлог викен да је у том месту
одр жан Лет њи фести вал шаха,
на којем се над ме та ло пре ко
педе сет мла дих мај сто ра у
игри на 64 црно-бела поља.

ШК „Аље хин” из наше га гра -
да пред ста вио се с пет на ест
каде та, који су и овог пута пока -
за ли да се у том спорт ском
колек ти ву изу зет но добро ради
с мла ђим кате го ри ја ма, па су
пости гли запа же не резул та те.

Тур нир је обе ле жио сјај ни
Вук Нон ко вић, који је у девет
пар ти ја осво јио свих девет
бодо ва. Овај дечак је одли чан
уче ник ОШ „Иси до ра Секу -
лић”, а на овај начин је меда -
ља ма и дипло ма ма с так ми че -

ња из школ ских пред ме та
додао и тро феј с фести ва ла у
шаху. Мно ги струч ња ци виде
вели ки тале нат у овом деча ку,
који по раз у ме ва њу шаха
умно го ме под се ћа на свог
име ња ка Вука Жегар ца.

Поред Нон ко ви ћа, награ де
у Кови ну заслу жи ли су и:
Мили ца Ами џић, Ања Рад ма -
но вић, Вук Канач ки, Мар ко
Фор ђа ри ни, Мате ја Мију шко -
вић, Сте фан Мар се нић, Сте -
фан Марић и Миха и ло Пасер.

У укуп ном пла сма ну ШК
„Аље хин” је убе дљи во осво јио
прво место, а како и не би
када ови тален то ва ни мали -
ша ни и током лета сва ко днев -
но тре ни ра ју у про сто ри ја ма
МЗ Котеж. А. Ж.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ
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„Весела вештица Ника” је
духовита прича обогаћена
лепим илустрацијама Алек-
сандре Илић, која подстиче
почетнике да развију само-
поуздање у читању и при-
том се добро забаве.

Весела вештица Ника до-
била је од своје прапрапра-
прабабе вештице Веселе До-
брице у наследство замак у
градићу Шмеку и писмо у ко-
јем је стајало да мора увек да
буде оно што јесте, да живи у
замку и да испуни задатак од
чијег испуњења зависи бу-
дућност свих добрих вешти-
ца на планети Земљи (као и
целе људске расе). Али Ника
не зна који је то задатак.

Забавни и смехотресни
доживљаји веселе вештице
Нике и њене мачке Веки по-
казаће вам да се највећа ма-
гија крије у ужитку који вам
пружа чињење добрих дела.

Лела Стојановић је рођена
и живи у Нишкој Бањи. Члан
је Удружења драмских писа-
ца Србије. Објавила је књиге
песама за децу „Зелени
облак”, „Најлепши осмех”,
„Оаза среће” и „Константин
Велики”. Ауторка је много-
бројних позоришних тексто-
ва за дечју сцену, играних у
земљи и региону.

Два читаоца који до среде, 5. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 по-
шаљу најинспиративнији одговор на питање: „Када је право време за
лимунаду?”, наградићемо по једним примерком књиге „Весела вешти-
ца Ника” Леле Стојановић. Најбоље одговоре ћемо објавити у наред-
ном 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.

Џејн се изненада указала
прилика живота, шанса да
почне из почетка и да живи
у прелепој минималистич-
кој кући коју је пројектовао
загонетни архитекта Едвард
Манкфорд. Овај модеран
посед из снова опремљен је
високом технологијом –
сензорима и камерама –
што контролише и прилаго-
ђава читав амбијент. Али
Џејн мора испунити необич-
не услове: пре свега треба да
попуни детаљан упитник и
да се придржава дугачког
списка строгих правила.

Када се најзад усели, по-
лако сазнаје детаље преране
смрти претходне станарке
Еме, која је по годинама и
изгледу веома подсећала на
њу. И док покушава да раз-

двоји истину од лажи, она
ће несвесно пратити исте
обрасце понашања, правити
исте изборе и искусити исти
страх као девојка која је би-
ла ту пре ње.

Два читаоца који до среде, 5. јула, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 по-
шаљу најинспиративнији одговор на питање: „Где ћете провести годи-
шњи одмор?”, наградићемо по једним примерком књиге „Била је ту
пре мене” Џ. П. Делејнија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва у Пан -
че ву расве тли ли су више
тешких кра ђа које су се
недав но дого ди ле у нашем
гра ду и ухап си ли су две осо бе.

Лише ни су сло бо де и при -
ве де ни И. Д. (1980) и В. П.
(1983), обо ји ца из Пан че ва.
Осно ва но се сум ња да су они
у послед њих десе так дана у
цен тру гра да и објек ти ма на
Зеле ној пија ци, кори сте ћи

алат за оби ја ње, ломи ли
цилин дре на ула зним вра ти -
ма послов них и уго сти тељ -
ских обје ка та, ула зи ли уну -
тра и про тив прав но при сва -
ја ли тех ни ку, мобил не теле -
фо не, новац и дру ге вред не
пред ме те. Про тив њих ће
због тога бити под не те кри -
вич не при ја ве.

Пан че вач ки поли цај ци су
ухап си ли и М. Д. (1981),
тако ђе из нашег гра да, због
посто ја ња осно ва сум ње да
је извр шио кри вич но дело
лажно пред ста вља ње.

Он се тере ти да је у више
навра та у про те клом месе цу
на тери то ри ји Пан че ва при -
ла зио мало лет ним лици ма
и лажно се пред ста вљао да
је поли циј ски инспек тор.
Сум ња се да је од њих крао
мобил не теле фо не. Због
тога ће и про тив њега бити
под не та кри вич на при ја ва
над ле жном тужи ла штву у
Пан че ву. М. Г.

САОП ШТЕ ЊЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Ухап ше ни лопо ви, 
кра ли по цен тру гра да 

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Три јум фи у тро ста ву
и леже ћем ста ву

Сле ди Првен ство
Срби је

У Новом Саду је про шлог
викен да одр жа но Првен ство
Вој во ди не у гађа њу из мало ка -
ли бар ског спорт ског оруж ја по
А-про гра му. Кон ку рен ци ја је
и овог пута била изу зет на, јер
су се на ватре ној лини ји
нашли нај бо љи стрел ци у
нашој покра ји ни.

Наш град и Стре љач ку дру -
жи ну „Пан че во 1813” пред ста -
вљао је сени ор Дејан Пешић,
који се над ме тао у гађа њу из
мало ка ли бар ске пушке. Наш
нај бо љи стре лац је у оба ста ва
осво јио злат не меда ље, па је
тако постао и нај у спе шни ји
так ми чар на шам пи о на ту Вој -
во ди не.

Дејан је у дисци пли ни тро -
став од три пута по четр де сет
мета ка у кле че ћем, леже ћем и
сто је ћем ста ву пого дио 1.161
круг, а тај резул тат му је донео

ШАМ ПИ О НАТ ВОЈ ВО ДИ НЕ У ГАЂА ЊУ ИЗ МАЛО КА ЛИ БАР СКЕ ПУШКЕ

ДЕЈА НУ ПЕШИ ЋУ ДВЕ ЗЛАТ НЕ МЕДА ЉЕ

Новом Саду, све до 15. јула,
када ће у глав ном гра ду Вој во -
ди не бити одр жа но и Првен -
ство Срби је.

А. Жив ко вић

Про шле сре де, 21. јуна, на
тами шком кеју одр жа на је
прва шко ла пеца ња наме ње на
осо ба ма са инте лек ту ал ним
тешко ћа ма.

Захва љу ју ћи анга жо ва њу пред-
став ни ка УСРМН „Херој Мар -
ко Кулић”, чла но ви удру же ња
„На пола пута” има ли су при -
ли ку да нау че неке зани мљи ве
вешти не и да се опро ба ју у
неким, за њих новим актив но -
сти ма. Кроз овај кра так али
све о бу хва тан курс мла ди са
инте лек ту ал ним тешко ћа ма
нау чи ли су све фазе пеца ња,
почев од руко ва ња шта пом до
ски да ња уло ва са уди це.

– Ова акци ја је још један у
низу дока за да се осо бе са

инте лек ту ал ним тешко ћа ма
могу укљу чи ти у буквал но све
дру штве не актив но сти и да
зајед но са оста лим чла но ви ма
наше зајед ни це могу на ква -
ли те тан, заба ван и кори стан
начин да про во де сло бод но
вре ме – иста кла је Мари на
Куриљ из удру же ња „На пола
пута”.

Током ове мани фе ста ци је
чла но ви Удру же ња пред ста -
ви ли су и рад сво је само за -
ступ нич ке гру пе, као и актив -
но сти које спро во де у окви ру
про јек та „Само за ступ ни ци за
пра ва осо ба са инва ли ди те том
у Срби ји”, који је подр жао
EIDHR.

Д. К.

АКТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Шко ла пеца ња за осо бе 
са инте лек ту ал ним тешко ћа ма

„Весела вештица Ника” 
Леле Стојановић

убе дљив три јумф. Наш сугра ђа -
нин је још јачу побе ду изво је вао
у дисци пли ни 60 мета ка у леже -
ћем ста ву. У овом над ме та њу је
пости гао резул тат од 621,9 кру -

го ва, што му је и нај бо ље оства -
ре ње у ово го ди шњој сезо ни.

Пред Деја ном Пеши ћем су
сада тре нин зи у сала ма и на
стре ли шти ма у Бео гра ду и

ЛЕТ ЊИ ФЕСТИ ВАЛ ШАХА

Вук Нон ко вић нај бо љи „Била је ту пре мене” 
Џ. П. Делејнија

У ТОКУ АКЦИ ЈА ВРЕД НА ПАЖЊЕ

Избор нај леп шег бал кона и баште
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Вла сни ци паса који пла ни ра ју
да задр же сво је љубим це, а не
да их после неког вре ме на
пусте на ули цу, оба ве зно тре ба
да их чипу ју, јер ће их тако
лако наћи уко ли ко им побег ну.

Доказ за то је и слу чај пса
Швр ће који је побе гао из јед не
куће у Вој ло ви ци, почет ком
јуна, а про на ђен је повре ђен
на пот пу но дру гом кра ју гра -
да, на Бава ни штан ском путу.
После интер вен ци је вете ри на -
ра он је изле чен и вра ћен вла -
сни ци ма. При ча о њего вом
нестан ку се срећ но завр ши ла,
а на „Феј сбу ку” је иза зва ла
попри лич но инте ре со ва ње
наших сугра ђа на. За „Пан че -
вац” ју је испри ча ла Зора
Колар ски, заступ ни ца Дру -
штва за зашти ту при ро де и
живо ти ња „Еко ли бри јум”.

– Сре ди ном јуна сти гла ми
је пору ка да је на Бава ни штан -
ском путу, код бен зин ске пум -
пе „Так си петрол”, про на ђен
повре ђен вели ки црни пас, с
црве ном огр ли цом. Када сам
му при шла, није попут дру гих
паса поку шао да бежи, а при -
ме ти ла сам и да је имао вели -
ку посе ко ти ну на десној нози.
Један од рад ни ка на пум пи
рекао ми је да га је неко ли ко
дана рани је уда рио ауто мо бил
и да од тада лежи у тра ви.
Додао је да повре ме но уста је и
да хра мље на зад њу леву ногу
– поче ла је Зора Колар ски.

Она је дода ла и да је повре -
ђе ни пас одмах одве ден у јед -
ну од вете ри нар ских амбу лан -
ти у гра ду, где је пре гле дан,
очи шће на му је рана и добио
је тера пи ју. На сре ћу, уста но -
вље но је да повре да коју је
задо био није теже при ро де.

Међу тим, након тога је
искр сао про блем. С обзи ром
на то да удру же ње „Еко ли бри -
јум” нема про сто ри је за сме -

штај повре ђе них паса и мача -
ка који буду про на ђе ни на
ули ци, про блем је где их сме -
сти ти након што доби ју тера -
пи ју.

На сре ћу, у овом слу ча ју
није било тако. Запо сле ни на
бен зин ској пум пи при ста ли су
да помог ну у збри ња ва њу
неста лог пса из Вој ло ви це,
кога су назва ли Тапи, и
постиг нут је дого вор: чла но ви
удру же ња „Еко ли бри јум” пре -
у зе ли су бри гу о даљим одла -
сци ма Тапи ја код вете ри на ра,
а рад ни ци на бен зин ској пум -
пи су рекли да ће они води ти
рачу на о њего вом сме шта ју.

Зора Колар ски је иста кла да
је на осно ву Тапи је вог пона -
ша ња све упу ћи ва ло на то да је
реч о вла снич ком псу.

– Током интер вен ци ја вете -
ри на ра био је миран и није реа -
го вао ни када га је боле ло. Реа -
го вао је на неке основ не коман -
де и био је отво рен за кому ни ка -
ци ју. Врло брзо се при ви као на
рад ни ке с бен зин ске пум пе,
дозво ља вао им је да га мазе и
слу шао сва ку њихо ву коман ду.
Када би видео ауто мо бил којим
сам дола зи ла код њега, сам је
при ла зио и мир но чекао да му
ста вим пово дац – дода ла је она.

На „Феј сбук” стра ни ци
„Еко ли бри ју ма” више пута су
обја вљи ва не Тапи је ве фото -
гра фи је и оба ве ште ње о том
псу, уз апел да се „деле” даље.
То је има ло ефек та, јер се у
неде љу, 25. јуна, јави ла наша
сугра ђан ка Мили ца, вла сни ца
тог пса. Непу них сат вре ме на
након тог теле фон ског раз го -

во ра Швр ћа је поно во, после
гото во месец дана, био у Вој -
ло ви ци, у свом дому.

– Про на ђен је захва љу ју ћи
упор но сти њего ве вла сни це и
њеној вели кој жељи да опет
буде с њим. Због тога је наш
савет вла сни ци ма паса: чипуј -
те сво је љубим це. Поред тога
што је то закон ска оба ве за,
чипо ва ње мно го зна чи у слу -
ча ју да се пси изгу бе, јер се
лако откри ју. Често нам се
деша ва да на ули ца ма про на -
ђе мо вла снич ке псе који нису
чипо ва ни, због чега не може -
мо да оба ве сти мо њихо ве вла -
сни ке да смо их про на шли.
Зато се мно ги изгу бље ни пси
никад не вра те вла сни ци ма –
дода ла је Зора Колар ски.

Она је рекла да удру же ње
„Еко ли бри јум” апе лу је на вла -
сни ке паса да их сте ри ли шу и
иста кла да су цене које је обез -
бе ди ло то удру же ње педе сет
одсто ниже од важе ћих. За
сте ри ли за ци ју жен ски паса
тре ба пла ти ти 2.500, а за муж -
ја ке 2.000 дина ра.

Чипо ва ње и вак ци ни са ње и
за жен ке и муж ја ке кошта
1.200 дина ра.

Ако је до сада десет
хиља да резер ви ста
с југа Срби је доби ло
новац од држа ве, то
мора важи ти за све

При ку пља се 
доку мен та ци ја за
тужбу про тив НАТО-а
због бом бар до ва ња
Срби је

Адвокат Срђан Алек сић, заступ -
ник резер ви ста који су били
моби ли са ни 1999. годи не, а
потом су тужили нашу држа ву
због неис пла ће них рат них
днев ни ца, изја вио је да још
посто је шан се да они доби ју
нов ча не накна де, али да све
зави си од тога да ли наши
држав ни орга ни желе да испу -
не ту оба ве зу.

Он је пре ци зи рао да су виши
судо ви у Нишу, Пиро ту, Кра -
ље ву, Кра гу јев цу, Лесков цу,
Новом Саду, Субо ти ци, Зре ња -
ни ну и неким дру гим гра до ви -
ма у Срби ји до сада доне ли 50
пра во сна жних и 70 прво сте пе -
них пре су да у корист резер ви -
ста, што гово ри да су суди је
сма тра ле да су они у пра ву.
Алек сић је додао да је до сада и
у Пан че ву под не то 50 тужби за
испла ту рат них днев ни ца и да
се оче ку је њихов епи лог.

– Нема нијед ног раз ло га да
у свим гра до ви ма суди је не
пре су де у нашу корист. Нема
осно ва и не сме да буде дру га -
чи је, јер је до сада десет хиља -
да бора ца из седам општи на
Топлич ког окру га који су били
моби ли са ни 1999. годи не
доби ло по 200.000 дина ра од
држа ве на име соци јал не
помо ћи. Ако је то испла ће но
њима, мора да буде учи ње но
исто и с резер ви сти ма из дру -
гих дело ва Срби је. Они не
сме ју да буду дис кри ми ни са -
ни – иста као је Алек сић.

Он је оба ве стио све пан че -
вач ке резер ви сте који му нису

СРЂАН АЛЕК СИЋ, АДВО КАТ РЕЗЕР ВИ СТА

ДРЖА ВА МОРА ДА ИСПЛА ТИ 
РАТ НЕ ДНЕВ НИ ЦЕ

оста ви ли пуно моћ је и тиме га
овла сти ли за засту па ње у суд -
ском спо ру про тив држа ве да
то још могу да учи не у Град -
ском одбо ру Удру же ња бора ца
Народ но о сло бо ди лач ког рата,
чије се про сто ри је нала зе у
Ули ци др Све ти сла ва Каса пи -
но ви ћа 1.

Тужба про тив НАТО-а 
не заста ре ва
Алек сић је изја вио и да интен -
зи ви ра при пре ме за под но ше -
ње тужбе про тив НАТО-а због
бом бар до ва ња Срби је 1999.
годи не. Додао је да још није
касно за то, иако је од агре си је
Запад не али јан се на нашу
земљу про шло седам на ест
годи на. Пре ма њего вим речи -
ма, таква тужба ника да не
може да заста ри, јер је НАТО у
слу ча ју агре си је на Срби ју
пре кр шио број не нор ме међу -
на род ног пра ва, а бом бар до ва -
ње наше земље има ло је ужа -
сне после ди це.

– Довољ но је узе ти у обзир
дра сти чан пораст обо ле лих од
рака. Неки наши лека ри поку -

ша ва ју да убе де јав ност да тај
тренд није алар ман тан и да је
при ме тан и у дру гим запад но -
е вроп ским држа ва ма. Међу -
тим, то је неу по ре ди во, с обзи -
ром на то да Срби ја има знат -
но мање ста нов ни ка од тих
зема ља. У нашој земљи сва ке
годи не обо ли око 33.000 људи,
исто коли ко и у Немач кој, која
има осам де сет мили о на ста -
нов ни ка, а ми има мо само
седам и по мили о на. Осим
тога, немо гу ће је забо ра ви ти
да је НАТО у Пан че ву бом бар -
до вао фабри ке петро хе миј ске
инду стри је, што је рат ни зло -
чин који је допри нео огром -
ном и непо бит ном зага ђе њу
живот не сре ди не и дра стич -
ном погор ша њу здрав стве ног
ста ња мно гих Пан че ва ца –
додао је Алек сић.

Инди рект но потвр ђен 
рат ни зло чин
Он је иста као да му иде нару -
ку то што су судо ви у Ита ли ји,
Енгле ској и неким дру гим
запад но е вроп ским држа ва ма
до сада пре су ди ли у корист

вој ни ка из тих држа ва који су
се 1999. годи не бори ли на
Косо ву. Ти вој ни ци су под не ли
тужбе јер су обо ле ли од рака
зато што су уди са ли пра ши ну
од оси ро ма ше ног ура ни ју ма,
отро ва којим је била пуње на
муни ци ја изба ци ва на из ави о -
на НАТО-а на Косо ву.

Алек сић је пре ци зи рао да ће
адво кат ски тим који ће он
пред во ди ти бити саста вљен од
руских, запад но е вроп ских и
аме рич ких адво ка та и да они
неће под но си ти тужбе у име
наше држа ве, већ наших гра -
ђа на који су после 1999. годи -
не обо ле ли од рака.

Он је позвао све Пан чев це
који су се раз бо ле ли од нај те же
боле сти после бом бар до ва ња
Срби је да иско пи ра ју лекар ску
доку мен та ци ју о томе и да је
доне су у Град ски одбор Удру -
же ња бора ца Народ но о сло бо -
ди лач ког рата у Ули ци др Све -
ти сла ва Каса пи но ви ћа 1.

Додао је да ће након тога
фор ми ра ти лекар ски тим
саста вљен од струч ња ка који
ће ана ли зи ра ти при ку пље ну
доку мен та ци ју гра ђа на боле -
сних од рака широм Срби је.
То ће се, пре ма њего вим речи -
ма, ради ти да би се про на шло
девет на е сто ро нај те жих слу -
ча је ва, оних који су се раз бо -
ле ли због уди са ња оси ро ма -
ше ног ура ни ју ма или бом бар -
до ва ња фабри ка петро хе миј -
ске инду стри је на тери то ри ји
на којој живе. Тиме би се,
како је рекао Алек сић, дока за -
ла узроч но-после дич на веза
изме ђу њихо ве боле сти и
НАТО агре си је.

Он је закљу чио да је добро
што се све више наших и стра -
них меди ја и неза ви сних инте -
лек ту а ла ца инте ре су је за
тужбу про тив НАТО-а. Неко -
ли ко при ло га који су до сада
еми то ва ни на теле ви зи ји
„Russia Today” и на неким дру -
гим руским и запад но е вроп -
ским ТВ ста ни ца ма има ло је
више од мили он гле да ла ца и
мно го пози тив них реак ци ја.

ПРИ ЧА ЗА ФИЛМ

Неста ли пас про на ђен после месец дана

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Запо сле ни у пан че вач кој
Хит ној помо ћи про шле субо -
те су интер ве ни са ли два пута
због сао бра ћај них уде са.

Нај пре су након 19 сати
оба ве ште ни да је у Скро ба ри
ауто мо бил уда рио мото ци -
кли сту (1976) који је возио
жен ску осо бу истог годи шта.
Захва љу ју ћи спле ту срећ них
окол но сти, нико од њих није
стра дао и обо је су, због
повре да ногу које су задо би -
ли, пре ба че ни у бол ни цу.

У дру гом уде су, који се
дого дио касни је, повре ђен
је бици кли ста у бли зи ни
бен зин ске пум пе „Гас
петрол”. Он је задо био теже
повре де десне руке и ноге,
јер је на њега нале тео ауто -
мо бил и обо рио га на коло -
воз. И он, као и возач мото -
ци кла који је повре ђен у
првом уде су, носи ли су
заштит не каци ге, због чега
њихо ве повре де нису теже
при ро де.

ПРО ШЛЕ СУБО ТЕ МНО ГО ПОСЛА 
ЗА ХИТ НУ ПОМОЋ

Два сао бра ћај на 
уде са за ноћ

Град ски одбор Удру же ња
бора ца Народ но о сло бо ди -
лач ког рата обе ле жи ће
наред ног утор ка у пар ку у
цен тру гра да Дан бор ца.

Пово дом тог дату ма, који
је остао запам ћен као дан
када је 1941. годи не Кому -
ни стич ка пар ти ја доне ла

одлу ку о поди за њу устан ка
у оку пи ра ној Срби ји, пред -
став ни ци Град ске упра ве,
вој ске и борач ких орга ни -
за ци ја које делу ју у Пан че -
ву поло жи ће вен це на спо -
ме ни ке народ ним херо ји -
ма. Та цере мо ни ја поче ће у
11.15.

ИДУ ЋЕГ УТОР КА У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Обе ле жа ва ње 4. јула

Зол тан
Оберк нез
Умро је Зол тан Оберк нез. Ова
вест је про ху ја ла Пан че вом и
рас ту жи ла мно ге сугра ђа не. Са
живот не сце не сишао је добар
човек, љуби тељ спор та, успе -
шан пред у зет ник...

Зол тан се као мла дић бавио
фуд ба лом, и то вео ма успе шно,
у ФК-у „Дина мо”. Био је тален то ван, струч ња ци су му
пред ви ђа ли успе шну кари је ру. Ипак, није се оства рио
на том пољу. Али зато јесте као при вред ник. Осно вао је
фир му „Роло спас” и био је њен први човек све до пре ра -
не смр ти.

Пан чев ке и Пан чев це је изне на ди ло када се Оберк нез
сво је вре ме но нашао у уло зи пред сед ни ка ЖРК-а „Дина -
мо”. На место првог чове ка попу лар них „мале них” дошао
је 2000. годи не и спа сао их од гаше ња клу ба. У рено ми ра -
ном спорт ском колек ти ву про вео је неко ли ко сезо на.

Била су то тешка вре ме на за спор тист ки ње из гра да
на Тами шу, али Золи се није пре да вао. Није га обес хра -
бри ла ни чиње ни ца да се Пан чев ке над ме ћу у Дру гој
лиги. Напро тив. Опти ми змом је „хра нио” све око себе,
жуде ћи да буде схва ћен као неко ко није једи ни који
веру је да тај клуб поно во може поста ти велик. То се
потом и дого ди ло, али без њега на челу клу ба.

Оберк нез ће оста ти упам ћен као човек спор та, не
љуби тељ, како често воли мо да каже мо, већ осо ба која
је ула га ла соп стве на сред ства да један дру штве ни сим -
бол Пан че ва не буде послат у исто ри ју. Ипак, и на њего -
ву жалост, и то се касни је дого ди ло.

Није лако при хва тио све што се тада деша ва ло око
„Дина ма”, па и њега самог, те се одсе лио у Зре ња нин и
тамо наста вио живот. Рет ко се огла ша вао у пан че вач кој
јав но сти, а сада је наше сугра ђан ке и сугра ђа не зате кла
вест о њего вој смр ти.

IN ME MO RI AM



ФОТО-КОН КУРС УДРУ ЖЕ ЊА „СУН ЦО КРЕТ”

Мој живот на два точ ка
У оквиру пројекта „Омоцикл –
бициклистичка инфо-тачка у
Омољици”, Удружење грађана
„Сунцокрет” у сарадњи с фонда-
цијом „Траг” расписује наград-

ни фото-конкурс на тему „Мој
живот на два точка”.

Поменута организација
позива све оне који имају оби-
чај да бележе „најкреативније,
најзанимљивије и најбезбед-
није тренутке” проведене на
бициклу да своје радове поша-
љу на имејл sun co kret.omo lji -
ca@g mail.com . Заинтересова-
ни притом треба да доставе и

следеће податке: име, прези-
ме, место становања, контакт-
телефон и модел фото-апарата/
телефона којим су сликали,
како би доказали да је фото-
графија њихова. Једна особа
може послати само један рад,
и то најкасније до 1. августа.

Победнике ће одабрати
стручни жири који оцењује
идеју, садржај и квалитет фото-

графије, али биће изгласан и
најбољи на основу највећег
броја лајкова на „Фејсбук”
страници https://www.face bo -
ok.com/Sun co kre tO mo lji ca.

Онај којег стручни жири
одабере, добиће километар-
сат, а првопласираном према
лајковима на „Фејсбук” стра-
ници следује безбедан бици-
клистички пакет.

Про те клих дана у стро гом
цен тру Стар че ва – на Тргу
нео ли та отво ре на су два вели -
ка гра ди ли шта. Прво је дуго
наја вљи ва но уре ђе ње послов -
не инфра струк ту ре, у скло пу
чега ће бити напра вље ни
покри ве на пија ца с новим
тезга ма, при лаз и пар кинг
испред пре храм бе не про дав -
ни це „Поду на вље”, као и ново
шета ли ште.

Пре ма речи ма Петра Андре -
ји ћа, чла на локал не месне
скуп шти не, уско ро тре ба да
буду при ве де ни кра ју радо ви
на покри ва њу зеле не пија це и
новом сани тар ном објек ту с
три тоа ле та, а оста так посла
чека ће завр ше так недав но рас -
пи са не нове јав не набав ке.

– Морам напо ме ну ти да је до
реа ли за ци је ове инве сти ци је

дошло захва љу ју ћи томе што
су поје ди не инсти ту ци је за њу
има ле довољ но слу ха: вла да

Вој во ди не обез бе ди ла је два -
де сет мили о на дина ра, а Град
Пан че во за ту наме ну још пет

мили о на. На овај начин Стар -
че во се кому нал но зао кру жу је,
а мешта ни доби ја ју, поред
новог шета ли шта, и мул ти -
функ ци о нал ни про стор
покри вен над стре шни цом,
који ће, поред пија це, моћи да
се кори сти и за раз не мани фе -
ста ци је – исти че Андре јић.

Сви посло ви на Тргу нео ли -
та биће окон ча ни у тре ћој
фази уре ђе ња цен тра Стар че -
ва, одно сно са завр шет ком
про јек та за рекон струк ци ју
пар ка, који је упра во у изра ди.

Поред тога, сре ди ном јула
инфо-табла на Тргу доби ће
нови сјај, а на обли жњој Римо -
ка то лич кој цркви Све тог Мау -
ри ци ја биће заме њен кров, па
ће се наред ни „Дана дру же ња”
оди гра ва ти у упа дљи во бли -
ста ви јем амби јен ту.

Ка ча ре вац ко ји го ди на ма жи -
ви у Бе чу – Дар ко Мар ков, пи -
сац, глу мац, про ду цент, чо век
с хи ља ду ин те ре со ва ња, пред -
ста вио је сво је ли те рар но де ло
под на зи вом „Су мрак у беч ком
ха у сто ру” у по не де љак, 19. ју -
на, у ба шти На род ног му зе ја.

Умет ник „век” про во ди у
пре сто ни ци Ау стри је и кр -
ста ри ње ним ули ца ма у же -
љи да про све тли и про ту ма -
чи на ше љу де ко ји су се
игром слу ча ја на шли у мо -
дер ним ка за ма ти ма.

Овај до га ђај из два ја се из
мо ра слич них за то што се
ау тор опре де лио да не што с
па пи ра пре то чи у мо но дра -
му. То ком осам де сет ми ну -
та тра ја ња ко ма да би ло је
све га и сва че га, а нај ви ше
га стар бај тер ских му ка, али
и бру ка...

Вре ди ис та ћи да је ова пред -
ста ва при ка за на и у пре сти -
жном „Ак цент те а тру”, ко ји у
Бе чу ва жи за дом нај ква ли тет -
ни јих зби ва ња ка да је реч о
драм ској умет но сти.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ДВП-а „Тамиш –Ду нав”
напра ви ли су седам ћупри ја
које су пору ше не при ли ком
копа ња колек тор ског кана ла,
а пре о ста ле су још чети ри.
Изло жба фото гра фи ја ауто ра
Бра ни сла ва Стру га ра под
нази вом „Све тло и сен ке”
отво ре на је у петак, 23. јуна,
у гале ри ји Ватро га сног дома.
Вете ра ни Руко мет ног клу ба
„Будућ ност” оди гра ли су
реви јал ну утак ми цу и након
тога при ре ди ли дру же ње.

Банат ско Ново Село: Годи -
шњи кон церт свих ансам ба ла
фол клор не сек ци је и орке -
стра Дома кул ту ре, балет -
ских гру па и чла но ва Удру -
же ња гра ђа на ДАК одр жан је
у петак, 23. јуна, у локал ној
спорт ској хали. На так ми че -
њу за избор прве хар мо ни ке
Вој во ди не, одр жа ном у Ива -
но ву у поне де љак, 26. јуна,
три на е сто го ди шњи Лео нид
Арде љан осво јио је прво
место у кате го ри ји пио ни ра.

Доло во: Дона тор ска жур ка за
помоћ руко мет ном клу бу
при ре ђе на је у петак, 23. јуна,
у „дис ко те ци” Дома кул ту ре,
када је при ку пље но око
30.000 дина ра. Пред став ни ци
фир ме „Ветро е лек тра не” у

сре ду, 28. јуна, при ре ди ли су
у Месној зајед ни ци дан отво -
ре них вра та, како би гра ђа ни -
ма пру жа ли инфор ма ци је о
про јек ту „Чибук 1”. „Доло -
вач ка фија ке ри ја да” биће
одр жа на у неде љу, 2. јула, на
локал ном хипо дро му.

Гло гоњ: КУД „Весе ли ја”
добио је 3.000 евра за набав -
ку нових инстру ме на та и
хоно ра ре за коре о гра фа на
кон кур су румун ског Мини -
стар ства за Руму не у дија -
спо ри. Месна скуп шти на ће
током наред не неде ље сачи -
ни ти про грам за обе ле жа ва -
ње сео ске сла ве Петров дан.

Ива но во: Мани фе ста ци ја под
нази вом Међу на род ни фести -
вал хар мо ни ке „Злат на дир -
ка” пре ми јер но је одр жа на у
поне де љак, 26. јуна, на пла тоу
испред Дома кул ту ре, пред
више од 500 људи. Почи ње
уре ђе ње пута до кам па на
Дуна ву, дугог кило ме тар и по.

Јабу ка: Месна зајед ни ца уз
помоћ гра ђа на и удру же ња
„Бал та зар” и „Наш Тамиш”
завр ша ва уре ђе ње при о ба ља,
изле ти шта, пла жа „песак” и
„ске ла” и оне у бли зи ни села.
Поче ли су дого во ри инсти ту -
ци ја и удру же ња пово дом
орга ни за ци је про гра ма обе ле -
жа ва ња сео ске сла ве Све ти
Или ја. У скло пу тога биће одр -
жан тур нир у малом фуд ба лу,
који ће поче ти сре ди ном јула,
а завр ши ће се 1. авгу ста.

Кача ре во: Сео ска депо ни ја
запа ли ла се у четвр так, а
акци јом локал них кому на ла -
ца и ватро га сних једи ни ца
пожар је уга шен након два
дана. ЗD про јек ци ја фил ма
„Пира ти с Кари ба 5” одр жа на
је у петак, 23. јуна, у атри ју му
изнад Месне зајед ни це, a у
петак, 30. јуна, од 21 сат,
биће при ка зан доку мен тар ни
филм о банат ским Шва ба ма.

Омо љи ца: Удру же ње гра ђа на
„Сун цо крет” четвр ти пут заре -
дом, изме ђу 3. и 16. јула, при -
ре ђу је Међу на род ни волон -
тер ски камп „Sunflower”. Два
дана касни је поче ће „Омо -
љич ке спорт ске игре”, које ће
тра ја ти десет дана. Пред ста ва
за децу „Ружи ча сто слон че”
биће при ка за на у петак, 30.
јуна, од 20 сати, на Лет њој
позор ни ци.

Стар че во: Изло жба гра фи ка
Мила на Була то ви ћа отво ре -
на је у четвр так, 22. јуна, у 20
сати, у гале ри ји „Боем”, а сат
касни је, у ККК-у, на про гра -
му је био доку мен тар ни
филм о сли ка ру Хри сти фо ру
Рани ло ви ћу, јед ном од уте ме -
љи ва ча Етно граф ског музе ја.
Педе сет дру ги Репу блич ки
изви ђач ки више бој биће
отво рен у четвр так, 6. јула, у
20 сати, на локал ном ста ди о -
ну, и тра ја ће до неде ље, 9.
јула, а так ми чи ће се 25 одре -
да из целе земље.

Петак, 30. јун 2017.
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Месне актуелности 

Страну припремио
Јордан

Филиповић

Пожар у Кача ре ву
уга шен за два дана

Упле тен и људ ски
фак тор?!

Вели ке неу рал ги је гра ђа на
свих девет села су депо ни је,
како дивље, тако и оне сео ске,
услов но рече но, легал не...

То се нај ра ди кал ни је очи ту -
је на људ ским респи ра тор ним
орга ни ма, када, наро чи то при
висо ким тем пе ра ту ра ма, слу -
чај но или намер но, дође до
паље ња сме ћа.

Ветар убла жио ситу а ци ју
Поме ну те ватре не сти хи је
виђа не су не тако дав но у више
села, а недав но је таква непри -
јат ност заде си ла и Кача ре во.
На тамо шњој депо ни ји дим је
почео да се осе ћа про те клог
четврт ка, 22. јуна, у попо днев -
ним сати ма, да би озбиљ ни је
раз ме ре пожар почео да доби -
ја наред ног дана.

Коли ко је тешко сузби ти га,
спо зна ли су запо сле ни у кача -
ре вач ком кому нал ном пред у -
зе ћу, чији дирек тор Васо
Крко ба бић каже да се ватра
вео ма брзо про ши ри ла целом
дужи ном сме тли шта од око
400 мета ра.

– Гаше ње је тра ја ло два дана,
а у помоћ су нам брзо при ско -
чи ли локал ни ДВД и две град -
ске једи ни це. Међу тим, због
пре ја ког ветра неу тра ли са ње
ватре ишло је оте жа но, па сам
у петак оба ве стио над ле жне у
гра ду, који су нам убр зо посла -
ли опре мље ни је еки пе из
„Хиги је не” и „Зеле ни ла”. Уга -
си ли смо нај пре цен трал ни
део, а потом до субо те и све
оста ло, након чега смо земљом
засу ли целу депо ни ју. Захва љу -
ју ћи поме ну том јужном ветру,
који је носио дим пре ма севе ру
и изнад ата ра га рас пр ша вао,
Кача рев ци овог пута ништа
непри јат но нису осе ти ли.
Ипак, с обзи ром на то да у сме -
ћу има и отров них и кан це ро -
ге них мате ри ја, анга жо ва ни су
запо сле ни у Заво ду за јав но
здра вље, који су про ве ра ва ли

ста тус вазду ха и нису кон ста -
то ва ли ништа алар мант но –
исти че Крко ба бић.

О све му је оба ве ште на и
поли ци ја, јер има озбиљ них
инди ци ја да је реч о људ ском
фак то ру. Пре ма изво ри ма „Пан-
чев ца”, посто је осно ва не сум ње
на кон крет но лице. Нажа лост,
као и у мно гим слич ним ситу а -
ци ја ма, про тив пиро ма на засад
не посто је опи пљи ви дока зи,
попут фото гра фи ја. Инте ре -
сант но је да упу ће ни још наво -
де како се паље ње гото во по
пра ви лу дога ђа сре дом уве че,
што је веро ват но и овог пута
био слу чај.

А да про блем није нима ло
наи ван, гово ри и пода так како је
про шле годи не ватра с депо ни ја
уни шти ла окол не кошни це, као
и одре ђе ни број сад ни ца.

Шта с (не)легал ним 
сме тли шти ма?!
Као што је рече но, и дру га села
има ла су нево ље са упа ље ним
сме ћем, а пре отпри ли ке две
годи не то се дого ди ло у Бре -
стов цу. У пита њу је био озбиљ -
ни ји, дубин ски пожар, који је

дуго тињао. А тада је гаше ње
вра шки тешко...

Дирек тор ка тамо шњег ЈКП-
а „Ком брест” Татја на Цве та но -
вић наво ди да ота да није било
слич них ситу а ци ја.

– Депо ни ју редов но чисти -
мо, али када је реч о озбиљ ни -
јем одр жа ва њу, има мо скром -
не могућ но сти. С обзи ром на
то да рас по ла же мо са све га
чети ри физич ка рад ни ка, јед-
ва пости же мо и редов не пос-
ло ве, па о чува њу сме тли шта
нема ни гово ра. Два пут смо га
огра ђи ва ли, али су лопо ви у
нај кра ћем року све покра ли,
чак и кући цу у којој су бора ви -
ли наши рад ни ци – наво ди
дирек тор ка ЈКП-а „Ком брест”.

Када је реч о про бле му депо -
ни ја, тре ба још јед ном нагла -
си ти да у Пан че ву посто ји само
јед на која је (при бли жно) по
зако ну, док се све оста ле пре ма
том сло ву воде као неле гал не,
одно сно „дивље”. Наме ће се
логич ки закљу чак – све би их
тре ба ло укло ни ти.

Тај нима ло јед но ста ван
посао ура ђен је једи но у Стар -
че ву.

СЕЛО

ГОРУ ЋИ ПРО БЛЕМ СЕО СКИХ ДЕПО НИ ЈА

ОПРЕЗ – СМЕ ЋЕ ЛЕТИ БРЗО ПЛА НЕ!

МО НО ДРА МА АУ СТРИЈ СКОГ КА ЧА РЕВ ЦА

Су мрак у беч ком 
ха у сто ру

ТЕКУ РАДО ВИ НА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈИ СТАР ЧЕ ВАЧ КЕ ПИЈА ЦЕ

Зао кру же ње Трга нео ли та

Дирек тор тамо шњег кому -
нал ног пред у зе ћа Милан Бачуј-
ков каже да реви та ли за ци ја
није у пот пу но сти завр ше на, јер
је оста ло око три де сет одсто
посла.

– Наши сугра ђа ни у почет ку
нису схва ти ли о чему се ради,
па су још неко вре ме наста ви -
ли да доно се сме ће на исто
место. Можда је тада тре ба ло
ура ди ти тако зва ни при вре ме -
ни „при хват”, али је и ту
закон ска про це ду ра вео ма
ригид на и дуго трај на, гото во
као за отва ра ње мини реци -
кла жног цен тра. То сада, ипак,
више не чине, али зато наста -
вља ју да га одла жу на дивље
депо ни је. Оне су углав ном на
лока ци ја ма код ста ре цигла не,
„белог бре га” и испод ста ре
шко ле. Иако нема мо над ле -
жност ван гра ђе вин ског рејо -
на, чисти мо коли ко може мо –
рекао је Бачујков.

Све у све му, реше ње за
неле гал на одно сно дивља
сме тли шта достој но еко ло -
шких стан дар да циви ли зо ва -
них дру шта ва гото во да се не
нази ре.



Темат ски про грам
Четвр так, 29. јун, 19.30, Град ска библи о те ка: три би на
пово дом књи ге „Народ на монар хи ја” Ива на Соло ње ви ча.

Субо та, 1. јул, 9 сати, Град ски парк: ради о ни ца кари ка ту ре
Нико ле Дра га ша.

Изло жбе
Уто рак, 4. јул, 19 сати, Народ ни музеј: отва ра ње изло жбе
сли ка мањих фор ма та Вој ка на Мора ра и јапан ског сли ка ра
Кацу ми ја Цуџи ја. 

КУЛТУРА
Петак, 30. јун 2017.
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Културни телекс
ОДР ЖА НО ПРВО МЕЂУ НА РОД НО БАЛЕТ СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ „КОСТА ДИН КА ДИНА НИКО ЛИЋ”

ГРАН-ПРИ ЛАРИ РОДРИ ГЕЗ РИСТИЋ
Балет ско так ми че ње
посве ће но настав ни ци
бале та

Три де сет девет 
уче сни ка пред ста ви ло
се у две кате го ри је

Прво међу на род но балет ско
так ми че ње „Коста дин ка Дина
Нико лић”, у орга ни за ци ји
Балет ске шко ле „Дими три је
Пар лић”, одр жа но је од 25. до
27. јуна у Кул тур ном цен тру
Пан че ва. Так ми че ње је наста -
ло с циљем да оку пи мла де
балет ске наде из бив ших југо -
сло вен ских репу бли ка и
покре не сарад њу изме ђу шко -
ла, позо ри шних кућа, балет -
ских тру па и ака де ми ја у
реги о ну и шире.

За так ми че ње се при ја ви ло
три де сет девет балет ских
игра ча из Пан че ва, Бео гра да и
Новог Сада, а пра во да уче -
ству ју, има ли су уче ни ци
држав них и при ват них балет -
ских шко ла узра ста од три на -
ест до осам на ест годи на. Прве
вече ри оце њи ван је кла си чан
балет, у кате го ри ја ма од 13 до
16 и од 16 до 18 годи на, а дру -
ге вече ри су сво је вешти не у
савре ме ном пле су пред ста ви -
ли пле са чи од 13 до 18 годи на.

Прву награ ду у првој кате -
го ри ји кла сич ног бале та
осво ји ла је Ната ли ја Тапић,
дру гу Миле на Јан ко вић, а
тре ћу је заслу жио Стра хи ња
Мичић. Гран-при је при пао
Лари Родри гез Ристић. У дру -
гој кате го ри ји нај бо ља је била
Деја на Бајић, дру го место
осво ји ла је Алек сан дра Мр-
дић, а тре ће Андри ја на Жи-
ванов.

Деја на Бајић осво ји ла је још
јед ну награ ду – за дру го место

Про ме ни свет

МОЈ избор МОЈ

Јова на Угре но вић, књи жар ка

КЊИ ГА: „Про ме ни свет” је
књи га Жана Цигле ра, позна -
тог соци о ло га са уни вер зи те -
та у Жене ви, који оштро осу -
ђу је капи та ли зам и свет ски
поре дак. Ако вас зани ма
зашто ства ри у све ту не
функ ци о ни шу, ово је књи га
за вас. Кри ти ка дру штва и
кри ти ка поје дин ца. Фило -
зоф ско дело о томе како нам
је потреб но мало више емпа -
ти је како бисмо све схва ти ли
и како бисмо се окре ну ли
про тив оних који нас тла че.

КОН ЦЕРТ Ника Кеј ва с
нестр пље њем оче ку јем иако
је тек у окто бру. Није
потреб но гово ри ти о томе
какав је умет ник у пита њу.
Овај кон церт је про мо ци ја
албу ма „Skeleton Tree”, који
је био у наста ја њу кад му је
пре ми нуо син. „One More
Time with Feelling” је доку -
мен та рац који гово ри упра во

о томе, врло осе ћа јан и пре -
див но ура ђен.

СЕРИ ЈА: „Табу” је послед ња у
мору сери ја које гле дам а да је
оста ви ла ути сак, и то не само
због изван ред не глу ме Тома
Хар ди ја, који је и један од
тво ра ца сери је. Зани мљи ва
при ча држи вас при ко ва ним
за фоте љу. Енгле ска, поче так
18. века и аван ту ре Џеј мса
Кеза је Делеј ни ја, који се из
Афри ке вра ћа у род но место.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

на челу, који су осми сли ли и
покре ну ли ства ра ње овог так -
ми че ња. Мој вре дан и озби љан
рад с тален то ва ном децом
врло брзо се пока зао успе -
шним. Поно сна сам на њих и
оста ће зау век моја вели ка
љубав – рекла је са узбу ђе њем
у гла су Коста дин ка Дина
Нико лић.

Балет ске пле са че је оце њи -
вао жири у саста ву: при ма ба -
ле ри на, балет мај стор и педа -
гог Ашхен Ата љанц, при ма ба -
ле ри на Ана Павло вић, при ма -
ба ле ри на и педа гог Реги на
Кри жај (Сло ве ни ја), коре о -
граф, педа гог и про фе сор
Инсти ту та за умет нич ку игру
Иси до ра Ста ни шић и први
соли ста бале та Народ ног по-
зо ри шта у Бео гра ду, коре о -
граф и про фе сор на Инсти ту ту
за умет нич ку игру Алек сан дар
Илић, док је секре тар ка жири -
ја била Све тла на Вучи нић
Сто јић, балет ски педа гог у БШ
„Дими три је Пар лић”.

у кате го ри ји савре ме на игра.
Тре ће место зау зе ле су Андреа
Добрић и Љуби ца Нешић, које
су насту пи ле као дуо.

Награ ђе ним балет ским иг-
ра чи ма уру че не су пла ке те и
меда ље на који ма је угра ви ра -
на силу е та Коста дин ке Дине
Нико лић. Сви оста ли уче сни -
ци доби ли су дипло ме за уче -
шће.

– Већ три годи не орга ни зу -
је мо Фести вал балет ских шко -
ла Срби је за основ це. Жеља
нам је била да орга ни зу је мо и
јед но так ми че ње за сред њо -
школ це, јер они тре нут но има -
ју само репу блич ко так ми че -
ње које се одви ја бије нал но. С
обзи ром на то да ће наред ну
при ли ку да се так ми че има ти
тек 2018. годи не, ми смо одлу -
чи ли да реа ли за ци ју так ми че -
ња „Коста дин ка Дина Нико -
лић” започ не мо од 2017. годи -
не – рекла је дирек тор ка
Балет ске шко ле „Дими три је
Пар лић” Татја на Крга.

Коста дин ка Дина Нико лић
игра ла је у Народ ном позо ри -
шту ско ро три де сет годи на.
Има ла је вели ку играч ку
кари је ру, након које се посве -
ти ла раду у нека да шњој балет -
ској шко ли „Јован Бан дур”,
сада „Дими три је Пар лић”.

– Назва ли смо ово так ми че -
ње по нашој настав ни ци бале -
та која је један део кари је ре
посве ти ла педа го шком раду и
ство ри ла темељ дана шње пан -
че вач ке балет ске шко ле –
рекла је Татја на Крга.

При ли ку да се обра ти гости -
ма, орга ни за то ри ма и уче сни -
ци ма има ла је и сама Коста -
дин ка Дина Нико лић, која је с
вели ком захвал но шћу рекла
да је ово вели ки дан за њу.

– Овај дан је толи ко вели ки
да ће оста ти и када ме више не
буде с вама. Моје име у пан че -
вач кој шко ли оста је с љуба вљу
зау век. Захва љу јем балет ском
колек ти ву мојих уче ни ка, с
дирек тор ком Татја ном Кргом

Изло жба екс пе ри мен тал ног
стри па „Репринт” Дра га не
Купре ша нин отво ре на је у уто -
рак, 20. јуна, у Гале ри ји Мило -
ра да Бате Миха и ло ви ћа. Ово
је прва само стал на изло жба
бео град ске умет ни це у нашем
гра ду, а овом при ли ком пред -
ста ви ла је сери ју црте жа-
кадро ва који, поста вље ни у
стрип-табле или каи ше ве, гра -
де стрип-нара ци ју.

– Опус „Бај ка о кру шци и
зецу” запо чет је 2008. годи не
као екс пе ри мен тал но истра жи -
ва ње одно са визу ел них меди ја
и тех ни ка које их чине и поку -
шај је да се испи та ју гра ни це
ликов них и при ме ње них меди -
ја: црте ж–и лу стра ци ја –стрип,
њихо ве струк ту ре и карак те ри -
сти ка. Рад је зами шљен као
сери ја црте жа-кадро ва који,
поста вље ни у про сто ру у стрип-
табле или каи ше ве, гра де
стрип-нара ци ју. Зидо ви гале -
ри ја поста ју табле или каиш
стри па, а сва ко ново изла га ње
је нови наста вак стри па – рекла
је Дра га на Купре ша нин.

Током годи на сери ја је при -
ка зи ва на у „стрип-настав ци -
ма” („Стрип”, „Каиш”, „Два
обла ка” и „Два у један”) на
само стал ним изла га њи ма у
Бео гра ду – у гале ри ји „Кола -
рац” (2010), гале ри ји „Free-
dom” (2011), Малој гале ри ји

УЛУ ПУДС-а (2012) и Гале ри -
ји СУЛУЈ-а (2013). „Reprint”
је цело ви то, пето само стал но
изла га ње сери је која је први
пут пред ста вље на у окви ру
„Април ских сусре та” 2015.
годи не у „Срећ ној гале ри ји”
СКЦ-а. Постав ка је обу хва та -
ла ком пле тан опус од 62
црте жа и дала је ново и усло -
жње но чита ње рада у про сто ру

који пру жа могућ ност да
нара ци ја доби је пара лел не
вре мен ске токо ве, а да сва ки
сег мент тог про сто ра поста не
faux terrain и доне се нове
обр те у стри пу.

Од 2017. годи не изло жба
запо чи ње пут по Срби ји и
реги о ну: почет ком годи не
при ка за на је у Ликов ном
сало ну Кул тур ног цен тра у
Гор њем Мила нов цу, затим у
гале ри ји Кул тур ног цен тра
Шабац, а након Пан че ва пред -
ви ђе но је још неко ли ко госто -
ва ња.

Позна ти пан че вач ки стрип-
цртач Саша Раке зић, али јас
Алек сан дар Зограф, напи сао
је рецен зи ју ове изло жбе:

„При ча ти при чу у фор ми
стри па, зна чи кори сти ти цртеж
који се наста вља кроз сери ју

црте жа – ако је то што Дра га на
Купре ша нин ради стрип, а не
знам зашто не би било, ми
може мо да ’про чи та мо’ визу ел -
ни мате ри јал који се рас про -
стро на зиду. То зна чи да бало -
ни, листи ћи и јаго де на тим
црте жи ма нешто гово ре. И то
што гово ре, саоп шта ва ју нам
кроз сли ке које се надо ве зу ју
пред нашим очи ма. Баш узбу -
дљи во! Можда може мо, пра те -
ћи ква дра ти ће, да доку чи мо
њихо ву мисте ри ју...”

Изло жба ће бити отво ре на
до 30. јуна.

РАДОВИ ДРА ГА НЕ КУПРЕ ША НИН

Екс пе ри мен тал ни стрип у гале риј ском про сто ру

На четрдесет шестој Ревији
филмског стваралаштва деце
и омладине Србије, одржаној
у Југословенској кинотеци,
од 21. до 24. јуна, награђени
су млади филмски стварала-
ци из Панчева.

Прва награда за сценарио у
старосној категорији од
седам до петнаест година
додељена је за филм „Клара”
групи аутора полазника Ре-
гионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”. У катего-
рији стваралаца од петнаест
до деветнаест година за нај-
бољи сценарио награђена је
Теодора Милутиновић за
филм „Крајње одредиште”, а
награда за најбољу режију, за
филм „Џон Форд”, у истој
категорији, додељена је Лаза-
ру Мијатовићу.

Група за филм је у послед-
њих десет година редовно
учествовала на овом такми-
чењу и освојила велики број
награда. С младим филм-
ским ствараоцима у РЦТ
„Михајло Пупин” ради Иван

Ракиџић, који је на овој
ревији до сада три пута про-
глашаван за најбољег мен-
тора.

Овогодишњи жири чини-
ли су: Миодраг Новаковић
(председник), драматург;
Снежана Трстењак, маги-
стар дигиталних уметности,
редитељ анимираних фил-
мова; Радослав Владић, ди-
ректор фотографије, шеф
катедре за камеру на Акаде-
мији уметности, члан Ев-
ропске филмске академије; др
Марко Стојановић, етнолог-
-антрополог, музејски савет-
ник у Етнографском музеју;
Градимир Стојковић, књи-
жевник и филмски педагог;
Зоран Стефановић, сцена-
риста и продуцент, и Стра-
хиња Савић, редитељ и сту-
дент докторских студија
теорије драмских уметно-
сти.

Организатор ревије је
Центар аматерског филма
Србије.

М. М. В.

ФИЛМСКО СТВАРАЛАШТВО ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ

Три прве награде за 
талентоване Панчевце

ИЗЛОЖБЕ У ПАНЧЕВУ

Драгана Купрешанин је више пута излагала на групним

изложбама у Панчеву: на „ГРРР!” фестивалу алтернативног

и ауторског стрипа, Бијеналу цртежа и Бијеналу графике. У

Галерији Бате Михаиловића представила је платно „Борба

петлова” 2012. године, у оквиру изложбе „Откуп”, од када

је тај рад део колекције Града Панчева.



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, 30. јун 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 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 3 
• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ fT3, fT4, TSH

Цена: 450 динара сваки

ПАКЕТ 4 

• МОКРАЋНА КИСЕЛИНА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ 

БУБРЕЖНИХ И РЕУМАТСКИХ ОБОЉЕЊА

Цена: 100 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, 
HDL, LDL И ТРИГЛИЦЕРИДИ

Цена: 500 динара



НА ПРО ДА ЈУ голф 2 мо тор
1,6, 1988. го ди ште, 4 вра -
та, бен зин, плин алу ми ниј -
ум ске фел не,  ме та лик сив.
Це на 900 евра. 063/764-
41-17. (СМС)

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

ПО ВОЉ НО про да јем ре но
4 ГТЛ, 1990.  у во зном ста -
њу. 063/103-22-73.
(242692)

ХИТ НО про да јем си тро ен
Ц 3, го ди на про из вод ње
2004. Ви ше ин фор ма ци ја
на 064/022-56-00. (24310)

РЕ НО се ник 2002, 1.9 ди -
зел, ме та лик зе лен, на име
куп ца 1.600 евра. 063/372-
189. (243175)

ПЕ ЖО 206, 2004, опел
астра 2001, мо же за ме на.
064/134-06-30. (243099)

ГОЛФ 2, 1.6 ди зел, пе то ра
вра та, ре ги стро ван, 550
евра, хит но. 062/856-64-
94. (243127)

ОПЕЛ кор са 1.0, 2002, сре -
брн, све од опре ме, вла -
сник, га ра жи ран, ма ли по -
тро шач. 061/139-58-39.
(243145)

РЕ НО се ник 2002, 1.9 ди -
зел, ме та лик зе лен, на име
куп ца, 1.600 евра.
063/372-189. (243175)

ФИ ЈАТ пун то 2001, 1.9,
тро је вра та, 850 евра.
061/251-50-58. (243220)

РЕ НО се ник 2000. го ди ште,
бен зин, плин, ре ги стро ван
до 6. апри ла 2018. По вољ -
но. 064/417-41-26.
(243350)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио 1.2,
бен зин, 2003. го ди ште.
065/361-64-22. (243492)

ЈУ ГО ко рал ин, 2005. го ди -
ште, пе жо ов мо тор, 850
евра. 064/240-67-56.
(243429)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, мул ти -
џет, 2006, пе то ра вра та,
фул опре ма, вла сник.
064/130-36-02. (243435)

СТИ ЛО 1.9, ди зел, 2004,
пе то ра вра та, све од опре -
ме, вла сник. 064/130-36-
02. (243435)

РЕ НО клио 3, 2007, са че -
ти ри зим ске гу ме, ре ги -
стров ан. 061/353-00-77.
(243463)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти по -
ве во зи ла, сер ви си ра мо и
пу ни мо фре о ном ди ги тал -
ном ма ши ном, пу ње ње
ком плет но 2.500 ди на ра.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (243499)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло 1.4,
ТДИ, 2000. го ди ште, сер ви -
си ран. 063/472-433, ре ги -
стро ван до ма ја 2018.
(243239)

ОПЕЛ кор са 1.3 ди зел,
2004. го ди ште, че тво ро
вра та, на име куп ца.
063/837-71-79. 
(243274)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло 1.4,
1999. бен зин, гас, ре ги -
стро ван до ма ја 2018.
063/831-97-96. 
(243257)

ЗА СТА ВА 101, 1990. го ди -
ште, ре ги стро ван до де -
цем бра, бен зин, гас.
063/831-97-96. 
(243257)

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

СКУ ТЕР ку пу јем и Hi/Fi
сте рео ком по нен те.
063/114-98-01, 064/866-
20-70. (243153)

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. (243513)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста -
ње не бит но, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (243323)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, од 70 до
1.500 евра. 062/193-36-05.
(243323)

ИЗ ДА ЈЕМ или про да јем
мон та жну га ра жу. Пе пе ља -
ри не згра де. Тел. 371-244. 

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Те сли
бли зу ка фа не „Љу би че во”.
063/849-54-32. (243776)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на Ко те -
жу 1. 069/409-83-42.
(243303)

ТВ ПО ЛОВ НИ 37, 51, 72,
за мр зи вач го ре ње, ус пра -
ван. 348-975, 066/348-975.
(4719)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
дер, уград ни фри жи дер и
по лов ни де ло ви од веш-ма -
ши на. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (243148)

ПРО ДА ЈЕ СЕ за мр зи вач
сан ду чар 310 Л. Тел.
063/823-48-29. (СМС)

БА ЛИ РА НА де те ли на на
про да ју. Ми ћа, Но во се -
љан ски пут 175, Пан че во.
064/344-34-35. (СМС)

БА ЛИ РА НА де те ли на на
про да ју. Ми ћа, Но во се -
љан ски пут 175, Пан че во.
064/303-28-68. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ци глу ве ли ки и
ма ли фор мат, по лут ке, би -
бер цреп, гра ђу, по вољ но.
064/122-69-78. (243324)

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

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

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

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва др -
ва на про да ју. 
064/080-86-99.

БУ КВА, ба грем и цер, услу -
жно се че ње, Бо са -
нац.064/357-82-08.

ПРО ДА ЈЕМ шанк др ве ни
са  су до пе ром, рас хлад ном
ви три ном, сто ли це ме тал не
та пи ца ра не, та њи ри ре сто -
ран ски, ро штиљ ска ха у ба.
060/130-34-54. (243201)

БИ БЕР цреп, по ло ван на
про да ју, Пан че во. 064/172-
23-53. (243102)

КИР БИ нов, тр пе за риј ски
сто, сто ли це, те ра сни сто,
сто ли це, фо те ља, те пи си.
064/955-51-85. (243214)

ПРО ДА ЈЕМ ја гањ це од 25
до 40 кг. 065/445-57-36,
065/220-59-89. (243101)

ПРО ДА ЈЕМ ме сна ту пра -
сад око 20 кг. 063/314-454.
(243110)

ТА пе ћи, рад ни сто ло ви,
мој ца фо те ље, сто чи ћи,
сто ли це, ка уч, ку хи ња,
ход ник. 062/361-676.
(243120)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи свих ве ли чи на са
до ста вом и мон та жом.
064/366-57-87. 
(243128)

КАЈ СИ ЈА, бре сква за ра ки -
ју, пек мез про да јем, до во -
зим. Тел. 064/232-674-33.
(243146)

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, кан тар 500 кг.
064/026-05-25. (243151)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 3,5 кв,
хит но, по вољ но, 6.000 ди -
на ра. 064/348-05-10.
(243165)

ПРО ДА ЈЕМ те ле ви зор, ри -
си вер, ске нер, ви се ћу, ел.
ра ди ја тор. 062/318-668.
(342177)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу жи ви -
ну: ко ко шке, пат ке, па чи -
ће, мор ке, пи ли ће.
063/894-84-23. 
(243173)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал.
063/895-94-19, 064/296-
23-63. (243360)

ПРО ДА ЈЕМ ко мо ду, бе ла,
са огле да лом, ста рин ска.
063/314-877. (243360)

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. 

ЈА ГАЊ ЦИ на про да ју.
064/231-63-99. (243340)

ДЕ ТЕ ЛИ НА и се но ба ли ра -
но, од лич ног ква лит е та,
по вољ но. 060/444-55-01.
(243359)

ПРО ДА ЈЕМ еспре со апа рат
san marko, са две гру пе,
ком плет. 063/314-877.
(243360)

ТВ, ко си ли ца, три ме ри, ко -
ли ца, кре вет, ду ше ци, кан -
тар, го бле ни, алат и ре шо.
064/635-77-42. (243395)

ПРО ДА ЈЕМ ку ку руз, пре -
кру пу, три ти кал, је чам, ба -
ли ра ну де те ли ну, до но сим
на кућ ну адре су. 064/129-
45-43. (245254

КОМ БИ НО ВА НИ фри жи -
дер, ТА пећ 3.5 кв, веш-ма -
ши не, уга о на гар ни ту ра,
ка уч, тро сед мој ца, фран -
цу ски ле жај, бр ач ни кре -
вет, сто чи ћи, те пих, ци пе -
лар ник. Тел. 063/861-82-
66. (243263)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет ну
фри зер ску опре му: пулт,
огле да ла, ха у бу, ла вор за
пра ње, сто ли це, све као
но во. Кон такт те ле фон
013/342-763, 066/342-763. 

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

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен те,
но ва ку хи ња 10.000 ди на -
ра. 371-568, 063/773-45-
97. (243283)

ПРО ДА ЈЕМ хит но две ко зе.
Тел. 361-356. (243228)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну,
фри жи дер, ми ни шпо рет
елек трич ни. 064/129-73-
60. (243302)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће, вр -
шим пе че ње, на др ва, ра -
жањ, по вољ но. 064/997-79-
09. (243468)

ПО ВОЉ НО про да јем по ли -
це и сто ло ве, по год но за
ло кал. 064/327-59-78.
(2434464)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 30. јун 2017.

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши не,
ар до и ин де сит. 063/158-
27-50. (243490)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за по -
ри звод њу па пир них џа ко -
ва, обу ка и куп ци обез бе -
ђе ни. 064/424-95-10.
(243498)

ДА ЈЕМ кра вље стај ско ђу -
бри во. 061/322-04-94.
(243503)

КУ ПУ ЈЕМ ста ри на ме штај,
ста ре плин ске бо це, ста ро
пер је и оста ло по кућ ство.
066/900-79-04. (243121)

ВР ШИМ се лид бе у свим
прав ци ма, по вољ но, са
рад ни ци ма. Злат ко,
061/144-82-80, 064/196-
54-56. (4719)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
фри жи де ре, шпо ре те и
оста ло за ре ци ка ла жу.
Злат ко, 061/144-82-80,
063/196-54-56. (4719)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста ри но -
вац, са то ве, ста ре си фон
фла ше, ста ре фи гу ре, сли -
ке, лу сте ре и дру ге ста ри -
не. 335-930, 335-974,
063/705-18-18. (243128)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи. 335-930.
(243128)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар,
ме синг, ста ре сла ви не,
фри жи де ре, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, аку му ла то ре,
ка бло ве и оста ли ме тал ни
от пад. 060/521-93-40.
(243202)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши не, ста -

ро гво жђе,  фри жи дре, за -

мр зи ва че. 064/158-44-10,

063/101-11-47. (243213)

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. (243471)

КУ ПУ ЈЕ МО ста ро гво жђе,

алу ми ни јум, веш-ма ши не,

за мр зи ва че, кре ка ве со, те -

ле ви зо ре и оста ло.

061/322-04-94. (243503)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба кар,
ме синг,алу ми ни јум, аку му -
ла то ре, веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, фри жи де ре, те ле -
ви зо ре. 061/321-77-93.
(243503)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, аку му -
ла то ре, обо је не ме та ле,
веш-ма ши не, за мр зи ва че и
оста ли от пад. 064/484-13-
76. (243503)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та ле,
гво жђе, фри жи де ре, за мр -
зи ва че, веш-ма ши не, аку -
му ла то ре и те ле ви зо ре.
061/206-26-24. (243503)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Бан. Но -
вом Се лу, усе љи ву.
063/874-70-77. (СМС)

КУ ЋА на про да ју 50 м2, на
9 ари пла ца.Пе ли стер ска
20, Пан че во. 065/410-97-
34. (СМС)

КУ ЋА на про да ју код цр кве
Гор њи град. 064/133-32-
02. (243013)

ДО ЊИ град, ку ћа са два
ста на, ЕГ, 7 ари. 061/224-
47-97. (242117)

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Зла ти -
бо ру, мо же за ме на стан-
ку ћа у Пан че ву.
069/(242726)

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

У ДО ЛО ВУ пар це ла 38 ари,

Бе зу би це, бли зу ас фал та,

по год но и за воћ њак, ви но -

град. 062/186-72-43.

(243119)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра Ду -

ша на 100, 176 м2, на 8 ари

пла ца. 251-66-46. (4719)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку ћу са

пла цем 30 ари у Ба нат ском

Но вом Се лу. 063/863-80-15.

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу

са по моћ ном згра дом за

ма њи стан. 064/986-21-74.

(243252)

ПАН ЧЕ ВО, Стре ли ште у са -
мом на се љу, екс тра но ва,
укро вље на ку ћа 155 м2

бру то, на 4,13 ари пла ца,
од лич на ло ка ци ја, укњи же -
на, 1/1, мо же и за вр ше так
исте по си сте му кључ у ру -
ке, од ли чан про је кат.
063/637-673. (243150)

ЊИ ВА, 22 ара пр ве кла се,
иза Ку де љар ца, вла сник.
069/526-39-52. (243154)

ПРО ДА ЈА ку ће на 5 ари
пла ца, бли зи на На род не
ба ште, „Ави ва”, ба зе на,
„бе о во за”. 061/208-14-08,
063/864-09-85., (243155)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у Вој ло -
ви ци, 44 ара, до зво ље на
град ња. 064/256-35-40.
(243169)

БА ШТА 17 ари, Ку де ља -
рац, уз „Тех но мар кет”,
стру ја, во да, ка на ли за ци ја.
013/402-782, 063/729-72-
86. (243171)

ПО ЛА хек та ра гра ђе вин -
ског зе мљи шта, се вер на зо -
на, ас фалт, 9.000 евра.
063/894-84-23. 
(243173)

КУ ЋА на про да ју, но ва, 5

ари, 56 м2, бли зу „Зе ле ни -

ла”, це на 32.000 евра.

061/661-59-10. 

(243194)

ЊИ ВА, Скро ба ра, 33 ара,

2.800 евра. 065/852-71-99.

(243189)

ВИ КЕН ДИ ЦА са фар мом

за пи ли ће, воћ ња ком, 15

ари, ви кенд на се ље До ло -

во. 063/760-49-87.

(243210)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, ку ћа 60 м2,
6 ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85. (243214)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Ку де -
љар ском на си пу 140 м2,
ета жно гре ја ње, 4 ара пла -
ца, ле га ли зо ва на. 061/590-
24-70. (243260)

ПЛАЦ 9 ари, Ба ва ништан -
ски пут, у гра ђе вин ској зо -
ни, по вољ но. 066/363-454.
(243272)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац, Ми -
са, 7 ари. 064/169-02-56.
(243284)

ЦЕН ТАР, 86 м2, 3 ара, код
Ста рог СУП-а, 75.000.
(679), „Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (243251)

СТАР ЧЕ ВО, но ва, 200 м2,
ЕТ, усе љи ва, укњи же на, 15
ари, 48.000. (679), „Трем
01”, 332-031, 063/836-23-
83. (243251)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
100 м2, 15 ари, 30.000.
(679), „Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (243251)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
114 ари, до пу та, гра ђе вин -
ски, 33 ши ри на, 53.000.
(679), „Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (243251)

ПО ВОЉ НО, ви кен ди ца у
Тру ји ном на се љу, код Бе ле
Цр кве. Тел. 063/818-75-44.
(243233)

КУ ЋА 130 м2, по ро дич на,

ком фор на, тре ба је по гле -

да ти, до го вор. 258-06-47.

(243228)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу

на Сиб ни ци, 5 ари за стан

у Пан че ву. 060/430-01-53.

(243222)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, укњи же на

но ва ку ћа, 175 м2, 3 ара,

до го вор. 063/784-71-34,

063/771-75-96. (243301)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -

ци ја за при ва тан би знис и

ста но ва ње. 063/329-464,

066/001-050. (243308)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у

До ло ву, воћ њак 25 ари,

при ко ли цу пут нич ку.

013/313-716. 

(2433311)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа 86 м2,
енер гет ски па сош, укњи же -
на, вла сник. 065/258-87-
77. (243318)

КУ ЋА, 30 м2, ком плет сре -
ђе на, огра ђе на, укњи же на,
14.500 евра. 060/086-42-
41. (243302)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са 25 ари
пла ца у Али бу на ру. Кон -
такт тел. 062/433-668.
(243330)

ТЕ СЛА, код ми ни Мак си ја,
плац 1.5 ар, по вољ но.
061/324-40-85. (243338)

ВИ КЕН ДИ ЦА на Ми љу на
Ду на ву, 40 м2, стру ја, ве о -
ма по вољ но. 065/361-13-
13. (243331)

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. (243351)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 60 м2, 1.5 ар,
15.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (243351)

СТА РА МИ СА, ку ћа на 5,5
ари, 26.000, Бре сто вац, но -
ви ја ку ћа, 17.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(243363)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по ро дич не
ку ће, од 45.000 до 62.000.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(243365)

КУ ЋА, До ло во, 15 ари, хит -
но, зва ти по сле 16 са ти.
061/134-37-08. (243371)

КУ ЋА, усе љи ва, 120 м2,
Пре спан ска 15. Ле га ли зо -
ва на, вла сник. 063/307-
674. (2433729

ПЛАЦ, ста ра Ми са, Ба ниј -
ска, 11.3 ари, 22.000,
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(243397)

КУ ДЕ ЉА Р СКИ на сип, 88
м2, тро соб на, ре но ви ра на,
4,85 ари, 37.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.(243397)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на
139 м2 + ло кал 30 м2 на
7.29 ари, 32.000 евра,
(097) „Пер фект”, 064/348-
05-68. (243397)

МИ СА, спрат на ку ћа 260
м2, на 4.5 ара, 42.000.
(097) „Пер фект”, 064/348-
05-68. (243397)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 180 м2, три
стам бе не це ли не на 2,25
ари, 60.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(243397)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две од лич не
стам бе не је ди ни це, 7 ари,
26.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. 
(243378)

КА ЧА РЕ ВО, од ли чан улич -
ни део, око 70 м2, ба шта,
13.000. (49), „Му станг”,
062/129-94-67.  
(243378)

СВЕ ТО ЗА РА  Ми ле ти ћа,
дво и по соб на, 80 м2, 2,8
ара, ЕГ, 38.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(243378)

ШИ РИ цен тар, 4.5 ари, са -
лон ска, 120 м2, ква ли тет на,
40.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.  
(243378)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ца ра 
Ду ша на 14. 
Тел. 063/837-91-30.
(243338)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 150 м2, 7,5
ари, про да јем/ме њам за
пан че вач ки стан. 064/928-
89-68. (243392)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца, 10

ари плац, 20.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(243479)

КОД Тур ске гла ве, ку ћа

пре пра вље на у два ло ка ла,

дво ри шни стан, 2 ара,

55.000. (238), „Те сла не -

крет ни не”, 064/668-89-15.

(243410)

СА МОШ, ку ће од 7.000 –

12.000. (238), „Те сла не -

крет ни не”, 

064/668-89-15. 

(243410)

КУ ЋА, га ра жа, во ћњак, ба -

шта 20 ари, 

Пе ли стер ска 18-Е.

064/866-22-98. 

(243414)
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ПРО ДА ЈЕМ 7 ари пла ца на
Ста ром Та ми шу, под во -
ћем. 061/162-50-25.
(243424)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Ста -
ром Та ми шу на 7 ари, усе -
љи ва. 013/263-80-51.
(2434239

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ши ри цен -
тар, за по слов ну ак тив ност.
062/347-667. (243451)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг Му -
че ни ка 18. Тел. 064/167-
04-77. (243456)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, 180 м2,
сре ђе на, гре ја ње, изо ла ци -
ја, 46.000. 062/132-26-46.
(243441)

МИ СА, спрат на, од лич на,
69.000; цен тар, ПР + I,
125.000; цен тар, при зем на,
лукс, код Бол ни це. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(243520)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, ку ћа 300 м2,
три ста на, 14,30, хит но,
Ми са, ПР + ПК, сре ђе но,
33.000. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (243520)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ, ви кен -
ди ца, 28 ари, 8.000; Шу ма -
рак, 16 ари, од лич на,
10.000. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (243520)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац зе мље у
Ка ча ре ву, на Но вом пу ту
за Пан че во. 064/333-20-46.
(243478)

ПРО ДА ЈЕМ екс клу зив ну
ку ћу на до број ло ка ци ји,
це на до го вор. „Ве сна 2”,
066/937-00-13. (243482)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 120 м2,
га ра жа 50 м2, плац 12 ари,
ме њам за стан, Та ми шка 3,
Ја бу ка.  063/890-70-01.
(243496)

КУ ЋА 100 м2, 3 ара, ста ра
Ми са, 19.000 евра.
061/664-39-26. (243569)

КУ ЋА, ПР 130, ПК 130,
6.80 ари, 31.000, Омо љи -
ца, 4.50 ара, 104 м2, хит но,
Стар че во. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. 
(243520)

ПРО ДА ЈА пла це ва, укњи -
же ни, Кај мак ча лан ска и
Пе ли стер ска. 
063/894-88-11. 
(243519)

ОМО ЉИ ЦА, плац  11.5
ари, са за по че тим објек том
и га ра жом. 
064/260-05-34. 
(243517)

ХИТ НО по треб не ку ће и
стна о 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. 
(243365)

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

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

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

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

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, у ши -
рем цен тру, без по сред ни -
ка, 19.000 евра. 060/034-
74-33. (242309)

СТАН 57 м2, цен тар Стре -
ли шта, VI/VII, ре но ви ран,
од мах усе љив, 30.000 евра.
060/821-15-87. (243223)

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2, Стре -
ли ште, 21.500; Те сла
17.000; Ми са, нов, 21.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (243277)

ТЕ СЛА, „Дис”, 46 м2, јед но -
и по со бан, те ра са, усе љив,
26.000, до го вор. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (243277)

ДВО СОБ НИ, 55 м2, Стре ли -
ште, 26.000; Ко теж, 28.000,
Ми са, Те сла, 30.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (243277)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан
бли зу ОШ и Сто ма то ло -
шког фа кул те та, 38 м2, 1/1,
као нов. 064/409-65-89.
(243241)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 80 м2, ЦГ, III,
лифт, 42.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(243251)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI, пр -
ви вла сник, лифт, ни је зад -
њи, 32.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(243251)

ЦЕН ТАР, са ло нац, 69 м2,
ТА, I, 38.000; 48 м2, ТА, I,
32.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (243251)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII,
без ула га ња, 26.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(243251)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан, I,

42.500; јед но и по со бан,

дво ри шни, 16.000. (069),

„Стан плус”, 063/771-75-

96. (243301)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ гар -

со ње ру 24 м2, укњи же на,

по ну да за аген ци је, от куп.

060/370-20-73. 

(243305)

ЦЕН ТАР, 2.0, I, 35.000;

улич но, 37, 22.000. (338),

„Јан ко вић”, 348-025.

(243309)

КО ТЕЖ 2, 2.0, 26.000;

Стре ли ште, 2.5, 29.000;

Ми са, 45, 19.000. (338),

„Јан ко вић”, 348-025.

(243309)

ХИТ НО, Стре ли ште, очу ван

дво со бан, 53 м2, IV, TA,

22.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (243379)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, јед но со бан,

22 м2, 8.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. 

(243379)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, I, TA,

уре дан, 24.000. (49), „Му -

станг”, 069/226-66-58.

(243378)

КНИ ЋА НИ НО ВА, но ви ји
дво со бан, 61 м2, III, плин,
31.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (243378)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра, 22
м2, IV, ЦГ, лифт, усе љива,
16.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(243386)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, од ли чан дво -
со бан, 57 м2, VI, Цг, усе -
љив, 31.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (243386)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 63 м2,
III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (243386)

СО ДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, 61 м2, ВП,
ЦГ, без ула га ња, 33.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (243386)

ГОР ЊИ град, но ви ја град -
ња, пре леп че тво ро со бан,
85 м2, III, ЦГ, дво стра но
ори јен ти сан, га ра жа,
61.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(243386)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ТА, III, сређен, 32.000.
(49), „Mустанг”, 069/226-
66-58. (243378)

КО ТЕЖ 1, Ра до ва згра да,
дво со бан, уре дан, 58 м2,
III, 30.000. (49), „Mустанг”,
069/226-66-58. 
(243378)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,52
м2, VI, ЦГ, уре дан, 25.000.
(49), „Mустанг”, 
069/226-66-58. 
(243378)

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
(243397)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53
м2, II, ТА, 27.000. (097)
„Пер фект”, 064/348-05-68
(243397)

КО ТЕЖ 1, дво и по со бан, 58
м2, 35.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68
(243397)

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 
(243397)

КО ТЕЖ, дво со бан, дво -
стран, 59 м2 + те ра са +
оста ва, пр ви спрат, 35.000.
(097) „Пер фект”, 064/348-
05-68 (243397)

ТЕ СЛА, 53 м2, III, TA, ре но -
ви ран, 30.000. (097) „Пер -
фект”, 064/348-05-68 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро и по со бан,
82 м2, 46.000; дво со бан, 66
м2, 30.000 евра. (097)
„Пер фект”, 
064/348-05-68 
(243397)

ДВО И ПО СО БАН стан, 58
м2, ета жно гре ја ње, сре -
ђен, по вољ но про да јем.
060/335-56-41. 
(243331)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, 71 м2,
I, 45.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(243470)

КО ТЕЖ 2, че тво ро со бан,
83 м2, 49.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (243470)

НОВ, јед но со бан, но ва Ми -
са, 30 м2, 19.000. До го вор,
вла сник. 063/304-222.
(243316)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, ба шта,
укњи жен, 17.500. 061/147-
82-23. (243313)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не у  Вр -
њач кој ба њи. 065/555-47-
40. (243327)

ПРО ДА ЈЕМ стан од 36 м2,
у цен тру гра да, Штро сма -
је ро ва ули ца. 060/025-52-
05. (243327)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, IV,
ЦГ, 16.000. (188),  „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(243295)

КО ТЕЖ 1, бли же цен тру,
ма њи дво со бан, 40 м2,
25.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (243295)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2,
ЦГ, IV, 27.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(243295)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57
м2, ни жа спрат ност, ЕТ.
(188),  „UnaDalli”,
064/255-87-50. (243295)

ТРО СО БАН, 83 м2, две
одво је не спа ва ће со бе,
сре ђен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (243295)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,62 м2,
III, 34.000. (188),  „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (2432)

СО ДА РА, дво со бан, сре -
ђен, IV, ТА, 26.500. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50. 

ОКО ЛИ НА Вр шца, две ку -
ће на 50 ари, во да, стру ја,
те ле фон, ас фалт, хит но.
060/168-45-86. (243345)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53 м2,
ТА гре ја ње, у нај чи сти јој
згра ди. 060/168-45-86,
062/376-047, 062/376-047.
(243345)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, до жи вот но
из др жа ва ње (фи нан сиј ска
по моћ, бри га и не га). Ком -
плет на ор га ни за ци ја по -
сло ва ња „Ел пис”, 061/324-
40-85. (243338)

ЗА НА ШЕ пен зи о не ре, бес -

плат не струч не ра ди о ни це,

фи нан сиј ку си гур ност, мо -

же те има ти већ са да! По -

зо ви те и до ђи те. „Ел пис”,

асо ци ја ци ја за по моћ ста -

ри јим ли ци ма. 061/324-40-

85. (233338)

СТАН на Те сли, при зе мље,

бли зу „Ави ва”, 40 м2,

22.000. 063/182-05-00. 
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, дво -
со бан, 55 м2, но ви ја град -
ња, I спрат, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (243351)

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. (243351)

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан,
37 м2, IV, ЕГ, но ви ји,
25.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74.(243351)

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.
(243351)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52
м2, III, TA, ре но ви ран, усе -
љив, 26.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74.(243351)

ТЕ СЛА, дво со бан, 55 м2, V,
лифт, ЦГ, ре но ви ран,
32.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(243351)

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.
(243351)

СТРО ГИ цен тар, дво со бан,
62 м2, пр ви, ТА, те ра са,
48.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(243351)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со -
бан, II, ТА, 24.000; Ж. Зре -
ња ни на, дво и по со бан, I,
до го вор. „Лајф”, 061/662-
91-48. (243363)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, V,
31.000; дво и по со бан,
35.000, тро и по со бан, IV,
46.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (243363)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58 м2,

II, 31.000; 52 м2, при зе мље,

27.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (243363)

СО ДА РА, дво со бан,

30.000; тро со бан, III,

41.000; вој не, дво и по со -

бан, 41.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (243363)

ЦЕН ТАР, нов дво со бан, I,

43.00; 100 м2, I, олов ка

згра де, 75.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (243363)

СТАН, 39 м2, ЦГ, ВП, Цви -

ји ће ва 4, Стре ли ште.

064/932-65-54, 064/559-

15-27, Вла ди мир. 

(243367)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња,

103 м2, ду плекс, 780

евра/ква драт, до го вор.

(636) „Стре ли ште не крет -

ни не”, 069/196-96-05.

(243365)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 53 м2, V,

ком плет не ме ште но, но во,

28.500. (636) „Стре ли ште

не крет ни не”, 069/196-96-

05.  (243365)

ЦЕН ТАР, 78 м2, II, 39.000.

(636) „Стре ли ште не крет -

ни не”, 069/196-96-05.

(243365)

НО ВА МИ СА, 85 м2, мо же

за ме на за ма њи стан.

064/134-06-30. (243098)

ПРО ДА ЈЕМ хит но, вла сник,

улич ни део 8 х 8,5, око 68

м2, ми нут од „бу вља ка”,

Све тог Са ве 112, 15.000

евра. 063/192-63-93.

(243100)

ДВО И ПО СО БАН, 58 м2,

ЦГ, те ле офн, кли ма, IV

спрат, Ко теж 1. Тел.

063/803-14-86. (242868)

ПРО ДА ЈЕМ стан у цен тру,

62 м2, ме њам за ма њу ку -

ћу. 064/927-53-03.

(243120)

КОД аме рич ке продaјем
дво со бан стан, 54 м2, II,
36.000. 062/361-676.
(243120)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру на
Те сли, 23 м2, ре но ви ра на.
Тел. 064/992-25-79.
(243152)

ЈЕД НО СО БАН, по вољ но,
при зе мље, са цве ћем и на -
ме шта јем. Зо ран, 062/967-
12-61. (243162)

ЦЕН ТАР, 60 м2, III, ре но ви -
ран, укњи жен, лифт, ин -
тер фон, по друм, про да јем.
060/724-725. (243180)

СТАН у цен тру, ду плекс, 58
м2, вла сник, 33.500.
065/682-59-86. (243186)

ПРО ДА ЈЕМ стан са спра -
том на Ста ром Та ми шу,
усе љи во, по вољ но.
061/162-50-25. (243424)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру, Ко -
теж 1, у од лич ном ста њу+,
24 м2. 063/413-573.
(243452)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 38, II
спрат, ЦГ, лифт, ин тер -
фон,м ре но ви ран. Вла сник.
063/377-524. (243446)

СО ДА РА, 75 м2, II спрат,
ЦГ, лифт, 44.000. (679),
„Трем 01”, 332-031,
063/836-23-83. (4719)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ ста но ви
и ку ће на свим ло ка ци ја ма.
Аген ци ја „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(243459)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра, III,
35 м2, плин, 19.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(243412)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
III, 57 м2, ТА, 24.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(243412)

ЦЕН ТАР, дво со бан, II, 55

м2, ЦГ, 34.500. (320), „Пре -

ми ер”, 352-489, 063/800-

44-30. (243412)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, III,

ЦГ, 16.500; дво со бан, IV,

ЦГ, 25.000. (320), „Пре ми -

ер”, 352-489, 063/800-44-

30. (243412)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,

IX, 28 м2, ЦГ, 17.500. (320),

„Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. (243412)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 60

м2, V спрат, тро со бан, ре -

но ви ран, Ко теж 2. „Ве сна

2”, 066/937-00-13.

(243482)

УКЊИ ЖЕН дво со бан стан,

цен тар, В. Р. Пут ни ка 55

м2/VIII. Тел. 064/002-15-

44. (243500)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, но -

во град ња, усе љив, гас, те -

ра са, оста ва, пот кро вље.

069/822-48-24. (243510)

ТЕ СЛА, ду плекс, но во град -

ња, те ра са, пар кинг ме сто,

ЦГ, од ин ве сти то ра.

069/822-48-24. (243510)

МИ СА, пот кр о вље, 100,

укњи же но, си ва фа за, са

свим при кључ ци ма.

065/333-55-25. (243515)

МИ СА, јед но со бан, ПР, те -

ра са, 18.500; цен тар, I, 34

м2, 27.000. (67), 063/744-

28-66. (243520)

ЦЕН ТАР, тро со бан, II,

ПВЦ, 78, 39.000; Мар ги та,

дво и по со бан, нов, ПР,

укњи жен. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (243520)

ТЕ СЛА, I, јед но и по и со бан,

нов, те ра са, до го вор. (67),

„Мил ка М”, 063/744-28-66.

(243520)

СО ДА РА, дво со бан, 55, за -

се бан улаз, ПР, Стре ли ште,

ВП, 53 м2, 21.000. (67),

„Мил ка М”, 063/744-28-66.

(243520)

КУ ПУ ЈЕМ стан до 17.000,
да јем ау то (3.000), 14.000
го то ви на. 
064/134-06-30. 
(243078)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си -
гур на ис пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68. 
(243397)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр за ис -
пла та. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30. 
(243412)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
на ме штен, Ко теж 2.
062/401-492, це на 100
евра. 062/294-175. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
ЦГ, пре ко од ”Ави ва”.
064/247-97-83. (4719)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Те сли, без гре ја ња, I спрат,
две те ра се. 064/152-00-58. 

ДВА  НА МЕ ШТЕ НА јед но -
соб на дво ри шна + гар со -
ње ра + дво со бан по лу на -
ме штен, згра да, Стре ли -
ште. 362-406, 064/218-83-
45. (242694)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво со бан

на ме штен стан на Ко те жу

2. Тел. 011/397-23-86,

064/382-61-63. (242750)

ИЗ ДА ЈЕМ, Ми са дво со бан,

јед но со бан на ме штен, пра -

зан, са гре ја њем. 

063/154-94-11, 

063/171-96-16. 

(243088)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, упо тре ба

ку хи ње и ку па ти ла на

Стре ли шту. Тел. 060/157-

00-15. (243112)

ДВО И ПО СО БАН стан, ЦГ,

те ле фон, кли ма, Ко теж 1,

IV спрат. Тел. 063/803-14-

86. (243118)

У СА МАЧ КОМ из да јем на -

ме ште ну гар со ње ру, сам цу,

80 евра. 062/361-676.

(243120)
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ИЗ ДА ЈЕ се стан, пре ко пу та
На род не ба ште. 066/400-
702, 066/335-578. (243138)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи јед но со бан
стан на Те сли. 064/280-60-
36. (243143)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан.
Тел. 343-620, 063/555-041.
(243161)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, дво ри шни,
цен тар, по вољ но. 064/140-
52-81. (243174)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу
на Ја буч ком пу ту пре ко од
„Пи ва ше вић” сер ви са. Тел.
065/219-14-22, Тел.
060/348-19-88. (243196)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу, 120
м2, са окућ ни цом у цен тру
Стар че ва. 063/502-211.
(243191)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на Те сли. 061/804-
97-23. 243183)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, 46 м2, на Со да ри, са
гре ја њем, 100 евра. Тел.
063/811-08-13. (243184)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме штен,
55 м2, Мак си ма Гор ког, по -
же љан де по зит. Тел. 371-
244. (243208)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у Са -
мач ком. 064351-18-78.
(243215)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме штен
стан у стро гом цен тру. Тел.
347-582, 064/010-50-69.
(243271)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, пра зан, гар со ње ру,
на ме ште ну, цен тар, по вољ -
но. 061/131-79-04, 311-
229. (243274)

ДВО СО БАН, по лу на ме штен
стан, ТА, згра да, I спрат,
Те сла, на ду же. 062/149-
16-36. (243282)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан
на Стре ли шту. 064/170-94-
15. (242344)

СТАН че тво ро со бан, у ку -
ћи, две те ра се, ба шта, гре -
ја ње плин, Ко теж. 061/225-
16-43. (242297)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру у цен тру, wi/fi, ТА,
70 евра. 069/113-00-73.
(243298)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
на ме штен стан, цен тар, I,
ЦГ, 140 евра. 063/804-12-
72. (243309)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на Ко те жу 1, ЦГ, I
спрат. 061/697-68-68.
(243310)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, цен тар, 50
м2, ЦГ. Тел. 061/657-70-27.
(243314)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво со -
бан ком фо ран стан, ТА
пећ. Тел. 352-710, 066/352-
710. (243326)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру , цен тар, wi/fi, ка -
блов ска, пар кинг, од мах
усе љи ва. 065/691-88-23. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну ку ћу
за ста но ва ње у Стар че ву.
063/191-73-60, 063/830-
14-55. (243234)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са за јед нич -
ком упо тре бом ку хи ње и
ку па ти ла. Тел. 060/031-07-
26. (243226)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан, Ко теж 1.
065/681-31-47. (243249)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, нов, бли зи -
на Сто ма то ло шког фа кул -
те та, по го дан сту ден ти ма.
Тел. 013/313-576, 062/965-
95-07. (243261)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме штен стан,
Ул. Дал ма тин ска, Ми са.
063/833-29-88. (243264)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, по лу на ме штен, дво -
ри шна згра да, До њи град.
063/126-92-77, 063/248-
729. (243265)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра зан
стан на ду же, Ко теж 2.
064/888-40-85. (243349)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ на -
ме ште но при зе мље, 30 м2

+ 40 м2 пот кро вље, дво ри -
ште, но во град ња, код Хо те -
ла „Та миш”, јеф ти но.
064/122-48-07.(243344)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Те сли, без гре ја ња, I спрат.
064/152-00-58. (243084)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан, по че так Ко те -
жа 2. Тел. 013/310-065,
064/929-98-49. (243335)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со -
бан стан у стро гом цен тру,
кли ма, Цг. 061/179-90-64,
065/251-45-43. (243387)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но со -
бан стан на Стре ли шту.
Тел. 311-716. (243389)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан, Со да ра, 100
евра + де по зит., 064/252-
47-00. (243401)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру код „Ави ва”, 90
евра. 064/237-54-35.
(243420)

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

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан у
но ви јој ку ћи, по лу на ме -
штен или пра зан. 064/130-
36-02. (243345)

СТАН, цен тар, пи ја ца, ЦГ,
ин тер нет, 35 м2, но во о пре -
мље но. 063/824-50-38.
(2434349

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но и по -
со бан стан, Ко теж 2.
063/372-137, 013/318-892.
(243431)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан
на Те сли. Тел. 063/872-16-
40. (243426)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
Ко теж 1. 064/651-12-21.
(243453)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но на ме -
штен стан, Ко теж 2, 150
евра, Мар ја на. 065/822-27-
33. (243437)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен са
гре ја њем, на но вој Ми си,
80 евра. 064/318-90-95.
(243432)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на новој Ми -
си, не на ме штен, по вољ но.
065/372-52-50. (243457)

СО ДА РА, из да јем дво со бан
пра зан стан, Цг, кли ма, ка -
блов ска, по вољ но.
061/336-69-99. 
(243458)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, 25 м2,  Ко теж, Вој -
во ђан ски бу ле вар 8.
064/184-87-50. 
(243447)

СТАН, на ме штен, ЦГ, на
ду же, но ва Ми са, код вр ти -
ћа. 063/337-851. 
(243467)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан,
пра зан, на Стре ли шту.
063/351-766, 060/643-60-
30. (243474)

ИЗ ДА ЈЕМ леп јед но со бан
стан на Ке ју. Тел.063/168-
43-22, 063/168-43-22.
(243472)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан пра -
зан стан на Со да ри.
063/322-006. 
(243487)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру у цен тру. 
064/154-95-65. 
(243495)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, ши ри цен тар, 100
евра, гре ја ње гра тис.
060/340-70-60. 
(243495)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан по лу -
на ме штен стан, цен тар. Де -
по зит оба ве зан. 
064/165-02-92. 
(243502)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор у Ја бу ци, 200 м2, по го -
дан за про из вод њу.
063/386-352. (242463)

СТРО ГИ цен тар, од лич не
мо гућ но сти, 100 и 50 м2, у
при зе мљу. 064/174-54-17.
(и)

ПРО ДА ЈЕМ тра фи ку на
глав ној Ау то бу ској ста ни -
ци. Тел. 064/060-76-67.
(243333)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то -
бу ске ста ни це. 063/725-71-
70. (243366)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, цен тар,
96 м2, 68.000 евра.
064/329-48-40. (243993)

ПРО ДА ЈЕМ или из да јем
ма га цин ски про стор 450
м2. 060/312-90-00.
(243158)

ПРО ДА ЈЕМ или из да јем
по слов ну згра ду 1.650 м2.
060/312-90-00. (243158)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у
цен тру, ро ло ре шет ке.
063/622-209. (242267)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру
Омо љи це. Тел. 064/866-25-
06. (243250)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2, бли -
зи на пи ја це, Ла ва Тол сто ја.
333-058. (243225)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле ној
пи ја ци. Тел. 063/808-58-
16. (243222)

ЛО КАЛ, Бра ће Јо ва но вић,
40 м2, но во град ња, два мо -
кра чво ра. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (24329)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за
у Зе ле ну пи ја цу, бли зи на
шко ла. 060/351-03-56.
(243325)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, је -
дан опре мљен са лон ле по -
те, цен тар. 063/734-82-31.
(243425)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар,
40 м2, иде а лан за кан це ла -
ри ју. 064/027-05-57.
(243428)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 40 м2 + 10
м2, 7-48-56. (243455)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 90 м2, Сем бе риј ска,
Ми са, че ти ри про сто ри је,
три ула за, тро фа зна, 200
евра. 064/082-33-07.
(243439)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за
стан, ло кал од 39 м2, у цен -
тру Стре ли шта.
Тел.064/267-71-74.
(242884)
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ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 20 м2, Ла -
ва Тол сто ја 5. 063/194-81-
95. (243511)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца
за рад у пе ка ри. Зва ти рад -
ним да ни ма до 15 сати.
063/680-594. (242249)

ФРИ ЗЕР СКИ са лон, опре -
мљен,у цен тру Бре стов ца
из да јем или на про це нат.
Тел.064/700-37-38.
(242842)

ПО ТРЕ БАН рад ник за тра -
фи ку у тре ћој сме ни.
064/853-83-50. 
(243432)

ФИР МИ „DARMIL” по треб -
ни ши ва чи за рад на ин ду -
стриј ским ма ши на ма.
063/218-795, Дар ко.
(242642)

ПО ТРЕБ НИ во за чи – фи -
зич ки рад ни ци са Б или Ц
ка те го ри јом за ди стри бу -
ци ју пи ћа на те ри то ри ји ју -
жног Ба на та. 062/446-285.
(242877)

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)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну на
Стр ел и шту по тре бан рад -
ник са ис ку ством. 060/324-
27-22. (243365)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца за
стал ни рад ни од нос ка феу
Picasso Пан че во. 065/504-
91-07, 065/504-91-09.
(2433689

ПО ТРЕБ НИ во за чи Ц и Е
ка те го ри је. 063/899-92-87,
062/602-965. (243370)

ФИР МИ „Пре во зник” из
Бе о гра да по треб ни во за чи
Б ка те го ри је за до ста ву
хле ба и пе кар ских про из -
во да на те ри то ри ји Бе о гра -
да. Кон такт за за ка зи ва ње
ин фор ма тив ног раз го во ра
и при ја ву за рад је тел.
060/864-07-71. (243369)

ФИР МИ „DARMIL” по треб -
ни ши ва чи за рад на ин ду -
стриј ским ма ши на ма.
063/218-795, Дар ко. 

КЛА ВИ ЈА ТУ РИ СТИ и ги та -
рист ки њи по тре бан со ли -
ста (кла ри нет, ви ли на,
фла у та, сак со фон).
061/412-44-50. 
(24477)

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. (243407)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це  за рад
у caffe piceriji. 065/512-13-
91. (243409)

РАД НИК са ис ку ством по -
тре бан за тре ћу сме ну.
Тра фи ка ис пред По љо при -
вред не. 064/317-07-06.
(243506)

ХИТ НО по тре бан му -
шко/жен ски фри зер. Усло -
ви и за ра да од лич ни.
064/255-57-31. (2434039

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад
у ка фи ћу на Стре ли шту.
063/800-07-94. (243094)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по треб -
не рад ни це за рад на ро -
шти љу, ло кал у цен тру.
063/834-88-10. (243102)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по треб -
не рад ни це за рад на ро -
шти љу, ло кал у Бра ће Јо ва -
но вић. 063/897-55-04.
(243102)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци за
рад на те ре ну. 062/825-27-
25. (243116)

ПО ТРЕ БАН пи ца-мај стор
за рад у пе ка ри. Зва ти од 9
до 12 са ти на 069/379-02-
20. (243141)

ОБЈЕК ТУ за сме штај по -
треб на де вој ка за рад на
рец еп ци ји и по спре ма њу
со ба. 060/043-52-98.
(243158)

ПО ТРЕБ НО је ре сто ран ско
осо бље за рад у Бе о гра ду и
Цр ног Го ри: ко но ба ри/це ,
ку ва ри, по моћ ни ку ва ри,
шан ке ри, пи ца-мај сто ри,
чи ста чи це. 064/290-45-39.
(243165)

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. (24310)

ПО МОЋ НИ ку вар по тре -
бан ре сто ра ну „Ко ко шка”.
064/126-83-53. (2432049

КО НО БАР/КО НО БА РИ ЦА
по треб ни би строу „Ко ко -
шка”. 064/126-83-53. 

ПО ТРЕБ НИ мо ле ри за рад
у Бе о гра ду. 062/856-64-94,
065/557-81-42. (243444)

ПО ТРЕБ НО осо бље за про -
да ју у пе ка ри. CV  сла ти на
mail: 
pekarsmiljanic@mts.rs
Ул. Иве Кур јач ког 87. (243)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за рад

Cafeu „Petica”, код Ау то бу -

ске ста ни це. 064/9997-79-

09. (243368)

ПО ТРЕБ НЕ про да ва чи це у

про дав ни ци ме шо ви те ро -

бе. 060/300-93-09,

063/550-166. (243462)

ПО ТРЕБ НА же на за чу ва ње

ста ри је осо бе. Тел.

064/077-06-18. 243487)

КРЧ МА „Ша ре ни ца” - тра -

жим ко но ба ри це. 064/349-

93-43. (243483)

ПО ТРЕБНИ рад ни ци и по -
сло во ђа у про из вод њи у
пре храм бе ној ин ду стри ји.
377-230, 064/643-41-22,
064/259-96-62. (243484)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у пи -
це ри ји и про да ји. Тел. 377-
230, 064/643-41-22.
(243484)

ПО ТРЕ БАН рад ник ау то -
сер ви су , ли ма ри ја, фар ба -
ње ау спу ха, мо же и уче -
ник. 063/731-11-58.
(243480)

ПО ТРЕ БАН рад ник са ис -
ку ством Ау то пе ри о ни ци
„На род на ба шта”. 063/809-
34-18. (243516)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ
ра до ви, мај сто ри из Ко ва -
чи це. 060/066-08-60.
(СМС)

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) 

КА МИ ОН СКИ пре воз до
два ку би ка, шљу нак, пе сак,
се ја нац, шут. 062/355-154.
(242432)

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. (242285)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
шпо ре та, бој ле ра, ин ди ка -
то ра, раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа, 064/310-
44-88. (242006)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва, ка ље вих
пе ћи. 063/155-85-95.
(242010)

СЕ ЧЕ ЊЕ и це па ње огрев -
ног др ве та. Бо са нац.
064/357-82-08. 

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње,
ре но ви ра ње кро во ва, сти -
ро пор, ба ва лит, фа са де,
кре че ње, по вољ но.
063/865-80-49. (4718)

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)

ПАР КЕТ: по ста вља ње, хо -
бло ва ње ста рог пар ке та,
по ли ра ње и ла ки ра ње. Де -
бе ља ча. 063/822-94-82,
063/865-45-31. 

ОЗБИЉ НА же на спре ма
ка фи ће, кан це ла ри је, ор -
ди на ци је. 063/430-409.
(243200)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да -
ва ње 10 евра дан. По зо ви -
те, 064/235-08-15.
(242418)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре -
че ње, фар ба ње сто ла ри је и
ра ди ја то ра, ле пље ње та пе -
та, тра жи по сао. 064/174-
03-23, 065/523-07-49.
(243188)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац
од 1 до 5 м³, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44.  (242344)

СТО ЛАР СКЕ услу ге, ку хи -
ње и пла ка ри по ме ри, по -
прав ке и пре прав ке. 371-
274, 064/176-88-52.
(243126)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре -
че ње, фар ба ње сто ла ри је,
пен зи о не ри ма по пуст.
013/235-78-82, 062/856-
64-94. (243127)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 064/120-77-
64. (242736)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри је,
мон та жа: бој ле ра, шпо ре -
та, гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74. (243149)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа и ди ги та ли за ци ја
ва шег ТВ-а-. 064/866-20-
70. (242153)

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. (243156)

ВР ШИМ услу гу пре во за
пут ни ка до Срем ске Ка ме -
ни це, Но вог Са да и Сур чи -
на. Услу жни те ле фон
063/121-03-01. (243170)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста гра -
ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76, 013/361-
601. (243342)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње,
гле то ва ње и кре че ње, по -
вољ но. 061/659-70-31. 

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. (242791)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: по -
прав ка ста рих, уград ња но -
вих, сер вис, мон та жа са ни -
та ри ја, од гу ше ња. 062/382-
394. (243334)

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. (243361)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто ла -
ри ја, гипс, об ра де око про -
зо ра, ком плет не адап та ци -
је. 063/893-39-94. (243364)

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 
(243391)

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. (243412)

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.
(243411)

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се стре, да -
ва ње терап и је, ку па ње и
не га бо ле сни ка. 063/737-
59-60. (242817)

ПЕ ГЛАМ по по зи ву и у ста -
ну, по вољ но. 061/227-66-
66. (243221)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње, фар -
ба ње сто ла ри је, гипс ра до -
ви, чи сто, по вољ но, ква ли -
тет но. 063/304-476.
(243227)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, гипс, ке ра ми ка,
по вољ но, пен зи о не ри по -
пуст. 061/141-38-02,
013/210-44-74. (243219)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца, за ка зи -
ва ње, прат ња до ле ка ра.
063/868-04-51. (243250)

МЕ ЊАМ пе ле не, по крет не
– не по крет не осо бе, из др -
жа ва ла бих ста ри је осо бе
за не крет ни ну. Ве сна.
061/660-31-84. (243285)

СПРЕ МАМ ку ће и ста но ве.
По зо ви те. Тел. 064/278-71-
20. (243289)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, за ме -
на це ви, по прав ке, сла ви -
не, од гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-00-09.
(243300)

КЛИ МА, сервис, уград ња,
до пу на, нај по вољ ни је.
064/520-48-80, 063/740-
83-98. (243491)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње, сто -
ла ри ја, пе дант но,чи сто, по -
вољ но. 061/288-20-19. 

ЖЕ НА са ис ку ством чу ва ла
би јед но или дво је  де це у
сво јој ку ћи. 062/197-77-99.
(243319)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но,
по у зда но, по вољ но.
063/318-780. (243315)

КО ШЕ ЊЕ, бе то ни ра ње, чи -
шће ње по дру ма, та ван, ру -
ше ње обје ка та и из но ше ње
ста рих ства ри. 061/131-86-
26. (243321)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто ва ри
шу та, од но ше ње ства ри,
бе то ни ра ња, ко ше ње три -
ме ром, оба ра ње ста ба ла.
060/035-47-40. (243324)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ши бља,
оба ра ње ста ба ла, бе то ни -
ра ње, од но ше ње ст ва ри.
064/122-69-78. (243324)

ПО ПРАВ КА свих ти по ва
веш-ма ши на, бој ле ра и
оста лих кућ них апа ра та.
061/183-06-36. (243449)

КЛИ МЕ и елек тро ин ста ла -
ци је. Сер вис и мон та жа,
бр зо, ефи ка сно, по вољ но.
065/305-73-92.
(243442)

ЧИ СТИМ и спре мам ста но -
ве. 061/412-44-50. 
(243477)

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.
(243461)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ сер вис и
уград ња кли ма. 
064/520-48-80, 063/740-
83-98. (243491)

ЧИ СТИ МО шут, та ва не, по -
дру ме, ста ре шу пе, ра ди мо
све по сло ве. 
061/321-77-93. 
(243503)

РА ДИ МО кро во ве, зи да ње,
бе то ни ра ње, фа са де, адап -
та ци је ку ћа и ста но ва.
062/894-37-18, 064/183-
16-36. (243507)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на де вој -
ка за рад у Слот клу бу Ken-
tucky у Ње го ше вој.
064/474-74-47. (243512)

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)

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)
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ИНВ. ПЕН ЗИ О НЕР, 1968,
тра жи же ну ра ди бра ка,
слич них го ди на. 065/672-
87-01. (243240)

СТРА НАЦ, ау стра ли јанц,
тра жи по знан ство озбиљ не
же не од 48 до 65 го ди на.
064/992-62-19, Ра ле.
(243253)

СО КО БА ЊА, апарт ма ни и
со бе, бли зу цен тра. Ка блов -
ска, дво ри ште, но во.
061/636-08-57, 063/768-32-
68, Зо ри ца. 
www.soko-banja.org
(241721)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не на
Зла ти бо ру, цен тар, КТВ,
ин те р нет, пар кинг, по вољ -
но. Тел. 063/759-98-77.
(241456)

БА О ШИЋ-ХЕР ЦЕГ НО ВИ,
јед но со бан стан, 4 осо бе,
кли ма ти зо ван, те ра са.
060/321-60-07. (241578)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из да јем
ма њи дво со бан апарт ман
са те ра сом, нов и ле по
опре мљен  у апарт ман ском
на се љу, 200 ме та ра пре из -
во ра Сне жник. 066/624-04-
00. (242474)

КРА ШИ ЋИ, апарт ма ни ју -
ли-ав густ, 6 – 9 евра по
осо би. Тел. 063/243-859. 

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на Зла -
ти бо ру, ба зен, СПА.
063/719-98-30. (242813)

СО БЕ на мо ру, 6 евра, Бар,
До бре во де. 003823/036-
45-24. (242720)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не у До -
бро ти, ТВ, кли ма. Тел.
+3826/988-98-61, 065/802-
56-40. (242875)

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)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не на
мо ру, Ђе но ви ћи, Хер цег
Но ви, по вољ но. Тел.
065/251-05-23. (243117)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, при сто јан
сме штај, код Сло бе.
064/438-12-35. (243129)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ опре мљен
че тво ро кре вет ни апарт ман,
60 м2, из да је мо, 25 евра.
065/672-33-89 (243207)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, из да јем
апарт ман и со бе, по вољ но.
065/608-03-66. 
(243207)

ШУ ШАЊ, пу ни пан си он са
пре во зом + Острог, 11 да -
на. 064/193-15-92.
(243415)

ПЕ ТРО ВАЦ на мо ру, из да -
јем на ме штен јед но со бан
стан, пет кре ве та, 35 евра
днев но, кли ма, ТВ, Wi/Fi,
350 ме та ра од пла же.
066/309-996. (243299)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у Вр -
њач кој ба њи. 063/812-06-
89. (243322)

ИЗ ДА ЈЕ се по вољ но сту дио
и со бе у цен тру Со ко ба ње.
062/804-84-43. (243465)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у Ба њи
Вруј ци, две со бе, че ти ри
кре ве та и бал кон. 064/929-
01-84, 063/895-93-04.
(243493)

РО ЛО-НА Ј вам ну ди по -
прав ку, уград њу: ро лет ни,
ве не ци ја не ра, тр ка  стих за -
ве се, ро ло.ко мар ни ка, хар -
мо-вра та, туш-ка би на, ро ло
че лич них за штит них вра та,
тен ди. Ми смо нај ква ли тет -
ни ји, нај јеф ти ни ји, са нај -
ве ћом га ран ци јом. Про ве -
ри те. 013/344-594,
063/894-21-80. 
(243292)

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. (243329)

КЛИ МЕ свих ти по ва и про -
из во ђа ча, сер ви си ра мо, по -
пра вља мо и угра ђу јем, с
га ран ци јом, овла шћени
сер вис „Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(243499)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че,  кли ме,
шпо ре те, по пра вља мо ква -
ли тет но са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. 
(243499)

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. (243216)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
до зво лу за упра вља ча чам -
ца бр. 59664/12, из да ту од
стра не Луч ке ка пе та ни је
Пан че во, 26. 10, 2012, на
име Ми лан То до ро вић.
(243270)

ОГЛА ШАВАМ не ва же ћом
плов ид бе ну до зво лу, ре ги -
страр ског бро ја Па 001 Б,
из да те од стра не Луч ке ка -
пе та ни је Пан че во 9. ју на
2008. го ди не. 
(243269)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим
све до чан ство на име Хе ле -
на Рад ма но вац за школ ску
2013/2014 го ди ну, ОШ „Јо -
ван Јо ва но вић Змај”.
(243242)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ка -
ми о ном, еки па рад ни ка,
по вољ но. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117. (241986)

СЕ ЛИД БА – пре воз 1000
дин. Мо гућ ност рад ни ка,
по пуст на ван град ске.
063/174-77-69 (242381)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа и сер вис кли ма
уре ђа ја. Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”. 013/301-
300, 063/771-24-16.
(242999)

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. (243029)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ње су до пе ре, ку па ти ла,
адап та ци је, за ме не, по -
прав ке. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (242712)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
ри зла, од воз шу та ма лим и
ве ли ким ки пе ром. 
064/648-24-50. 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
ру ше ње обје ка та, уто вар
шу та, раз би ја ње бе то на.
063/218-894. 

КА МИ ОН СКИ пре воз до 2
м³, шљу нак, пе сак, се ја нац,
шут. 064/648-24-50. 

ИС КОП ба ге ри ма: те ме ља,
по дру ма, сеп тич ких ја ма,
ка на ла, на си па ње те ре на.
063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о на
са кор пом за рад на ви си -
ни, се че ње др ве ћа, ва ђе ње
па ње ва. 063/218-894.

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ те ле хен -
де ра ви си на ди за ња до 17
м, но си во сти 4 то не.
064/668-97-86. 

ИС ТО ВА РИ/УТО ВА РИ ви -
љу шка ри ма на свим те ре -
ни ма, до 10 то на. 063/218-
894.(4713)

РУ ШЕ ЊЕ обје ка та, се че ње
и раз би ја ње бе то на, уто вар
шу та, пре воз ма те ри ја ла.
064/668-97-86. 

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње, се че ње
ви со ких др ве ћа, чи шће ње
пла це ва, ва ђе ње па ње ва.
064/668-97-86. 

KIZZA – ис то вар/уто вар
ро бе ви љу шка ри ма, пре воз
шљун ка, пе ска, се јан ца, ри -
зле, ру ше ње обје ка та, ис -
коп ба ге ри ма, раз би ја ње и
се че ње бе то на, на си па ње и
на би ја ње те ре на. 064/648-
24-47. 

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)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
гипс, по вољ но. Пен зи о не -
ри ма по пуст. 
061/626-54-06. 
(243218)

СЕ ЛИД БЕ, еки па рад ни ка,
пре воз, од во зи мо не по -
треб ни на ме штај. 063/731-
77-67, 064/280-30-16,
013/236-77-34, Вла ди мир.
243217)

СЕ ЧА и це па ње др ва, нај -
по вољ ни је. Мај стор Бе ли.
Тел. 064/139-83-16. 
(4719)

РУ ШЕ ЊЕ ста ба ла и се ча
гра ња. Мај стор Бе ли. Тел.
064/139-83-16, 061/199-
96-30. (4719)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску се ку, ме -
тал не под у пи ра че, ме ша ли -
це за бе тон. 064/351-11-73.
(243144)

ЛИ МА РИ ЈА гра ђе вин ска,
из ра да, мон та жа, пре прав -
ке ста ре, кро во по кри вач ки
ра до ви, све вр сте ли ма,
нај јеф ти ни је. 
064/466-42-14. (243147)

КРО ВО ВИ, пра вље ње, пре -
прав ке ста рих, хи дро-тер -
мо изо ла ци ја кро во ва, наш
или ваш ма те ри јал, нај по -
вољ ни је. 064/466-42-14.
(243147)

ЗИ ДА ЊЕ од те ме ља до
кро ва, мал те ри са ње, де мит
фа са де, ваш или нам ма те -
ри јал, нај по вољ ни је.
064/466-42-14. (243147)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је, при -
кључ ка во де и ка на ли за ци -
је. Од 0-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-
20-00. (242336)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме -
на цре па, ле тви, ста рог
цре па и по став ке но вог
кро ва, цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај јеф ти -
ни ји у гра ду, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (241769)

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. 
(243375)

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)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ЦО 2
апа ра та, про да ја по лов них,
елек три чар, ау то-елек три -
чар. Де јан, 063/800-01-96.
(243183)

РО ЛЕТ НЕ, ве не ци јан де ри,
омар нки 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  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по Ср -
би ји с ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, еки па рад ни ка, ку ти -
је, фо ли ја за за шти ту на ме -
шта ја, 0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан до ла -
зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (243334)

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. (243334)

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. (2433)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић(4712)” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка, мон та -
жа, де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко ва ње,
фо ли ја за за шти ту на ме -
шта ја. Се ли те се без стре -
са!!! Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (243334)

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. (243334)

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.(243334)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе
у Ср би ји и ино стран ству са
рад ни ци ма или без. Мон та -
жа/де мон та жа, па ко ва ње,
чи шће ње ста но ва, од нос
не по треб них ства ри, од 0-
24 са та. 064/047-55-55.
(2243377)

ЛА ЛЕ – пре во зим ки пе ром
по вољ но: пе сак, шљу нак,
се ја нац, ту ца ник, од во зим
шут. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (243382)

ТЕ ПИХ СЕР ВИС „Би бац”,
ан ти бак те риј ско и дез ин -
фек ци о но пра ње те пи ха,
бес пла тан пре воз.
066/001-050, 063/329-464. 
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УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ „ПРИ ВРЕД НА АКА ДЕ МИ ЈА” 

– НО ВИ САД

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ
ПАН ЧЕ ВО, ул. Жар ка Зре ња ни на 179

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 

1.   за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са на од -

ре ђе но вре ме ви ше  са рад ни ка у на ста ви за школ ску

2017/2018 и то:

за уже на уч не обла сти:
а) БА ЗИЧ НА И ПРЕТ КЛИ НИЧ КА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА

б) КЛИ НИЧ КА МЕ ДИ ЦИ НА

в) КЛИ НИЧ КА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА

На кон курс се мо гу при ја ви ти кан ди да ти ко ји ис пу ња -

ва ју је дан од сле де ћих усло ва:

а; б; в) за вр шен сто ма то ло шки или ме ди цин ски фа -

кул тет и спе ци ја ли за ци ја из од го ва ра ју ће обла сти; 

–  про сеч на оце на то ком прет ход них сту ди ја нај ма ње

8 (осам);

– оста ли  усло ви за из бор у зва ње утвр ђе ни За ко ном о

ви со ком обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је”

бр. 76/2005) и Ста ту том Сто ма то ло шког фа кул те та.

      Са иза бра ним ли ци ма, за кљу чу је се уго вор о ра ду,

од но сно уго вор о до пун ском ра ду  за  школ ску

2017/2018 го ди ну.

      При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -

сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 8

(осам) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на адре су:

Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка Зре ња -

ни на бр. 179.

      Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле -

фон: 013/235-12-92.

Фир ма „Everest DMD” d. o. o.

за про из вод њу АЛУ-ПВЦ сто ла ри је, рас пи су је

КОН КУРС

Бра вар-мон тер – 2 из вр ши о ца са ис ку ством
Бра вар-мон тер – 1 из вр ши лац без ис ку ства
Свој CV по сла ти на email: 

everestdmd@gmail.com

Тел. 063/770-57-73

„Sta ri Ta miš” A.D. Pan če vo, 
ogra nak TA MIŠ KI KO NA CI 

ras pi su je kon kurs za sle de ća rad na me sta:

SPRE MA ČI CA 
2 iz vr ši o ca

Opis po sla:
·      Odr ža va nje hi gi je ne od ma ra liš ta

·      Pri pre ma po ste lji ne i peš ki ra

·      Odr ža va nje či sto će WC-a

SER VIR KA
1 iz vr ši lac

Opis po sla:
·      Po slu ži va nje

·      Odr ža va nje či sto će ku hi nje

·      Slu že nje i ku va nje ka fa

Bi o gra fi je (CV) sla ti na mail adre su: 
zaposlenje@staritamis.rs

Kon kurs je otvo ren do 07. 07. 2017. go di ne.

РАЗНО

ТУРИЗАМ

УСЛУГЕ

По след њи по здрав

КР СТИ НИ РА ЈА КО ВИЋ
1929–2017.

Збо гом Ки цо мо ја.

Ту жан је био ра ста нак с то бом. 

Оста ви ла си ве ли ку ту гу у мо јој ду ши.

Ћер ка МИ ЛИ ЦА
(3/243016)

27. ју на 2017. пре ми нуо је наш

МОМ ЧИ ЛО ТО МИЋ

Са хра на ће се оба ви ти 29. ју на 2017. го ди -

не на Ка то лич ком гро бљу, у 13 са ти. 

Ожа ло шће ни: кћи ВЕ СНА с по ро ди цом,

син МИ ЛАН, сна ја РАД МИ ЛА 

и оста ла род би на

(95/243380)

По след њи по здрав на шем дра гом ком ши ји

МОМ ЧИ ЛУ ТО МИ ЋУ

од ње го вих ком ши ја.

ИВАН, АНА и МЕ РАЛ
(96/243381)
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21. ју на 2017. го ди не пре ми ну ла је мо ја

мај ка

МИ ЛЕ ВА МЕ ТЛИЋ
1928–2017.

Опро сти ли смо се од ње 23. ју на 2017.  на

Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Чу ва ју је у се ћа њу: ћер ка БОР КА, уну ка

ДУ ЊА с по ро ди цом и унук МИ ЛОШ

(56/243287)

21. ју на 2017. пре ста ло је да ку ца ср це мо -

је мај ке

МИ ЛЕ ВЕ МЕ ТЛИЋ
1928–2017.

Њен син БО РИ СЛАВ

(57/243287)

21. ју на 2017. го ди не пре ста ло је да ку ца

ср це на ше во ље не мај ке

МИ ЛЕ ВЕ МЕ ТЛИЋ
1928–2017.

Веч но ће мо те чу ва ти од за бо ра ва у свом

ср цу и ми сли ма.

Са хра на је оба вље на на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син БРА НИ СЛАВ 

са су пру гом СИЛ ВА НОМ

(58/243287)

У 86. го ди ни пре ми ну ла је 

НА ДА 

МР КО БРАД

Са хра ње на је 22. ју на на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ка,

зет, уну ци и пра у ну ке

(64/243296)

Оба ве шта ва мо при ја те ље да је 22. ју на 2017. пре ра но пре ми нуо

наш дра ги

ГО РАН КР СМА НО ВИЋ ДО ЦА
1966–2017.

Збо гом не по сто ји. Ту га ни је у ре чи ма већ у ср ци ма. Љу бав смрт не
пре ки да.

Тво је не у те шне: АРАН КА, АНА и КА ТА РИ НА

(84/243356)

ГО РАН 

КР СМА НО ВИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју, а

тво ји ан ђе ли те во ле.

АНА и КА ТА РИ НА

(85/243356)

ГО РАН 

КР СМА НО ВИЋ

Мно го ми не до ста јеш.

Во лим те.

Тво ја АКЕ

(86/243356)

ГО РАН 

КР СМА НО ВИЋ

Био си див на осо ба и

оста вио си траг у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: та шта ТЕ РЕ ЗА 

и шу рак ЕР НЕ 

с по ро ди цом

(87/243356)

24. ју на 2017. пре ми ну ла је на ша дра га

СЛО БО ДАН КА ЈО ВА НОВ
рођ. Мар ко вић

1949–2017.

Ожа ло шће ни: син ВЛА ДИ МИР, ћер ка СО ФИ ЈА и се стра ЦА НА 

с по ро ди ца ма

(40/243245)

По след њи по здрав ку му

ГО РА НУ 

КР СМА НО ВИ ЋУ

од ку мо ва АН ЂЕЛ КЕ 

и ГЛИ ГЕ с по ро ди цом

(116/243406)

По след њи по здрав 

ГО РА НУ 

КР СМА НО ВИ ЋУ

ДОК ТО РУ

од дру га ра 

из Фуд бал ског клу ба

„Мла дост” Омо љи ца

(127/243445)

По след њи по здрав 

ГО РА НУ 
КР СМА НО ВИ ЋУ

од по ро ди це 
РА ДА НО ВИЋ

(128/243446)

По след њи по здрав 

МИ ЛЕ ВИ 

МЕ ТЛИЋ

од ком ши ја 

у Ду нав ској 5

(156/243518)

По след њи по здрав на -

шем дра гом де да

ВУ КА ШИ НУ 

РИ СТИ ЋУ
1932–2017.

По ро ди ца СТАН КО ВИЋ

(146/243481)

С ве ли ком ту гом у ср цу оба ве шта ва мо вас да нас

је 27. ју на на пу стио наш во ље ни

ВУ КА ШИН РИ СТИЋ
1932–2017.

Са хра на ће би ти оба вље на 29. ју на, у 12 са ти, на

Пра во слав ном гро бљу Ко теж.

Тво ју пле ме ни тост и до бро ту чу ва ће мо од за бо -

ра ва. 

Си но ви ЂУ РИ ЦА  и МОМ ЧИ ЛО с по ро ди ца ма
(147/243489)

По след њи по здрав на шем дра гом де ди

ВУ КА ШИ НУ РИ СТИ ЋУ
1932–2017.

Ре чи ма се не мо же опи са ти ко ли ко ћеш нам не -
до ста ја ти. Учи нио си нас не из мер но по но сним
што си био наш де да.
Тво ју љу бав, зна ње и де ла за у век ће мо пам ти ти.
Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Уну ка АЛЕК САН ДРА са сво јом по ро ди цом 
ПА ВИЋ

(148/243483)

25. ју на 2017. упо ко ји ла се на ша во ље на

АУ РЕ ЛИ ЈА ЖУ ЈО ВИЋ ЛЕ ЛА

Ње ни нај ми ли ји: ЈО ЦА, КА ЋА и ВЛА ДА
(80/243347)

По след њи по здрав се стри

ЛЕ ЛИ

од бра та КОР НЕ ЛА с по ро ди цом

(81/243347)

По след њи по здрав се стри

ЛЕ ЛИ

од се стре ВОЈ КИ ЦЕ с по ро ди цом

(80/243342)

По след њи по здрав дра -

гој при ји

АУ РЕ ЛИ ЈИ 

ЖУ ЈО ВИЋ

од при ја те ља РИ СТИ ЋА

– СЛО БО ДА НА, 

ЗО РИ ЦЕ и БРАН КА

с по ро ди цом

(133/243460)

По след њи по здрав

ЈО ВАН КИ 

ДРА ГА ШЕ ВИЋ

С по што ва њем 

по ро ди ца 

ПИ ВА ШЕ ВИЋ

(126/243442)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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25. ју на 2017, у Зре ња ни ну, пре ми нуо је

ЗОЛ ТАН ОБЕРК НЕЗ
1962–2017.

По след њи по здрав та ти.

Ћер ке ТИ ЈА НА и МАР ТИ НА, си но ви 

ДА ВИД, АЛЕК САН ДАР и ЗО ЗА

(107/243405)

По след њи по здрав оцу, та сту и де ди

ЗОЛ ТА НУ ОБЕРК НЕ ЗУ

од ТИ ЈА НЕ, МАР ЈА НА и ЛА НЕ
(108/243405)

По след њи по здрав бра ту

ЗО ЛИ ЈУ

од бра та ДА НИ КЕ

(109/243407)

По след њи по здрав бра ту

ЗО ЛИ ЈУ

од ње го ве се стре

СНЕ ШКЕ

(110/243405)

Не ка те ан ђе ли чу ва ју

ЗО ЛИ
Од се стри ћа НИ КО ЛЕ и ЈО ВА НА, зе та СА ВЕ 

и се стре СНЕ ЖА НЕ

(111/243405)

По след њи по здрав

чи ка ЗО ЛИ ЈУ

од МА РИ ЈЕ и СА РАЈ КЕ

(112/243405)

По след њи по здрав

ЗО ЛИ ЈУ

За по сле ни „Ро ло спас”

(113/243405)

По след њи по здрав

ЗО ЛИ ЈУ

од по ро ди це ИВАН ЧИЋ

(114/243405)

По след њи по здрав

ЗО ЛИ ЈУ

од при ја те ља МИ ЛЕ ТА

и МИЛ КЕ

(115/243405)

По след њи по здрав по што ва ном и дра гом ко ле ги

ЂУ РИ ПА ВЛО ВИ ЋУ

од ко лек ти ва „ХИП Азо та ре”

(65/ф)

С по што ва њем при ја те љу

ЂУ РИ 
ПА ВЛО ВИ ЋУ

РА ДО ВАН БА БИЋ 
с по ро ди цом

(83/243350)

По след њи по здрав 

ЗО ЛИ ЈУ

од МИ ЛЕ НЕ 

и ДРА ГА НА

ТИ МО ТИ ЋА

(137/243476)

По след њи по здрав 

ЗО ЛИ ЈУ

ЉИ ЉА НА ОБЕРК НЕЗ

(138/243476)

Дра ги

БРА ЦО
Хва ла ти за све што си учи нио за ме не.
Хва ла ти за све че му си ме на у чио. Хва ла
ти за све ле пе тре нут ке кроз ко је ћеш за у -
век жи ве ти у мом се ћа њу. Част ми је што
си чи нио део мог жи во та и увек ћу се по -
но си ти то бом. Тво јом ин те ли ген ци јом,
пле ме ни то шту, не се бич но шћу, бес крај -
ном до бро том и же љом да сви ма по мог -
неш. На дам се да си са да на не ком бо љем
ме сту. Да је тво ја чи ста ду ша у не ком мно -
го бо љем све ту у ком ћеш на ћи раз у ме ва -
ње, мир и сре ћу.

Тво ја МИ КА
(142/243488)

По след њи по здрав дра -

гом и је ди ном бра ту

ЂУ РИ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

1. V 1962 – 22. VI 2017.

Дра ги мој Бра цо, не по -

сто је ре чи уте хе за бол

ко ју си оста вио сво јим

од ла ском.

МИ РА с по ро ди цом

(143243488

По след њи по здрав дра -

гом си ну

ЂУ РИ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

1. V 1962 – 22. VI 2017.

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Не у те шни ро ди те љи

НА ДА и МИ ЛАН

(144/243488)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЂУ РИ ПА ВЛО ВИ ЋУ
од по ро ди це СА ВО ВИЋ

(145/243489)

По след ње збо гом на шој дра гој

ЈО ВАН КИ 
ДРА ГА ШЕ ВИЋ

По чи вај у ми ру.
КРЕ ША, ЗО РИ ЦА, 

ЈЕ ЛЕ НА и МИ ЛИ ЦА
(150/243501)

Ту жна ср ца и с бо лом опра шта мо се од  на ше нај ми ли је

ЈО ВАН КЕ ДРА ГА ШЕ ВИЋ
1936–2017.

На ша во ље на ма ма пре ми ну ла је 26. ју на 2017. 

Оти шла је ти хо и не при мет но, али ни ка да не ће оти ћи из

на ших ср ца и се ћа ња. Не ка те ан ђе ли чу ва ју во ље на на ша.

Во ле те тво ји си но ви ДРА ГАН и СЛО БО ДАН, 

снај ке ВЕ СНА и STEVI- LEYA и тво ји уну ци МА РИ ЈА,

НИ КО ЛА, ОГ ЊЕН и ЛУ КА
(155/243516)

По след њи по здрав дра гом

ЂУ РИ ПА ВЛО ВИЋУ
1962–2017.

Увек ћеш жи ве ти у на шем се ћа њу.

Тво ји: СТЕ ФАН, ЈА СМИ НА и СЕ КА

(8/243124)

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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др ЈО СИФ ЛЕ О ПОЛД БУ ЦА
1934–2017.

25. ју на 2017. го ди не пре ми нуо је наш

дра ги отац, све кар и де ка Бу ца.

За у век ће оста ти у на шим ми сли ма и ср -

ци ма.

С по што ва њем и љу ба вљу ње го ви: 

МИ ША, ВЕ СНА, ТЕ О ДО РА и ДУ ЊА

(11/243159)

По след њи по здрав на -

шем дра гом школ ском

дру гу и при ја те љу

др ЈО СИ ФУ 
ЛЕ О ПОЛ ДУ 

БУ ЦИ
по зна том пан че вач ком

сто ма то ло гу
Ге не ра ци ја гим на зи је

„Урош Пре дић” 1952/53

(20/247194)

Во ље ном уја ку

МИ ЛА НУ 

КНЕ ЖЕ ВИ ЋУ

1957.

Тво ја прин це за 

НИ КО ЛИ НА, се стра

ЉУ БИ ЦА 

и чи ка БО РИ СЛАВ

(22/243302)

По след њи по здрав 

МИ ЛА НУ

КНЕ ЖЕ ВИ ЋУ

МИ ШИ
1957–2017.

Не ка ти је по кој ду ши и

ан ђе ли не ка те чу ва ју.

Се стра ЉИ ЉА НА и зет

ДУ ШАН

(25/243209)

Из не на да, на на шу ве ли ку жа лост, оста ли смо

без на шег си на

МИ ЛА НА КНЕ ЖЕ ВИ ЋА МИ ШЕ
1957–2017.

Оста ће бол и ту га за то бом за у век. Не ка те Го -

спод при ми у на руч је сво је, а ан ђе ли не ка те чу -

ва ју.

Не у те шни ро ди те љи: мај ка ДУ ШАН КА

и отац СТЕ ВО
(26/243209)

Ту жни смо!

На пу стио нас је 

ЈО СИФ ЛЕ О ПОЛД БУ ЦА
Дру го ви, при ја те љи и осо бље из „Жу тог Ли ма на” 

(30/243324)

ВЕ СНА 

КВР ГИЋ

Не мо же мо се по ми ри -

ти с тим да те не ће мо

ви ше ви де ти, оста ћеш

нам у се ћа њу, твој лик,

твој осмех и тво ја пле -

ме ни тост, по чи вај у ми -

ру, а ми ће мо те чу ва ти

од за бо ра ва.

Се стра ДАН КА, 

зет ДЕ ЈАН 

и се стри чи на КА ЛИ НА

(33/243231)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

МИ ЛА НУ КНЕ ЖЕ ВИ ЋУ

Ко лек тив ЈКП „Зе ле ни ло” Пан че во

(37/ф)

По след њи по здрав

др ЈО СИ ФУ ЛЕ О ПОЛ ДУ
Био је до бар, по штен и пле ме нит док тор. Не ка му је
ла ка зе мља и по чи ва у ми ру.

НА ДА ЦВЕ ЈИН с по ро ди цом

(39/243243)

По след њи по здрав дра гом ку му

МИ ЛО ВА НУ ТО ДО РО ВИ ЋУ
С љу ба вљу и по што ва њем ће мо се се ћа ти тво је до бро -
те и пле ме ни то сти.

Тво ја БИ ЉА с ма мом и де цом

(41/243246)

По след њи по здрав ве ли ком чо ве ку, док то ру и дра гом

при ја те љу

ЈО СИ ФУ ЛЕ О ПОЛ ДУ БУ ЦИ
ГОР ДА НА и ЗО РАН НЕ ДИЋ

(72/4719)

По след њи по здрав бра -

ту и уја ку

МИ ЛА НУ
КНЕ ЖЕ ВИ ЋУ

МИ ШИ
1957–2017.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.
Се стра МИ РА, се стрић

МАР КО и се стри чи на
САН ДРА
(47/243262)

По след њи по здрав на шем по што ва ном ко ле ги

др ЈО СИ ФУ ЛЕ О ПОЛ ДУ

Док то ре, ва ља ним ви ше де це ниј ским ра дом сте

оста ви ли ду бок траг у на шој слу жби. Хва ла Вам.

Слу жба сто ма то ло шке здрав стве не за шти те 

До ма здра вља Пан че во
(93/243373)

С ту гом и жа ље њем опра шта мо се од дра гог при ја те ља

и искре ног дру га

др ЈО СИ ФА ЛЕ О ПОЛ ДА БУ ЦЕ
По ро ди ца др МИ ЛА НА РА ДА НО ВА

(48/243267)

ДРА ГА НА

Хва ла ти за лек ци је. О

бор би и сна зи. Нео ду -

ста ја њу. Из др жљи во сти.

Чо ве ку. 

Хва ла ти за дру гар ство.

По чи вај у ми ру, без бо ла.

ОЉА с по ро ди цом

(98/243384)

По след њи по здрав  дра -

гом ку му и при ја те љу

др ЈО СИ ФУ 

ЛЕ О ПОЛ ДУ 

БУ ЦИ

сто ма то ло гу

По ро ди ца ЈАН КУ ЛОВ

(104/243400)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род -

би ну и при ја те ље да је 17. ју на 2017, у 41.

го ди ни пре ми ну ла на ша дра га

ДРА ГА НА КРАЛ
Бол и ту га се не ме ре ре чи ма већ пра зни -

ном ко ја је оста ла у на ма. Бог узи ма до -

бре, ти си ме ђу њи ма.

За у век во ле ће те и чу ва ти од за бо ра ва

тво ја мај ка ЖИВ КА, отац ПЕ РА и брат

ДРА ГАН с по ро ди цом

(121/243418)

ДРА ГА НА

КРАЛ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју

на не бу, а ми ће мо у ср -

цу за у век. 

Тет ка ДУ ШИ ЦА 

с по ро ди цом

(130/243450)

По след њи по здрав

ВЕ СНИ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ку мо ви ОЖЕ ГО ВИЋ

(140/243481)

По след њи по здрав бра ту

СА ШИ
од бра та МИ ЛА НА 

с по ро ди цом и ро ди те љи ма

(141/2434)

Дра гом

ЈО СИ ФУ 

ЛЕ О ПОЛ ДУ 

БУ ЦИ
По след њи по здрав 

дра гом Бу ци 

од при ја те ља 

из Ва тер по ло клу ба

„Ди на мо”

(152/243505)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ЈО СИ ФУ 
ЛЕ О ПОЛ ДУ

од по ро ди це СЕ НЕ ШИ

(154/243513)

22. ју на пре ми ну ла је на ша дра га

СМИ ЉА КР СТИЋ
рођ. 1933–2017.

Ожа ло шће ни: су пруг СТО ЈАН, син МИ ЛО РАД, уну ци
АЦА и МИ ЛОШ с по ро ди цом

(49/243273)

22. ју на 2017. пре ми ну ла је мо ја ма ма

СМИ ЉА КР СТИЋ 
рођ. 1933–2017.

Ожа ло шће ни: ћер ка МИ РА СЛАВ КО ВИЋ, зет ДРА ГАН
и уну ци НЕ НАД и ПРЕ ДРАГ с по ро ди цом

(50/243273)

По след њи по здрав свом

во ље ном оцу

МИ ЛИ ВО ЈУ 

КР СМА НО ВИ ЋУ

од ћер ке ЉУ БИН КЕ,

су пру ге СРЕ ТЕ НЕ, зе та

ЂУ РЕ, уну ке ЈЕ ЛЕ НЕ 

и уну ка ВЛА ДИ МИ РА

(129/243448)
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21. ју на пре се лио се у веч ност мој брат

МИ ЛОШ МА ТО ВИЋ
1950–2017.

Ту гу је за њим ње го ва СЕЈ КА, ЗО РАН, МАР ЈА НА,

ЈО ВА НА, ДЕ ЈАН, ЈЕ ЛЕ НА и ДУ ШАН
(10/243142)

С ве ли ком ту гом Вас оба ве шта ва мо да је 21. ју на 2017. пре ми нуо

наш во ље ни

МИ ЛОШ МА ТО ВИЋ
1950–2017.

Ову по след њу бит ку си, на жа лост, из гу био. Жи ве ћеш веч но у на -

шим ср ци ма.

Тво ји во ље ни: ћер ке ИВА НА и МИ ЛЕ НА с по ро ди ца ма, су пру га

ГОР ДА НА и таст МИ ЛАН

(46/243260)

По след њи по здрав ку му

МУ ХИ ЈУ

По ро ди ца НИН КОВ

(60/243293)

По след њи по здрав по -

што ва ном

МИ ЛА НУ ЋИР КИ
од по ро ди це РАЦ КОВ

(44/243255)

По след њи по здрав бра -

ту и де ве ру

БА ТИ

од ДУ ЛЕ ТА и ЦИ ЦЕ

(67/4719)

Свом дру гу 

МУ ХИ ЈУ

Ње го ви: РУ ПА, МА РЕ,

ВЛА ЈА, ФЛО РА, БР ЦА,

ЗКСА, ДРА ГАН ЧЕ, 

РЕ СИ МЛИЋ и БО БАН

(68/243306)

По след њи по здрав на шем до бром дру гу

МУ ХИ ЈУ
од ње го вих Мар ги ћа на: МИ ЋА КИЧ КИ ЛА, РА ША, КО МА РАЦ, 

др СТЕ ВА, СТА ВРА, ЗО КИ СА ВИЋ, РА ЈА, ДА БА, ДУ БРА ЈА, 

ТИ ШМА, МИ МА ДИ РЕК ТОР, МИ МА КО ТЕЖ, БО БИ ШКА КВ, 

ПИ КИ ЛИ, СТЕ ВА ШУ ГЕР

(70/

За у век ће мо чу ва ти успо ме не на на шег чи ку

МИ ЛА НА ЋИР КУ

Бра тан ци МА ЈА и ИВАН с по ро ди ца ма

(73/243336)

23. ју на 2017. пре ми нуо је наш во ље ни отац, де -

да и све кар

МИ ЛАН ЋИР КА

За у век ћеш оста ти у ср ци ма си но ва БО БА НА 

и БО ЈА НА, сна је МА РИ НЕ и уну ка БО ЈА НЕ, 

НЕ ВЕ НЕ, ИВА НА и ЛА НЕ
(75/243339)

МИ ЛАН 

ЋИР КА

По след њи по здрав 

при ја те љу од при ја те ља

МИ ШЕ, БИ ЉА НЕ

и ИРЕ НЕ

(76/233339)

МИ ЛАН 

ЋИР КА

По след њи по здрав 

бра ту и уја ку од се стре

СВЕ ТЛА НЕ и се стри ћа

МАР КА с по ро ди цом

(77/243334)

МИ ЛОШ МА ТО ВИЋ

По след њи по здрав од МИ ШЕ и НА ДЕ

(94/243374)

По след њи по здрав 

МУ ХИ ЈУ

од  СА ЛЕ ТА, МИ ТЕ, 

ТА РЕ ТА, КО СТЕ 

ША ЈИ НА и НЕ ШЕ

ШПИ РИ ТУ СА

(122/243419)

По след њи по здрав ку му

МУ ХИ ЈУ

По ро ди ца НА КОМ ЧИЋ

(134/243469)

По след њи по здрав при -

ја те љу

МИ ЛО ШУ

МА ТО ВИ ЋУ

МУ ХИ ЈУ

од ДРА ГА НА 

ЈО ВА НО ВИ ЋА 

с по ро ди цом

(135/243370)

По след њи по здрав 

МУ ХИ ЈУ

од СУ ЉЕ с по ро ди цом

(139/243479)

МИ ЛОШ 

МА ТО ВИЋ

По след њи по здрав од

дру го ва из Kafea 

„Bonsai”: РА ДЕ 

БО СА НАЦ, КО ТР ЉА,

ТА СА, ЋО МИ и ШТУ КА

(151/243504)

По след њи по здрав

КУЈ ТИМ СА ЛИ ЕВ СКИ КУ КИ

Бол, су зе и не ве ри ца. Увек ћеш би ти у на шим

ми сли ма. 

Ћер ке с по ро ди цом, су пру га, брат с по ро ди цом,

мно го број на род би на и при ја те љи
(101/243397)

По след њи по здрав на шој ма ми, ба ки и та шти

НЕ ВЕН КИ РИ СО ВИЋ
1948–2017.

25. ју на 2017. пре ста ло је да ку ца ср це на ше Не не.

Са хра на је оба вље на на Но вом гро бљу, 27. ју на

2017.

За њом оста ју не у те шне у бо лу ње не ћер ке

ЈА СМИ НА и ЂУР ЂИ ЦА с по ро ди ца ма
(105/243402)

По след њи по здрав при ја

НЕ НИ

По ро ди ца ЈО ВИ ЧИЋ

(106/243402)

По след њи по здрав ку му

НЕ ШИ

од ДУ ЛЕ ТА, МИ РЕ, 

ПЕ ТРА и МИ ЛО ША 

с по ро ди цом

(61/243294)

22. ју на 2017. у 63. го ди ни на пу стио нас је наш

НЕ НАД БИ РО
1955–2017.

Ожа ло шће ни: брат ИВАН и бра та нац НЕ БОЈ ША 
са су пру га ма

(62/243294)

По след њи по здрав 

НЕ ШИ

СМИ КИ, ЉУП ЧЕ, ПЕ ЈА,

МИР КО и МИР ЧИЋ

(63/243294)

С не из мер ном ту гом у ср цу вас оба ве шта ва мо да

је 22. ју на, у 69. го ди ни, пре ми ну ла на ша во ље на

СЕН КА ГАР ЧЕ ВИЋ
1948–2017.

Са хра на је оба вље на 24. ју на, на Но вом гро бљу у
Пан че ву. 

Ожа ло шће ни су пруг БРА НИ СЛАВ, син ГО РАН,
ћер ка БИ ЉА НА, унук ВЛА ДАН, уну ке МИ ЉА НА
и СВЕ ТЛА НА, сна ја БИ ЉА НА, зет ПРЕ ДРАГ, као

и оста ла род би на и при ја те љи
(78/243346)

По след њи по здрав при ји

СЕН КИ 

ГАР ЧЕ ВИЋ

1948–2017.

Ожа ло шће ни: при ја тељ

ПЕ РИ ЦА и при ја КЕ КА

(79/243348)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 30. јун 2017. 25

Го ди не ту ге и бо ла без мо је де це

АН КИЋ

СЛАВ КО          СЛО БО ДАН

1996–2017.                     2003–2017.

Ожа ло шће на, ту жна и не у те шна мај ка

МИ ЛЕ НА

(118/242792)

Се ћа ње на оца

СЛАВ КА 

АН КИ ЋА

Ћер ке АН ЂЕ ЛА 

и АДРИ ЈА НА

(119/242792)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ
3. ју ла  2017. го ди не би ће шест го ди на
отка ко сам остао без во ље не мај ке

АНЕ БЕ РАЦ КА
18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2017.

Све под се ћа на те бе мај ко. Ка ко жи ве ти
без твог осме ха? Нај леп ши део ме не оти -
шао је са то бом. Ка ко по пу ни ти пра зни ну
ко ју осе ћам? Бо ли што ни си ус пе ла да до -
са њаш сво је сно ве. Знаш ко ли ко те во лим,
али ни ка да не ћеш са зна ти ко ли ко ми не -
до ста јеш! Мај ко – мно го не до ста јеш. Исто
као што ми не до ста је и мој та та. По чи вај -
те у ми ру и не ка вас ан ђе ли чу ва ју.

За у век у бо лу оста је ваш син МИР КО
(71/243332)

2. ју ла 2017. је че ти ри го ди не без те бе

МИ ЛОШ ВИ ДА КО ВИЋ
22. VII 1982 – 2. VII 2013.

Го ди не без на ђа, ту ге и бо ла, не до ста јеш да ср це оста је без да ха.

Твој брат, ма ма и та та

(88/243357)

МИ ЛОШ ВИ ДА КО ВИЋ

Успо ме ну на те бе чу ва 

ко лек тив „Ба нат пре во за”
(89/243257)

МИ ЛОШ 

ВИ ДА КО ВИЋ
Све нам ви ше не до ста јеш.

БА ТА, ВА ЊА и ВЕ СНА

(90/243359)

4. ју ла 2017. на вр ша ва се го ди на

ПЕ ТРУ ВЛАЈ НИ ЋУ

За у век у ср цу бра та БРАН КА с по ро ди цом

(91/243358)

БРЕ ЂАН

СРЕТ КО             СТО ЈАН КА
1984–2017.                       2007–2017.

Сва ки дан без вас је све ту жни ји, све те жи...

Сва ко се ћа ње на вас про бу ди то пли ну у на шим

ср ци ма и бес крај ну љу бав пре ма ва ма ко ја ни ка -

да не ће не ста ти.

Ва ши: син АЛЕК САН ДАР и ћер ка МА РИ ЈА
(102/243398)

Про шле су две ту жне го ди не от ка да ни је с на ма наш

во ље ни 

МИ РО СЛАВ МОМ ЧИ ЛО ВИЋ
Ње го ви нај ми ли ји

(4/243111)

СЕ ЋА ЊЕ

ИШТВАН 

АЛ ФЕЛ ДИ

Пет на ест го ди на је про -

шло као трен, у на шим

ср ци ма и ми сли ма ни -

ка да не ћеш би ти за бо -

ра вљен. 

Тво ји нај ми ли ји: 

по ро ди ца АЛ ФЕЛ ДИ

(28/243211)

Про шло је шест ме се ци

ту ге и жа ло сти

ЗО РАН 

АША НИН

1971–2017.

Си не мој, веч но ћеш

жи ве ти у мом ср цу.

Не у те шни отац ЛА КИЋ

(51/243275)

1. ју ла 2017. на вр ша ва

се по ла го ди не ка ко нас

је на пу стио наш Зо ран.

По мен се да је у 11 са ти,

на омо љач ком гро бљу

ЗО РАН 

АША НИН

1971–2017.

У на шим ми сли ма и ср -

ци ма ве чи та ту га.

Су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА,

ћер ке СО ФИ ЈА и ЈА НА

и син МИ ЛОШ

(52/243275)

7. ју ла на вр ши ће се го ди -

на од смр ти на ше дра ге

ЗО РЕ 
ВЕ ЛЕВ СКИ

1959–2016.
Зо ко, ни ка да не ћеш би -
ти за бо ра вље на. Жи ве -
ћеш веч но у на шим ми -
сли ма.

ЗО РАН, РО СА, ЖА РЕ,
МИ ЋА и МИ ЛОШ

(123/243340)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА ФАР КАШ
2003–2017.

Не до ста јеш нам.
По ро ди ца

(124/243430)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕТ КО 

КР СТИЋ

Во ље ни ни кад не уми -

ру, док жи ве они ко ји те

че сто по ми њу.

Тво ји нај ми ли ји

(125/243440)

29. ју на на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко ни је с на ма на ша дра га

МА РА СМИ ЉА НИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем се ћа ће мо се тво је до бро те и пле ме ни то сти.

Тво ји нај ми ли ји

(131/243454)

2. ју ла на вр ша ва се шест

ме се ци без те бе де да

ВЕ ЛИ МИР 
НИ НИЋ 

За бо рав не по сто ји. 
Оста је за у век дра га
успо ме на на јед ну ми лу
ду шу.

Тво ја уну ка ГО ЦА 
с по ро ди цом

(132/243454)

Про ђе го ди на

ЗО РАН БА БИЋ

а ту га и да ље тра је.

Тво ји: ЉУ БИ ЦА, ВА СА,

ЗО РАН, СНЕ ЖА НА 

и стри на

(136/243473)

Пу них се дам го ди на от -

ка ко ни је с на ма на ша

ЗА ГОР КА 

РА ЦИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

По ро ди ца РА ЦИЋ

(149/243497)

4. ју ла на вр ша ва се че -

тр де сет да на од смр ти

на ше дра ге ку ме

МА РИ ЈЕ 

ВУК ЧЕ ВИЋ

Све ча сно и пле ме ни то

би ло је  у те би. Увек ће -

мо те се ра до се ћа ти

МИ ЛА, МА ЈА и ИВАН

(153/24350)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ИЗВИЊЕЊЕ

Из ви ња ва мо се по ро ди ци Фи зе шан због тех нич ке гре -

шке, у претходном броју „Панчевца”, при ли ком об ја -

вљи ва ња по ме на њи хо вим нај ми ли ји ма.

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

У су бо ту, 24. ју на, у 10.30, на гро бљу Ко теж код Цр -

ве не зве зде, да ва ли смо по мен на шим во ље ни ма

ФИ ЗЕ ШАН

ВЕ РА                      ТО ДОР
4. X 1953 – 28. VI 2007. 7. X 1943 – 2. VII 2013.
Ту га ни је у ре чи ма већ у ср ци ма, љу бав ко ју смрт
не пре ки да и ту га ко ју вре ме не ле чи.

Њи хо ви нај ми ли ји: син АЛЕК САН ДАР, сна ја
МА РИ ЈА, унук ФИ ЛИП и сви ко ји их во ле 

и ко ји ма не до ста ју
(66/242851)
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СТО ЈАН РИ СТИЋ
1998–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем:
син ДРА ГАН и ћер ка

МА РИ НА с по ро ди ца ма

(5/243114)

СТА НОЈ ЛОВ

СВЕ ТО ЗАР                  ДРА ГИ ЦА
2003–2017.                               2007–2017.

За у век оста је те у на шим ср ци ма.
Ва ши нај ми ли ји

(13/243166)

У не де љу, 2. ју ла 2017. го ди не, у 11 са ти, одр жа ће се ми са за че тр -

де се то днев ни по мен 

ИВА НУ ГР ГИ ЋУ
ди пло ми ра ном еко но ми сти

1930–2017.

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 те у ми ру.

Ва ши нај ми ли ји: су пру га МА РА, си но ви НИ КО ЛА и СТЕ ВАН, 
сна је БИ ЉА НА и  ДРА ГА НА, уну ци и уну ке ИВАН, МАР КО, 

ИВА НА, ВУК, МА РИ ЈА и ЗО РАН и пра у ну че ВЕЉ КО

(21/24319)

СНЕ ЖА НА 
КОР БА

Три нај ду же го ди не, не -
до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(23/243205)

28. ју на 2017. на вр ша ва се го ди ну да на от -

ка ко је пре ми нуо наш во ље ни су пруг,

отац и де да

ДУ ШАН КА РА ЊАЦ

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МА РИ ЈА, 

ћер ке АН ЂЕ ЛИ ЈА и МИ ЛЕ НА, зе то ви 

ГО РАН и ДУ ШАН и уну ци МИ О НА,

УРОШ, СА ЊА и СА ША

(38/243240)

Про шле су три ту жне го ди не от ка ко ни је с

на ма брат, шу рак и ујак

МИ ЛАН МАР КО ВИЋ 

МИ ША
Не по сто ји вре ме ко је ума њу је ту гу, ни ре -

чи ко ји ма се мо же опи са ти бол за то бом.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ја се стра ЂУ ЛА и зет МИ ЛАН 

с по ро ди цом

(9/4719)

1. ју ла 2017. на вр ша ва се шест ме се ци от -

ка да си ме из не на да на пу стио

СТЕ ВАН СОМ БО РАЦ

Вре ме про ла зи, а ти си и да ље у сва ком

мом да ну, осме ху, ћу та њу, у сва кој  су зи.

С не из мер ном љу ба вљу твој ћер ка 

МА РИ ЈА НА

(29/243212)

6. ју ла 2017. на вр ша ва се три де сет пет го ди на од тра гич не смр ти
мо је ћер ке је ди ни це и се дам го ди на од смр ти мо је дра ге су пру ге

КАР БУ НАР

ОЛ ГИ ЦЕ                      БРАН КЕ
1958–1982.                                    1939–2010.

Са мо вре ме про ла зи, бо л и ту га оста ју, а се ћа ње не бле ди. Увек у
ми сли ма, ни кад не за бо ра вље не и веч но во ље не.

Отац и су пруг МИ ЛАН
(12/243163)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

1999–2017. 

Да нас је осам на ест го -

ди на от ка ко си са мо за -

спао. Иза те бе оста ла је

са мо пра зни на, ту га и

са мо ћа. 

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца

(7/243123)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДЕ ДАМ ЊА НО ВИЋ
За у век ће мо чу ва ти успо ме ну на те бе.

Тво ја бра ћа с по ро ди ца ма

(32/243230)

5. ју ла на вр ша ва се два на ест го ди на от ка ко ни је

с на ма наш

РА ДИ ВОЈ ДАМ ЊА НО ВИЋ РА ДЕ

Не до ста јеш... мно го... за све

Тво ји: НА ДА, ТА ЊА, ЛЕ ЛА, ЗО РАН, ФИ ЛИП,

ЕМА и УНА
(59/243291)

Про ђе го ди на

МИ О МИР ЋУК
Ни ка да те не ћу за бо ра ви ти мој дра ги бра те. 

Брат БО ЖО с по ро ди цом

(35/243236)

1. ју ла 2017, у 10 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро -

бљу, да је мо го ди шњи по мен на шем дра гом

МИ О МИ РУ ЋУ КУ
Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Су пру га НА ДА с де цом

(34/243236)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РИ ЦА 

ТМУ ШИЋ
2015–2017.

Вре ме не ле чи ту гу, че -

сто те спо ми ње мо и

увек ће мо те во ле ти.

Тво ји: ДРА ГА, ДРА ГАН,

РА ДИ ЦА, АЦА 

и ДА ЦА ТМУ ШИЋ

(53/243276)

ЈО ВАН КА 

ЂУ РИЋ

2015–2017.

Не до ста јеш нам. Не из -

мер но смо те во ле ли.

Тво ји: ДРА ГАН, 

РА ДИ ЦА и ба ба ДРА ГА

ТМУ ШИЋ

(54/243276)

Про шла је ту жна го ди на без мог бра та

МИ О МИ РА ЋУ КА
али су оста ле број не успо ме не.

Се стра СТА НА с по ро ди цом

(99/243390)

Про шле су две го ди не од смр ти

ЗО РИ ЦЕ ТМУ ШИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Брат КР СТА с по ро ди цом

(103/243399)

Ше сто ме сеч ни по мен

МИ ЛО РА ДУ СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ МИ ШИ
С љу ба вљу те се се ћа мо.

Отац СВЕ ТО МИР, мај ка ЗО РА, супругa ЕР ЖИ КА, 
ћер ке ТА МА РА, ЛА НА и СО ЊА с по ро ди ца ма

(74/243374)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КО РА НИ СА ВЉЕВ
3. VII 2011 – 3. VII 2017.

С љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.
Тво ји нај ми ли ји

(45/243259)

Три го ди не без ми лог осме ха

МИ ЛА НА МАР КО ВИ ЋА

МИ ШЕ

Про ла зи вре ме, ту жно је жи ве ти без те бе.

Не до ста јеш...

Тво је се стре: МА РА, ЗО РА и СТА НОЈ КА,

зе то ви МИ ЛОШ, СА ВО и РА ДЕ 

с по ро ди ца ма

(120/242994)
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Про шло је че тр на ест го -

ди на от кад ни је с на ма

наш дра ги

МИ ЛО РАД 

ПЕ ШИЋ

Успо ме ну на ње га 

чу ва ју ње го ви 

нај ми ли ји

(2/243089)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ЛА ЗА РЕ ВИЋ
1938 – 5. VII 2009.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Тво ја ћер ка НЕ НА и уну ка МА КА
(14/243168)

ПО МЕН

ДРА ГО ЛА ЗА РЕ ВИЋ
1938 – 5. VII 2009.

Успо ме ну на те бе чу ва мо ду бо ко у на шим ср ци ма.

С љу ба вљу и по што ва њем: су пру га МА РИ ЦА,

син НИ КО ЛА, снај ка МА РИ НА и унук ЛУ КА
(15/243168)

У су бо ту, 1. ју ла да ва ће -

мо че тр де се то днев ни

по мен 

НЕ БОЈ ШИ
МАР КО ВИ ЋУ

Во ле те и чу ва ју од 

за бо ра ва тво ји 

нај ми ли ји: 

мај ка ЈО ВАН КА, 

отац ДРА ГИ ША, 

брат СА ВА, 

стриц СЛА ВИ ША 

и се стра НА ТА ША 

с по ро ди цом

(16/2431739

У су бо ту, 1. ју ла 2017, у 11 сати, на Новом гробљу

да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

МИ ЛО РА ДУ ЛУ КИ ЋУ

Не до ста јеш...

С љу ба вљу по ро ди ца
(17/243176)

30. ју на 2017. на вр ша ва -

ју се два де сет две го ди -

не от ка ко ни је с на ма

наш дра ги

ЉУ БО МИР 

МИ ШКО ВИЋ

Успо ме ну на тво ју љу -

бав, по што ва ње и бри гу

чу ва мо у сво јим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(18/243178)

2. ју ла 2017. на вр ша ва се го ди на от ка да те не ма, ан ђе ле мој

МАР КО КО СО ВАЦ
Са мо Бог зна за што да је и за што узи ма ду шо мо ја. Ср це ми је бол -

но, ду ша пра зна.

Ту га за у век.

Тво ји: тет ка, ПЕ РА и ИВАН

(19/243192)

ИЛИ ЈА РА ЈИН
24. V 1962 – 30. XII 2016.

Ба то, вре ме про ла зи ,а

ту га и се ћа ња оста ју

веч но.

Се стра ДЕ СА 

и се стри чи не 

МА РИ ЈА НА 

и ДА НИ ЈЕ ЛА

с по ро ди ца ма

(31/243329)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗДРАВ КО 

МАР КО ВИЋ

МИ ЛЕ

3. VII 1999 – 3. VII 2017.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

тво ја по ро ди ца

(36/243237)

Мо јим зве зди ца ма 

ма ми и та ти

Ша пу ћем вам ре чи љу -

ба ви и не за бо ра ва веч -

но чу ва ју ћи вас у ср цу.

ЦИ ЦА

(1/243049)

БО ЖИ ДАР 

ПА У НОВ
2. VII 1993 – 2017.

Мно го го ди на је про -
шло, а те бе и бра та тво га
не ма. Ма ло ра до сти са
ва ма сам има ла, те жак
ми је жи вот. До шла ста -
рост, бо лест и са мо ћа.

Тво ја мај ка АН КА

(42/243248)

СЕ ЋА ЊЕ

БО ЖИ ДАР 

ПА У НОВ

1993–2017.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји: су пру га, де ца 

и уну ке

(42/243247)

Про шло је пет го ди на от ка да ни си с на ма, али и

да ље жи виш у на шим ми сли ма и ср ци ма. С по но -

сом при ча мо о те би

ДО БРО СА ВА ЈО ВА НО ВИЋ
По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг СПИ РА, син 
СЛО БО ДАН, сна ја ИВА НА, уну ка ВУ КИ ЦА, 

ћер ка ЉИ ЉА НА с по ро ди цом, брат КА МЕН КО 
с по ро ди цом и сви они ко ји су те во ле ли 

и по што ва ли
(55/243281)

1. ју ла 2017. на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко

смо оста ли без во ље ног

ДУ ША НА МИ ЈИ ЋА
1939–2015–2017.

Са мо вре ме про ла зи, се ћа ње, ту га и бол оста је у
на ма ко ји смо га во ле ли.
С по но сом га но си мо у ср цу.

Ње го ви: су пру га ЈЕ ЛА, си но ви ЗО РАН 
и ТО МИ СЛАВ с по ро ди ца ма и се стре НА ДА

и РУ ЖИ ЦА с по ро ди ца ма
(6/234122)

У че твр так, 29. ју на 2017, у 11 са ти, на Ка то лич -

ком гро бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

ВЛА ДИ МИ РУ БИ СА КУ

Шест ме се ци про ђе, ти нам у сну не до ђе. 

Ду бо ко уто ни у сну, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ту гу ју за то бом нај ми ли ји
(24/243206)

БРА НИ СЛАВ РА КО ЧЕ ВИЋ
29. VI 1996 – 29. VI 2017.

Вре ме ни је лек већ ти ха пат ња. И по сле то ли ко

го ди на се ћа ње на те бе не мо же не ста ти.

Чу ва мо те у ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји
(92/243370)

Го ди ну да на от ка ко ни -

је с на ма

СЛАВ КО 

МР КО ЊИЋ

Чу ва мо успо ме ну на те бе.

При ја те љи 

МИ ЈАЈ ЛО ВИЋ

(69/243312)

У су бо ту, 1. ју ла 2017, у 10 са ти, на Но вом гро -

бљу, одр жа ће мо го ди шњи по мен на шем

МИР КУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ
1945–2016.

По ро ди ца МИ ЛО ШЕ ВИЋ
(97/243385)

У сре ду, 5. ју ла 2017. го ди не, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, да ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој

дра гој

МИ ЛЕ ВИ ЦА КО ВИЋ
1933–2017.

Ње ни нај ми ли ји
(100/243395)

Про шло је три го ди не

от ка ко ни је с на ма наш

си но вац и брат

ЂО КА МАР КОВ

Чу ва мо успо ме ну на ње га.

Стриц БО ЖА и се стре

ЖИ ВА НА и ЗО РИ ЦА

(117/243409)

29. ју на 2017. на вр ши ло се два де сет ду гих го ди -

на от ка ко с на ма ни је на ша нај дра жа

РАД МИ ЛА ДО ШЕН
рођ. Јо ва но вић

1997–2017.
Чу ва мо те од за бо ра ва у на шим ср ци ма. По но -
сни што смо те има ли и за хвал ни за све што си
нам да ла.

Твој син ДУ ШАН КА РА ЊАЦ с по ро ди цом 
и ћер ка ДРА ГИ ЈА НА ЧУ КА НО ВИЋ с по ро ди цом

(27/243209)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По треб но је да се ста би ли зу је те,
сре ди те сво је емо ци је и не упа да -
те у не по треб не кон флик те. Не -
мој те ис хи тре но до но си ти од лу ке
у ве зи с по слом. Чар ке са са рад -
ни ци ма би ће го то во сва ко днев не.
Ре ша вај те при о ри тет не ства ри и
из ми ри те ду го ве.

Ове сед ми це иде те из крај но сти
у крај ност: од пот пу не еу фо ри је
до пот пу не пра зни не. Кон цен три -
ши те се на оно што ствар но же -
ли те и пот пу но се по све ти те то ме
без дво у мље ња. Ва ге умет ни ци и
оне ко је се ба ве јав ним по сло ви -
ма, има ће ве ли ки до би так.

По све ти те се ра ду на по ста вља -
њу здра вих те ме ља за бу ду ћи по -
сао ко ји пла ни ра те. Ра ди те и на
нај сит ни јим де та љи ма, не до зво ли -
те да вам ишта про мак не. Страст
ће вас по не ти ове сед ми це, флер -
туј те сло бод но, дај те на во љу сво ме
ср цу и вра ти те осмех на ли це.

Сед ми ца пред ва ма до но си зна -
чај не до бит ке и мо гућ ност за на -
пре до ва ње или за но ви по сао. Чак
и парт нер ски по слов ни од но си до -
но се до бит ке. Љу бав ни жи вот је
на ма лој пре крет ни ци. Ако ни сте
за до вољ ни, мо ра те ви има ти ини -
ци ја ти ву за ре ша ва ње про бле ма.

Пра во је вре ме да кре не те у ак -
ци ју и раш чи сти те све не по треб -
но око се бе. Ако има те би ло ка -
квих па пи ро ло шких про бле ма,
аспек ти ука зу ју на њи хо во по -
вољ но ре ша ва ње. Мо гућ је и не -
ки хо но рар ни по сао. Не мој те се
ште де ти у љу бав ним од но си ма.

Оно што вас тре нут но нај ви ше
бри не, а то су ма те ри јал ни про -
бле ми, ре ши ће се сти ца јем срећ -
них окол но сти. По слов ни при ја -
тељ или не ко с ким сте ра ни је
са ра ђи ва ли, опет ће вам по мо ћи
да ре а ли зу је те сво је пла но ве.
Љу бав на при ча по но во по чи ње.

Из бе га вај те по ве ра ва ње при ја -
те љи ма, јер вам бе за зле но из ре -
че на реч мо же до не ти го ми лу
про бле ма. При пре ми те се за про -
ме не ко је ће усле ди ти у на ред ном
пе ри о ду, а до го ди ће се у свим
сфе ра ма ва шег жи во та. Љу бав ни
жи вот вам по ста је као тор на до.

Ну ди ће вам се на из глед сјај на
са рад ња са ино стран ством, али
бо ље да је из бег не те. Ни је све
она ко ка ко на пр ви по глед из гле -
да. Но вац вам сти же пу тем по -
сре до ва ња у скла па њу не ких по -
сло ва. По ка жи те парт не ру ви ше
љу ба ви, а ма ње љу бо мо ре.

Пра ви је тре ну так да ко нач но де фи -
ни ше те сво ју ве зу, но ви по че так или
де фи ни ти ван крај. Све из ме ђу то га
до не ће вам мно го сва ђа. На по слов -
ном пла ну сте на ве ли кој пре крет ни -
ци. До бро раз ми сли те ако вам не ко
по ну ди за јед нич ки по сао. Про ве ри те
да ли је све у за кон ским окви ри ма.

Про бле ми из про шло сти ко ји
вам већ ду го сто је за вра том по ла -
ко ће се ре ша ва ти је дан по је дан.
Си ту а ци ја ће на тре нут ке де ло ва ти
на пе то и без из ла зно. Већ кра јем
сед ми це све се ре ша ва са мо од
се бе. Парт нер вам пру жа мно го
љу ба ви и без ре зер вну по др шку.

Ни је све иде ал но, али ула зи те у
из у зет но по во љан по слов ни пе ри -
од. Не што са ми, не што уз по моћ
са рад ни ка, ус пе ће те да ре а ли зу је -
те све сво је пла но ве и да на пра ви -
те ве ли ки по мак у по слу. Поч ни те
по сле то га да пла ни ра те од мор с
парт не ром и учвр сти те сво ју ве зу.

Де ви це ко је су у бра ку, у овој сед -
ми ци би ће су о че не с ра зним тур бу -
лен ци ја ма. С дру ге стра не, по слов -
ни жи вот ићи ће ли ни јом успо на.
Нај ви ше ће вас ра до ва ти ве ћи при -
лив нов ца, а мо гу ће је да ће те по -
че ти да ре ша ва те и пи та ње сво је
имо ви не и ста рих по тра жи ва ња.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
24. ма ја: Са ру – Ма ри на Ба ра баш и Го ран Стан ко вић; 26. ма ја: Ва не су – Љи ља на Ба њаш и Бо -

јан Јо ва но вић; 29. ма ја: Ја њу – Ан дри ја на и Игор Мик ша; 30. ма ја: Со фи ју – Љи ља на и Де јан

Илић; 1. ју на: Ло ре ну – Са ра Ту бић и Алек сан дар Ста ин; 4. ју на: Иву – Сан дра и Ни ко ла Цвет ко -

вић; 5. ју на: Ксе ни ју – Ма ри се ла Аде мо ва и Ми лош Но ва ков; 6. ју на: Деу – Ива на Фи ли по вић и

Зо ран Сто јиљ ко вић, Ми ли цу – Све тла на Се киц ки и Да ни ел Са ва нов; 7. ју на: Ана ста си ју – Дра га -

на Ми шков и Да ли бор Цви ја но вић, Со фи ју – Бо жа на и Јо ван Ба бић, Ду њу – Је ле на Фи ли по вић и

Не над Кр стић; 8. ју на: Ану – Ста мен ка и Ми ро слав Стан ко вић, Милицу – Невена Жђик и Бојан

Милинковић, Емилију – Ивана Веселиновић; 9. ју на: Ми ља ну – Дра га на и Ми љан Ла то вљев, Ла-

ну – Драгана Ристић и Славиша Денчић; 10. ју на: Ми о ну – Зо ри ца То до ро вић и Да вор Чу ла бић,

Уну – Ми ља на и Де јан Дра га нов, Та ру – Ми ља на и Дра ган Пе тро вић, Теодору – Јована Јаћимо-

вић и Ђорђе Лукач; 12. јуна: Лену – Николина Жегарац и Далибор Шербеџија; 13. ју на: Ми о ну –

Је ле на и Бра ни мир Ђор ђе вић, Петру – Маријана и Никола Калапиш; 16. јуна: Милијану – Кристи-

на Кемењ и Зоран Вујковић; 17. јуна: Андреу – Марјана и Милан Стојсављевић, Ању – Серијане

и Бранислав Међед, Искру – Ива Чикић и Срђан Колар; 18. јуна: Софију – Данијела Николић и

Горан Новаков, Ленку – Сања и Саша Тодоровић; 20. јуна: Теофанију – Јелена и Данијел Ђорић.

До би ли си на
14. ма ја: Ан дре ја са – Ра хи ља Ра ши ти и Сте ва Ша јин; 27. маја: Стефана – Александра Ђорђе-

вић и Слободан Филиповић; 28. ма ја: Зо ра на – Ла у ра Ни ко лић и Сте ва То до ров; 30. ма ја: Да -

мја на – Ми ли ца и Не над Сто ја но вић, Ди ми три ја – Јо ва на Ла зо вић и Вла ди мир Ра до ва но вић;

31. ма ја: Ла за ра – Ду ња Жив ко вић и Здрав ко Бо жић, Милана – Ивана Крачун и Лаза Бањаш;

4. ју на: Уро ша – Ива на Јо ва но вић и Ср ђан Стан ко вић; 5. ју на: Ђор ђа – Ма ри на и Не над Бе крић,

Да ми ра – Ива на и Емил Ху ђец, Но е ла – Ме ли та и Ан тал Ер деш, Алек су – Сла ви ца и Са ша Ман -

чић; 6. ју на: Лу ку – Алек сан дра и Ва лен тин Да ни лов; 9. ју на: Лу ку – Јо ва на Ми ло је вић и Не ма -

ња Ву ко са вље вић, Бог да на – Ка та ри на и Ни ко ла Јо ва но вић, Небојшу – Ангелина Јон; 11. јуна:

Андрију – Вишња и Светозар Завишић; 12. јуна: Алексу – Светлана и Ненад Недељковић; 13.

јуна: Вељка – Тања и Новица Спасовски; 14. јуна: Ивана – Јасмина и Желимир Хорњачек; 15.

јуна: Петра – Јелена и Милош Стамболић; 16. јуна: Михајла – Ена и Бојан Козић.

ВЕН ЧА НИ

10. ју на: Ма ја Ру ка ви на и Де јан Ко лев ски, Ма ја Дам ња но вић и Ми јај ло Жи ва ље вић; 11. ју на:

Дра га на Иглен џа и Не над Ха ла сов, Ани та Злат ко вић и Игор Бо шко вић, Је ле на Ма сни ко са и Зо -

ран Ко стев ски, Се ри ја не Ша ћи ри и Бра ни слав Ме двеђ; 15. ју на: Мир ја на Ба ру но вић и Дар ко Ка -
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Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Скан ди нав ка: во до зе мац, идол, та не, тан, кис, л,

ал, ра ки ја, Ла за ре вац, Цр ве ни ма га цин, ави ја ти ча ри, Ио, та -

бу ре ти, Ајакс, ач, Ба ти на, ахат. Ана грам: про ва ла обла ка.

Укр ште ни сло го ви 4 х 4: пре и на ка, изо ба ра, на ба ви ти, ка ра -

ти ста.

СТАРА
ЗГРАДА

КРАЈ 
ТАМИША

Живахност,
виталност

Снажно
ударити

Река у
Русији

18. и 13.
слово 
азбуке

Гаврасов
филм

Бонтон,
отмено

понашање

Планински
венци

Академија
наука (скр.)

Неугажен
снег

Животиња
која живи 
и у води 

и на копну

Обожавана
особа

Зрно, метак

Град у
Италији

Племићка
титула у
Шкотској

Пољубац
(енг.)

Ислужени
коњ

Литар

Име
тамбураша

Балажа

Симбол 
алуми-
нијума

Алкохолно
пиће

Додатак
јелима

ВЕЛИКО
СКЛАДИШТЕ

РОБЕ

Име 
сликарке
Дујшин
Рибар

Борац на
струњачи

Псеудоним
сатиричара
Булатовића

Муслиманско
мушко име

Варошица 
у Србији

Град 
у Јапану

ВИДИ
СЛИКУ

Бојно
копље
старих

Германа

Пилоти, 
ваздухо-
пловци

Сателит
Јупитера

Узвик бола

Ниске 
тапациране

столице

Холандски
фудбалски

клуб

Први вокал

Војвођански
писац

(Карољ)

Место
у Барањи
на Дунаву

Полудраги
камен

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. из ме на, про ме на, пре и на че ње, 2. ли -

ни ја ко ја на кар ти спа ја тач ке с јед на ким ат мос фер ским при ти ском, 3.

снаб де ти се, при ба ви ти, 4. так ми чар у јед ном бо ри лач ком спор ту.

АНАГРАМ

ЈАК ПЉУ САК

ПOЛAКO, ВAЛ БAРA!



Јед на од нај а гил ни јих орга -
ни за ци ја које оку пља ју даме у
окру же њу сва ка ко је Удру же -
ње жена „Долов ке”. Теку ћа
годи на је од вели ког зна ча ја за
њих  с обзи ром на то да обе ле -
жа ва ју два вред на јуби ле ја –
чети ри деце ни је од зва нич ног
осни ва ња, а упо ла мање отка -
да функ ци о ни шу у овом фор -
ма ту и саста ву.

При том, уско ро ће осам на е -
сти пут при ре ди ти „нај сла ђу”
мани фе ста ци ју која је одав но
поста ла не само њихов
заштит ни знак већ и њихо вог
места. С раз ло гом, буду ћи да

су већ дуги низ годи на пре по -
зна тљи ве по сво јим штру дла -
ма, првен стве но с филом од
мака, иако по ква ли те ту нима -
ло не зао ста ју ни оне од виша -
ња, рога ча, ора ха... Сви ти сла -
сни уку си дођу до изра жа ја

прве субо те у сеп тем бру, када
се силан свет сја ти да у њима
ужи ва на „Штру дли ја ди”.

С тим у вези почет ком јуна
„Долов ке” су орга ни зо ва ле
ради о ни цу при пре ма ња поме -
ну тог тра ди ци о нал ног кола ча

под струч ним над зо ром Сло -
бо да на Чави ћа. Ина че, овај
про фе сор Висо ке хоте ли јер -
ске шко ле у Бео гра ду већ
неко ли ко годи на пред се да ва
жири ју „Штру дли ја де”.

Међу тим, нису вред не
Долов ке анга жо ва не само на
при пре ма њу „шпе ци ја”: нима ло

не зао ста ју ни када је реч о
изра ди руч них радо ва и пра -
вих малих умет нич ких дела –
везе них „дома ћи ца”. Оне су
већи ном наста ле у зим ским
ради о ни ца ма, а кул ми на ци ја
се дого ди ла у фебру а ру, када је
напра вље на изло жба у Тури -
стич кој орга ни за ци ји Пан че во.

Поред наве де ног, „Долов ке”
не про пу шта ју могућ ност да
се поја ве на дога ђа њи ма у
бли жој и даљој око ли ни – од
мани фе ста ци ја по сели ма,
пре ко „Ново го ди шњег база ра”
и бео град ског Сај ма етно хра -
не и пића, до госто ва ња у
Теми шва ру.

Петак, 30. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

тром Ива но ва про цир ку ли са -
ло је бли зу хиља ду људи, а у
сва ком момен ту испред сце не
било их је бар пет сто. Љуби те -
љи хар мо ни ке су ужи ва ли у
пре фи ње ном зву ку тог инстру -
мен та, али и у див ној вече ри,
иди лич ној сео ској атмос фе ри,
ићу, пићу и све му оно ме што
један фести вал може да пону -
ди.

Нај бо љи иду у Соко ба њу
Све је кре ну ло у рано пред ве -
чер је, када је један од глав них
дома ћи на – Мар ко Гуран,
дирек тор Дома кул ту ре, уста -
но ве испред које се цела
фешта одви ја ла, наја вио дога -
ђај и позвао покра јин ског
посла ни ка Јова на Лаза ро ва и
њего вог пре зи ме ња ка Вла ди -
ми ра, кума фести ва ла, ина че
углед ног омо љич ког пољо при -
вред ни ка, да поздра ве скуп.
Неду го затим богат музич ки
садр жај отво ри ле су про шло -
го ди шње прве хар мо ни ке
Соко ба ње и Јаго ди не – Милан
Мили ће вић и бра ћа Лукач.

А онда су се као на тра ци
ређа ли мла ди тален ти у чети -
ри кате го ри је – од петли ћа,

пре ко пио ни ра и јуни о ра, до
сени о ра. Било их два де сет
деве то ро из Руму ни је, Хрват -
ске, Босне и Хер це го ви не и,
нарав но, Срби је, а међу њима
и Пан чев ци, Ново се ља ни,
Омољ ча ни и Стар чев ци. Так -
ми ча ри су по про по зи ци ја ма
мора ли да сви ра ју јед ну
народ ну песму и по јед но спо -
ро и брзо коло, а сени о ри и
тако зва но вир ту о зно коло.

Наја вљи ва ле су их чуве не
теле ви зиј ске води тељ ке Дра га -
на Катић и Весна Мила но вић,

Воле ли је или не, тешко да се
ико не може сло жи ти с кон -
ста та ци јом да је убе дљи во нај -
по пу лар ни ји инстру мент у
земљи Срби ји.

То се јасно дало закљу чи ти у
поне де љак, 26. јуна, у Ива но ву,
када су се пред више сто ти на
људи, на вели кој бини, пред ста -
ви ли нај та лен то ва ни ји мла ди
музи ча ри из земље и реги о на. И
без обзи ра на то да ли су прсти -
ма вир ту о зно пре ла зи ли пре ко
„кла вир не” или „дуг ме та ре”,
публи ка је, нерет ко без даха,
ужи ва ла у бра ву ра ма пра вих
мај сто ра тог вели чан стве ног
инстру мен та – хар мо ни ке.

Нема сум ње да је први
Међу на род ни фести вал „Злат -
на дир ка” пока зао да је реч о
дога ђа ју о којем ће се тек при -
ча ти...

Поче так јед не мани фе ста ци је
какав се само да поже ле ти.
Нај ма ње што се може рећи,
јесте да оно што се у поне де -
љак, 26. јуна, дога ђа ло у Ива -
но ву има вели ки потен ци јал.
Напо ме не ради, чуве ни
фести вал тру ба ча у Гучи пам -
ти неу по ре ди во скром ни ји
старт него што је пре неко ли -
ко вече ри успео Међу на род ни
фести вал хар мо ни ке „Злат на
дир ка”. А сви ма је добро позна -
то у шта се дра га чев ско оку -
пља ње „изро ди ло”...

Реч ју, захва љу ју ћи више ме -
сеч ном раду неко ли ко енту зи -
ја ста, нај ма ње пан че вач ко
село има ло је рет ку при ви ле -
ги ју да дожи ви спек та ку ла ран
избор за првог хар мо ни ка ша
Вој во ди не. Мно го је раз ло га за
тако сме лу тврд њу – бина је
била импо зант на, кон ку рен -
ци ја врхун ска, жири сачи њен
од нај ве ћих струч ња ка у тој
обла сти, рено ми ра ни умет ни -
ци насту па ли су реви јал но,
про грам су води ле нај по зна -
ти је теле ви зиј ске спи кер ке,
али сасвим сигур но нај ја чи
аргу мент орга ни за то ра за задо -
вољ ство јесте публи ка, на чијој
број но сти би им поза ви де ло и
десе то стру ко веће место. Цен -

У ИВА НО ВУ ОДР ЖАН ИЗБОР ЗА ПРВУ ХАР МО НИ КУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

ПРЕ МИ ЈЕР НА „ЗЛАТ НА ДИР КА” ЗА (ЗЛАТ НУ) МЕДА ЉУ

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

че уче ник Жељ ка Гли го ри ћа,
који је био глав ни коор ди на тор
фести ва ла. Овај про фе сор хар -
мо ни ке из Стар че ва иста као је
да се иде ја роди ла због тога што
у Пан че ву и око ли ни има мно го
хар мо ни ка ша који нема ју при -
ли ку да се пред ста ве и додао да
су орга ни за ци о не при пре ме
тра ја ле чита ва два месе ца, у
чему су вео ма помо гла дуго го -
ди шња познан ства из све та
музи ке.

Није зго рег наве сти да су
спон зо ри мани фе ста ци је били
фир ме „Лазић каи ше ви” и
„Скан да ли”, као и Град Пан че -
во и број ни при вред ни ци.

Након све га орга ни за то ри
из Дома кул ту ре и Удру же ња
музи ча ра „Бал кан” сија ли су
од задо вољ ства, а то им је за
пра во дало већ сада пре ко
шезде сет уче сни ка наја вље них
за наред но оку пља ње, па се
роди ла иде ја да фести вал буде
про ду жен на три дана, тако да
ће, поред фина ла, посто ја ти и
две полу фи нал не вече ри.

У пре во ду, на помо лу је још
већа фешта...

прву хар мо ни ку Срби је у
Соко ба њи.

Дого ди не тро днев на фешта
Тако је међу петли ћи ма три -
јум фо вао једа на е сто го ди шњи
Мате ја Сто шић из Рако ви це,
испред годи ну дан ста ри јих
Огње на Дамја но ви ћа (Мали
Мокри Луг) и Мило ша Мари ја
из румун ске Реши це. Код пио -
ни ра је побе дио три на е сто го -
ди шњи Ново се ља нин Лео нид
Арде љан; дру ги је био Дра ган
Мир ћа о не (Реши ца, Руму ни -
ја), а тре ће место поде ли ли су
Нико ла Ана ста си је вић (Бео -
град) и Марио Милен ко вић
(Вин ча). Међу јуни о ри ма је
доми ни рао осам на е сто го ди -
шњи Шап ча нин Нема ња Нин -
ко вић, који је иза себе оста вио
годи ну дана мла ђе Мило ша
Милу ти но ви ћа (Ива њи ца) и
Нико лу Ђура но ви ћа (Боро во,
Хрват ска). И напо слет ку, код
сени о ра је прво место осво јио
два де сет тро го ди шњи Миро -
слав Лукач из Јасе но ва код
Вршца, испред две годи не
мла ђег Мило ша Ђура но ви ћа
(Боро во, Хрват ска) и бра та

а пома ло кру ту так ми чар ску
коло те чи ну „релак си ра ли” су
реви јал ни насту пи. Публи ку су
тако атрак тив ним нуме ра ма
раз га љи ва ли Мате ја Гуран,
Пал Кашлик, Дра га на Гору но -
вић, Сава Петро вић, Андреа
Алек сић, Сло бо дан Ђокић,
Јеле на Лукић, састав „Амба са -
дор” и орке стар ОШ „Алек са
Шан тић” из Угље ви ка.

За то вре ме струч ни жири
пом но је пра тио сва ки покрет
так ми ча ра. Пред во дио га је
вир ту оз на хар мо ни ци Енџи
Маврић, а чини ли су га и
његов чуве ни коле га Мир ко
Кодић, затим Мића Јан ко вић,
шеф орке стра РТВ-а Вој во ди -
на, Петар Трум бе таш, про фе -
сор музи ке, и Весна Јова но -
вић, про фе сор ка хар мо ни ке.
Они су све уче сни ке оце њи ва -
ли бодо ва њем и на осно ву
зби ра пое на ода бра ли по три
прво пла си ра на, који су након
урне бе сног насту па Мир ка
Коди ћа, пра ће ног угље вич -
ким саста вом, пред ста вље ни
публи ци. Побед ни ци ма је,
поред осво је них награ да,
при па ло и пра во да уче ству ју
на пре сти жном избо ру за

ГОДИ НА СЛА ВЉА ЈЕД НОГ ОД НАЈ АК ТИВ НИ ЈИХ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕНА

„Долов ке” обе ле жа ва ју два јуби ле ја и јед но пуно лет ство

бли зан ца Миро љу ба. Награ ду
публи ке понео је девет на е сто -
го ди шњи Душан Ком не но вић.

Напо слет ку је напра вље но и
„тре ће полу вре ме” уз музи ку
орке стра „Амба са дор”, а мно ги
од уче сни ка нису кри ли импре -
си је дожи вље ним, па је побед -
ник Миро слав Лукач, који сви -
ра ско ро три на ест годи на, рекао
да је при јат но изне на ђен госто -
прим ством и самим местом;
два на е сто го ди шња Мари ја Ми -
лен  ко вић из Вин че кон ста то ва -
ла је да је кон ку рен ци ја била
вео ма јака, а осам на е сто го ди -
шња Божа на Лазић из Угље ви ка
наве ла је да је досад већи акце -
нат ста вља ла на кла си ку, па јој
је ово прво ова кво так ми че ње,
али да је иску ство фено ме нал -
но. С тим се апсо лут но сло жио
и Нико ла Ђура но вић, дво стру ка
прва хар мо ни ка Сла во ни је,
Бара ње и запад ног Сре ма, ина -

Стручни жири

Додела награда



Већ око пола године поједини
грађани Јабуке настоје да
улепшају своје најближе окру-
жење. Може се рећи и најлеп-
ше, будући да је реч о тами-
шком приобаљу, које се насла-
ња на то село.

Поменути ентузијасти у
међувремену су формализова-
ли свој статус, то јест верифи-
ковали удружење под именом
„Балтазар” у Агенцији за при-
вредне регистре. Отада прак-
тично траје и њихов свако-
дневни труд у покушају да
уреде обалу у делу надомак
сеоске амбуланте.

Председник поменуте орга-
низације Зоран Мијалков
каже да им је циљ да суграђа-
не приволе да сиђу до реке.

– Живимо на корак од пре-
дивне природе, а изузетно
мало је користимо. Уместо
тога, све је годинама зараста-
ло у коров. Много тога су и

неодговорни људи бацили, па
је, откад смо започели акцију,
уклоњено преко сто камиона
шута, ризле, земље, песка...
Сав терет поднело је десетак
љубитеља ове дивне реке,
попут Ненада Каранфилови-
ћа, Игора Митића, Алексан-
дра Златановског... Све фи -
нансирамо из сопствених џе -
пова, а неке добронамерне

комшије помагале су тракто-
рима, багерима, камионима...

Паралелно градимо и сплав,
за који смо годинама прику-
пљали материјал. На њему ће
се налазити просторије удру-
жења, а у перспективи и неки
ресторанчић. Засад нема
финансијске подршке инсти-
туција. Рецимо, недавно смо
Граду поднели захтев за орга-
низацију такмичења у пецању
и кувању рибље чорбе, али још
увек нема никаквог одговора –
наводи Мијалков.

С тим у вези треба истаћи да
је недалеко одатле, по налогу
Месне заједнице, у току израда
комплетног дечјег игралишта.

Људе који се баве пче лар -
ством, тим изу зет но здра -
вим зани ма њем, које по-
ред мно гих дру гих кори -
сти углав ном под ра зу ме -
ва бора вак у при ро ди, у
послед ње вре ме уме сто
задо вољ ства све више зах-
ва та боја зан, а неке од
њих и раз о ча ра ње. 

Раз лог стреп ње про из -
во ђа ча меда у око ли ни
ових дана кри је се у кра -
ђи кошни ца, Нарав но –
оних мобил них, јер поз-
на то је да се без сеље ња
пче ла тешко може доћи
до озбиљ ни јих коли чи на
про ду ка та тих бла го род -
них инсе ка та.

Још се пра ши на није сти ша -
ла, а већ 14. јуна пред сед ник
пан че вач ког удру же ња пче ла -
ра и један од нај у спе шни јих
про из во ђа ча меда у окру же њу
– Вој кан Милу ти но вић, чија је
при ко ли ца с три де сет шест
кош ни ца била ста ци о ни ра на
на поте зу позна том као „Мон -
ца”, у бли зи ни касар не „Раст -
ко Нема њић”, имао је шта да
види. То јест, није имао шта да
види!

Након више поку ша ја оби ја -
ња поме ну тог пче ли ња ка кош -
ни  це су доби ле ноге, боље ре -
че но точ ко ве, јер та лопов ска
опе ра ци ја није била могу ћа
без трак то ра, а буду ћи да је
пче ли њак био добро скри вен у

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.

Јабу чан ка
Жен ка ретри ве ра, недав но спа се на с
јабуч ких ули ца, тра жи вла сни ка или новог
удо ми те ља.

Није чипо ва на, нити је има ла огр ли цу
или неки при ве зак, тако да је немо гу ће
утвр ди ти чија је. Момен тал но се нала зи у
град ском при хва ти ли шту и чека новог вла -
сни ка који ће јој пру жи ти сигу ран дом.

„Срећ ни добит ник” сасвим сигур но се
неће пока ја ти буду ћи да је ова куца вео ма
добра пре ма људи ма и дру гим живо ти ња ма. При том је обе ле -
же на и вак ци ни са на, а све дру ге инфор ма ци је могу се доби ти
на кон такт-теле фон 352-148.

Омољ ча нин
Муж јак бул те ри је ра, про на ђен у
Омо љи ци, тра жи свог вла сни ка
или удо ми те ља, под усло вом да
он може да га држи у кући и дво -
ри шту.

Овај псић није чипо ван и до
сада га нико није тра жио у град ском при хва ти ли шту у Вла -
син ској 1, где је при вре ме но сме штен. Тамо се и даље нала зи,
у ишче ки ва њу да неко дође по њега. Добар је пре ма људи ма,
али тре ба бити опре зан када је у кон так ту с дру гим пси ма.

При ли ком удо мља ва ња ова куца биће чипо ва на и вак ци -
ни са на, а кон такт-теле фон је 352-148.

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.

„Сезо на” кошни ца поче ла је
пре отпри ли ке месец дана,
негде у вре ме када стар ту је
глав на сезо на паша. Нај пре је
Гашпа ру Чики ју оту ђе но чак
девет на ест кошни ца, због чега
се тај Вој лов ча нин толи ко
депри ми рао да је одлу чио не
само да се ока ни пче лар ства
него и да оде (боље рећи да се
вра ти) у Немач ку. Неду го затим
стра да ло је и газдин ство Шиц,
позна то по дуго го ди шњем пре -
да ном и поште ном раду. Засад
још увек Н. Н. почи ни о ци су их
„поште де ли” и скра ти ли за
„све га” три дру штва, коли ко је
неста ло и њихо вом орта ку
Душа ну Кова че ви ћу. Поме ну та
дво ји ца под не ла су при ја ве над -
ле жном без бед но сном орга ну,
али ода тле до сада нема ника -
кве поврат не реак ци је.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 30. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СВЕ УЧЕ СТА ЛИ ЈЕ КРА ЂЕ КОШНИ ЦА

ТЕШКЕ МУКЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ПЧЕ ЛА РА

„наив ни” купац, с обзи ром на
то да је, пре ма Милу ти но ви ће -
вим речи ма, пла тио „чита вих”
800 евра, иако наве де на „роба”
вре ди неу по ре ди во више.

– Када сам дошао по
кошни це, видео сам да је ката -
нац раз ве зан, а никог није
било поред њих, иако је поме -
ну ти „купац” морао да их чува.
Он је навео како је пче ли њак
паза рио од неког из Пан че ва и
при том је твр дио како није
видео да на кошни ца ма сто је
моје пло чи це. Шта да кажем,
ште та је при лич на – рачу нам
да је било око шестсто кило -
гра ма меда, а недо ста је и мно -
го рамо ва с пче ла ма. Једи но
што знам, јесте да ми је већ
мука да се поте жем по „над ле -
жним инсти ту ци ја ма” – наво -
ди Милу ти но вић.

Једва да је про шло седам
дана, а тешка мука спо па ла је
и пче ла ра Злат ка Јанаћ ко ви -
ћа, коме је укра ден кон теј нер
са шезде се так кошни ца.
Његов пче ли њак се нала зио
бли зу Милу ти но ви ће вог,
надо мак поме ну те касар не, а
инте ре сант но је да га је баш
пред сед ник пан че вач ких пче -
ла ра и први уочио, док је био

на тере ну са сарад ни ком
Бори сом Баби ћем.

– Док смо се при ми ца ли
Скро ба ри, виде ли смо како се
нешто пла ви на њив ском путу.
Убр зо смо схва ти ли да је то
Злат ков кон теј нер, који је био
сав исце пан, а лим иса ви јан.
Веро ват но су лопо ви мисли ли
да могу лак ше да га одву ку.
Међу тим, када је све попу ца ло,
поку ша ли су да отво ре кон теј -
нер, али ни то није ишло глат -
ко, па су све оста ви ли насред
лива де. Изгле да да је реч о
људи ма који се пре ви ше не раз -
у ме ју у пче лар ство, јер би
сигур но поне ли опре му или,
макар, отво ри ли кошни це, зна -
ју ћи да је реч о моде лу АЖ, који
нема аде ква тан вен ти ла ци о ни
систем. Када смо помо гли вла -
сни ку да отво ри кон теј нер, наи -
шли смо на гро зан при зор, јер
су се десе ти не хиља да пче ла
угу ши ле – при се ћа се Бабић.

Није лако бити пче лар ових
дана на овим про сто ри ма, а
како ни у јед ном од наве де них
слу ча је ва није било ника квих
зва нич них епи ло га, такве
теско бе ће се врло изве сно
наста ви ти. Пита ње је само –
докле!?

Састој ци: кило грам сомо ви -
не или сму ђа, 250 г лука, 150
мл уља, чети ри све же папри -
ке, 500 г пара дај за,  три
деци ли тра белог вина,  јед на
љута папри чи ца, лиму нов
сок, бра шно, со,  мало веге те.

При пре ма: Очи сти те рибу,
пре ре жи те је по дужи ни и
изва ди те кич му. Доби је на
два филе та изре жи те попре -
ко на чети ри јед на ка дела.
Посо ли те и попр скај те лиму -
но вим соком, па их покло пи -
те и оста ви те да одсто је пет -
на ест мину та. Потом ува љај -
те филе те у бра шно и пржи -
те их на уљу. Прже ну рибу
ста ви те у загре јан ватро стал -
ни суд и покло пи те је.

У међу вре ме ну у дру гој
посу ди издин стај те сец ка ни
лук, папри ку реза ну на коц -
ке, љуту папри ку, пара дајз и
веге ту. Током дин ста ња
повр ће посте пе но зали вај те
вином.

Тако дин ста но повр ће
рас по ре ди те по прже ним
филе ти ма и ста ви те у вру ћу
рер ну да се запе че.
При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

РИБА НА ДУНАВ СКИ НАЧИН

Лето – за многе најлепше
годишње доба. Ипак, топло
време, поред многих лагодно-
сти, у свакодневицу уноси и –
муве.

Животни век муве је око 30
дана, што није баш предуго,
али проблем у том раздобљу
јесте њено непрестано множе-
ње. Ипак, ако сте помислили да
је немогуће решити се досад-
них мува – погрешили сте.

Постоји једноставан начин
за уклањање ових паразита, а
све што нам је потребно, јесу
лимун и каранфилић.

Наиме, каранфилић и његов
мирис одбијају муве врло
ефикасно, а ако с њим поме-
шамо и лимун, природни
мирис који одбија муве биће
још јачи.

За овај рецепт потребни су
један лимун и неколико
каранфилића. Најпре треба
скувати половину лимуна, а
потом у добијену целулозу
додати каранфилић.

Чашу с добијеном смесом
само треба ставити на сто и
муве више неће зујати око нас.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

„Лек” против мува
ЛЕТЊИ САВЕТИ

ВОЛОНТИРАЊЕ У ЈАБУЦИ

„Балтазари” уређују тамишко приобаље

шика ри и немо гу ће га је виде -
ти с глав ног пута, јасно је да су
„ште то чи не” биле добро упу -
ће не у све дета ље. При ко ли ца

је, ипак, већ сутра дан про на -
ђе на у бли зи ни Пожа рев ца,
где ју је купио изве сни пче лар.
Сва је при ли ка да је у пита њу

„Усамљени” контејнери постали мета

Милутиновић са „избављеним” кошницама

Лопови се (не) плаше убода



ЕВРОП СКИ КУП У РАФ ТИН ГУ

ВИР „ОСВО ЈИО” БУГАР СКУ
На реци Стру ми у Бугар ској
про шлог викен да одр жан је
Европ ски куп у раф тин гу, као
и Бал кан ски куп у екс трем -
ном каја ку. У вео ма јакој кон -
ку рен ци ји над ме та ли су се и
наши сугра ђа ни у еки пи Вир,
која је овог пута пости гла
изван ред не резул та те.

Тим су сачи ња ва ли: Бра ни -
слав и Миро слав Бара ше вић,
Милош Петро вић, Мар ко Сто -
ја но вић, Алек сан дар Пан те -
лић и Ненад Мико вић.

У дисци пли на ма сла лом и
спуст Пан чев ци су осво ји ли
сре бр не меда ље, а у дисци пли -

на ма спринт и х2х зара ди ли су
брон за на одлич ја, што им је

доне ло дру го место у укуп ном
пла сма ну. У екс трем ном каја ку,

у једи ној дисци пли ни – сла ло -
му, насту пио је мла ди Пре драг
Анђел ко вић, који је осво јио
сре бр ну меда љу.

Већ за три неде ље еки па
Вира уче ство ва ће на Свет ском
купу у Кини у дисци пли ни Р4.
Наши сугра ђа ни пола ко поди -
жу фор му за то так ми че ње и
нада ју се висо ком пла сма ну.

У неде љу, 25. јуна, Три а тлон
клуб Тамиш је сед ми пут био
орга ни за тор спринт-аква тлон
так ми че ња, дисци пли не три а -
тло на која се састо ји од јед ног
кило ме тра пли ва ња и пет кило -
ме та ра трча ња. Првен ство Срби -
је у аква тло ну одр жа но је на
град ском кеју, на оба ли Тами ша.

Так ми че ње су отво ри ли нај -
мла ђи уче сни ци трком почет -
ни ка, која се састо ја ла од 50
мета ра пли ва ња и 500 мета ра
трча ња, а уче ство ва ла су деца
рође на 2006. годи не и мла ђа.
Након њих, на мало дужим
дис тан ца ма (200 м пли ва ња и
кило ме тар трча ња), насту пи ли
су мали ша ни рође ни 2004. и
2005. годи не, а потом су се
над ме та ли деча ци и девој чи це
рође ни 2002. и 2003. годи не.
Њихо ва део ни ца изно си ла је
400 мета ра пли ва ња и два кило -
ме тра трча ња. Након уводних
над ме та ња усле ди ла је глав на
трка, у којој су се елит ни так -
ми ча ри, јуни о ри и вете ра ни
бори ли за зва ње нај бо љег аква -
тлон ца у Срби ји.

Ту титу лу ће наред них годи -
ну дана носи ти дома ћа так ми -

чар ка Вида Медић и Милан
Томин из Новог Сада.

Поред тога што су се још
јед ном пока за ли као изу зет ни
орга ни за то ри, чел ни људи ТК-
а Тамиш могу бити задо вољ ни
и насту пом сво јих так ми ча ра,
који су и овог пута осво ји ли
вели ки број одлич ја.

У кон ку рен ци ји почет ни ка
Војин Дави до вић и Ива
Божич ко вић осво ји ли су злат -
не меда ље, Озрен Пери шић се

оки тио сре бром, а Сте фан
Јела ча је зара дио брон зу. У
над ме та њу мла дих нада нај бо -
љи је био Вик тор Рат ков, који
је три јум фо вао испред Огње на
Сто ја но ва и Огње на Сто ји ши -
ћа, а сре бр но одлич је заслу жи -
ла је и Дуња Нишић. У трци
нада нај бр жи је био Мар ко
Гли шић, а Ђор ђе Рацић се
оки тио брон зом. Јуни ор ка Ања
Дави до вић поста ла је вице -
шам пи он ка Срби је, а Вања

Исев ски је заслу жио брон за но
одлич је. Филип Руда ко вић био
је нај бр жи у гру пи так ми ча ра
од 18 до 30 годи на, а Мар јан
Лукић у кон ку рен ци ји аква -
тло на ца од 41 до 50 годи на. У
апсо лут ној кате го ри ји три јум -
фо ва ла је Вида Медић, а Ања
Дави до вић се оки ти ла брон за -
ним одлич јем.

Сезо на се наста вља трком
супер спринт три а тло на, 2. јула,
у Срем ској Митро ви ци.

СПОРТ
Петак, 30. јун 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Тре нер Пет ко вић 
про ду жио уго вор

Сти гла прва поја ча ња

Нема одмо ра у нај у спе шни јем
спорт ском колек ти ву у нашем
гра ду. Да би њихов клуб и
даље био међу нај бо љи ма у
Срби ји, чел ни ци Руко мет ног
клу ба Дина мо већ су пову кли
прве поте зе како би оја ча ли
свој колек тив. Један од при о -
ри те та био је наста вак сарад -
ње с тре не ром Ива ном Пет ко -
ви ћем, али било је потреб но
оја ча ти и играч ки кадар.
Зами шље но – учи ње но! Из
табо ра попу лар них „вуко ва с
Тами ша”, тек што је окон ча на
сезо на, сти жу лепе вести.

У субо ту, 24. јуна, на кон фе -
рен ци ји за нови на ре пред ста -
вље на су нова поја ча ња, а
број ни пред став ни ци меди ја
могли су чути још неко ли ко
инте ре сант них поје ди но сти у
вези с Руко мет ним клу бом
Дина мо. Жуто-црне дре со ве
заду жи ли су Весе лин Јелић и
бра ћа Дими трић – Сло бо дан и
Стан ко.

– Ово је еки па која је про -
шле сезо не пости гла импо -
зант не резул та те, сви ђа ју ми
се амби ци је Дина ма и волим
да будем део таквог тима –
рекао је Весе лин Јелић, један
од нај бо љих пивот ме на у срп -
ској ели ти, који је послед њих
пет сезо на про вео у субо тич -
ком Спар та ку, а играо је и за
свој матич ни клуб Јаго ди ну, те
за Заје чар и Пожа ре вац.

Очи покло ни ка игре с
лепљи вом лоп том у нашем гра -

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

„ВУКО ВИ” СЕ СПРЕ МА ЈУ ЗА ЕВРО ПУ

костур еки пе оста је исти.
Игра ће мо у европ ском так -
ми че њу. Иста кли смо кан ди -
да ту ру за ЕХФ лигу, али у
пре го во ри ма смо и за реги о -
нал ну СЕХА лигу – иста као је
први човек ове спорт ске дру -
жи не.

Оно што су нави ја чи при -
жељ ки ва ли, оби сти ни ло се.
Клуб је про ду жио сарад њу са
Ива ном Пет ко ви ћем, нај мла -
ђим тре не ром у срп ској руко -
мет ној ели ти.

– Још јед ном чести там сви -
ма у клу бу на сјај ној сезо ни
која је иза нас. Дра го ми је
што сам део ове лепе спорт ске
при че и што ћемо наста ви ти
рад у кон ти ну и те ту. Поно сан
сам и пре сре ћан што Управ ни
одбор клу ба пока зу је вели ку
озбиљ ност у раду и дово ди
аде кват на поја ча ња. Наше
амби ци је увек су нај ви ше.

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У АКВА ТЛО НУ

НОВА ТИТУ ЛА ЗА ВИДУ

Још јед ном су вели ки рад и
посве ће ност доне ли резул -
тат. Так ми чар ка ККК-а Пан -
че во Биља на Релић и њен
тре нер Ђури ца Лев на јић
потвр ди ли су успех од про -
шле годи не, када је Биља на
поста ла дво стру ка прва ки ња
Евро пе у јуни ор ској кон ку -
рен ци ји.

На регат ној ста зи Ада
Циган ли ја у Бео гра ду, од 22.
до 25. јуна, одр жа но је
Првен ство Ста рог кон ти нен -
та за јуни о ре и мла ђе сени о -
ре, на којем је уче ство ва ло
900 так ми ча ра из 38 држа ва.

Наша сугра ђан ка се ове
годи не над ме та ла у још јачој
кон ку рен ци ји, с мла ђим
сени ор ка ма, и још јед ном је
пока за ла како се бори за боје
сво је земље. Већ кроз ква ли -
фи ка ци о не трке виде ло се да
је тан дем из Пан че ва добро
тем пи рао фор му, па је на
део ни ци од 500 мета ра, у
фина лу, Биља ни тре ће место
изма кло за „треп тај ока”.

Ипак све је дошло на сво је
место у сприн тер ској дисци -
пли ни К-1 на 200 мета ра,
када је наша так ми чар ка у
фан та стич ној завр шни ци
зау зе ла дру го место. Коли ко

је бор ба изме ђу ње и пољ ске
так ми чар ке била неиз ве сна,
пока зу је и то да се до конач -
ног пла сма на дошло уз упо -
тре бу фото-финиш тех ни ке.

Овај резул тат је још један
пока за тељ да ће Биља на Релић
ове сезо не има ти запа же ну
уло гу на свет ској каја ка шкој
сце ни.

БИЉА НА ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН КА

ду биће упр те и у бра ћу Дими -
трић. Сло бо дан и Стан ко пони -
кли су у Про ле те ру из Зре ња ни -
на, а игра ли су и у ново сад ској
Вој во ди ни и Црве ној зве зди.

– Дина мо је вео ма уре ђен
клуб, а орга ни за ци ја је подиг -
ну та на нај ви ши ниво. Људи
који га воде пра ви су про фе си -
о нал ци, па смо се лако дого во -
ри ли о сарад њи – додао је
Стан ко Дими трић.

Задо вољ ство ура ђе ним пос-
лом није крио ни пред сед ник
Дина ма Дани јел Субо тић.

– Захва лио бих мом ци ма
што су Пан че во сагле да ли
као сре ди ну у којој могу да
наста ве кари је ру. То зна чи да
је Дина мо на пра вом путу. То
су пре све га ква ли тет ни људи
и добри спор ти сти, које пра -
ти мо одра ни је и дра го нам је
што ће убу ду ће бити с нама.
Има мо висо ке амби ци је,

Бра ћа Дими трић има ју потен -
ци ја ла, добро је што су дошли
код нас, како би им Дина мо
омо гу ћио да поно во буду на
вели кој сце ни и да конач но
пока жу сав потен ци јал који
има ју. Весе лин Јелић је наша
жеља одав но и сво јим иску -
ством биће огром но поја ча ње
за Дина мо – обра тио се нови -
на ри ма и шеф струч ног шта ба
„жуто-црних” Иван Пет ко вић.

Попу лар ни „вуко ви” запо -
чи њу при пре ме 1. авгу ста.
Оди гра ће шест-седам кон -
трол них утак ми ца, а део при -
пре ма оба ви ће и у сво јој ста -
рој бази у Бече ју, где има ју
одлич не усло ве. Уко ли ко буде
играо у СЕХА лиги, так ми чар -
ска иску ше ња за Дина мо
почи њу већ 30. авгу ста. Поче -
так над ме та ња у ЕХФ купу
зака зан је за 2. сеп тем бар.

Срећ но!

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Раг би сти из Пан че ва и око -
ли не били су вео ма актив ни
про шлог викен да. Дина мо
1954 уче ство вао је на два
так ми че ња, са еки пом сени -
о ра и тимом пио ни ра.

Ста ри ји „дивљи вепро ви”
одме ри ли су сна гу с Вршцем,
Радом и румун ском про фе -
си о нал ном еки пом Нава да -
ри. Била је то сјај на при ли ка
за поди за ње играч ког потен -
ци ја ла тима из наше га гра да.

Сада је пред чла но ви ма
Дина ма 1954 крат ка пау за, а
потом сле ди јесе њи део сезо -
не и узбу дљи ва бор ба за

титу лу у Б-гру пи наци о нал -
ног шам пи о на та.

Сјај ни су били и нај мла ђи
раг би сти стар че вач ког Бор -
ца, који су про шлог викен да
уче ство ва ли на тур ни ру
„Тро феј Бео гра да”. Петли ћи
су у јакој кон ку рен ци ји осво -
ји ли четвр то место, а пио ни -
ри су у бор би за брон за ну
меда љу савла да ли вршња ке
из Пан че ва.

– Пре три месе ца смо оку -
пи ли ову децу. Њихо ва жеља и
енер ги ја за сва ко днев ним уче -
њем су немер љи ве, па је и
нама тре не ри ма лак ше да
ради мо. Ова побе да над ком -
ши ја ма и спорт ским при ја те -
љи ма из Пан че ва је наш нај ве -
ћи успех до сада. Нескром но
ћу рећи да ће ови деча ци, уз
ова кав рад, на јесен поку ша ти
да осво је и Првен ство Срби је –
рекао је тре нер пио ни ра Бор -
ца и нека да шњи репре зен та -
ти вац Игор Тома шић.

Игра с јаја стом лоп том
вра ти ла се у Стар че во...

ЛЕПИ РАГ БИ ДАНИ...

Од 22. до 25. јуна на Ади
Циган ли ји је одр жа но Првен -
ство Евро пе за јуни о ре и мла -
ђе сени о ре у каја ку и кануу.
На том пре сти жном так ми че -
њу уче ство ва ло је пре ко хиља -
ду так ми ча ра из 38 зема ља.

Срп ски репре зен та ти вац
Дани ло Жив ко вић, члан
ККК-а Нави га тор из наше га
гра да, насту пио је у каја ку
дво се ду, а његов парт нер био
је Лука Стој ков из Бече ја.

У трци на 500 мета ра у
кон ку рен ци ји јуни о ра зау зе -
ли су једа на е сто место,

пошто су у Б-фина лу били
дру ги, а у дисци пли ни К2 на
200 мета ра Стој ков и Жив -
ко вић су у укуп ном пла сма -
ну били три на е сти, јер су у
Б-фина лу кроз циљ про шли
као четвр та поса да.

ПРВЕН СТВО СТА РОГ КОН ТИ НЕН ТА
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Алек сан дра 
Шор бан, 
дипл. прав ник:
– Ове го ди не због 
оба ве за не ћу ићи на од мор,
али ћу ве ро ват но оти ћи 
на не ки про ду же ни ви кенд
с дру штвом. Сло бод но 
вре ме ћу ис ко ри сти ти 
и за од ла зак на ку па ње 
у Бе лу Цр кву или Ша ли нац
код Ко ви на.

Ми ли ца 
Ра ки џић, 
уче ни ца:
– Углав ном про во дим
вре ме у шет њи с 
дру га ри ца ма. 
Из ла зи мо ви кен дом 
и по се ћу је мо кон цер те
на отво ре ном. Спас од
вру ћи на про на ла зи мо
на ба зе ну.

Ан дри ја Би кић,
сту дент 
ма те ма ти ке:
– Пла ни рам да 
учим пре ко ле та, 
јер спре мам ис пи те
за сеп тем бар. Мо жда
ћу ус пе ти да одем на
мо ре на крат ко, 
а по сле на ста вљам
истим тем пом.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

И пре ко зидо ва
Не посто ји довољ но висок зид уз који се, баш зато што је толи ко

иза зо ван, неће попе ти про сеч но спрет но и лудо хра бро дете.

    А када га при ву ку црте жи дана шњи це, игра сен ки и спо зна ја

да тата има добар ауто мо бил и пре по зна тљи во пре зи ме, што

зна чи да их и он има – поста је још спрет ни је и луђе.

    Само одва жно: пре ко пре пре ка тре ба гази ти, неке пре ска ка -

ти, већи ну баш на тати но име зао би ла зи ти – пору ке су које дете

у Срби ји упи ја. Ако хоће да још лак ше путу је...

Кроз шуму
Џун гла. Мај му ни ска чу с гра не на гра ну, из кро шњи висе зми је, по

тлу се тегле каме ле о ни. При ча мо о мај мун ском кри ко ви том мумла -

њу уз посе до ва ње озбиљ не вешти не без бол не про ме не места,

змиј ском висин ском посма тра њу уз спрем ност да сва ког тре нут ка

убри згаш отров жртви или је уда виш, о каме ле он ском џаба ле ба ре -

њу уз спо соб ност да мењаш боје како ситу а ци ја нала же. 

    Кажу да има мо сре ће: Срби ја је у шума ма, мало је дивљих

зве ри и егзо тич них врста, пре о вла ђу ју дома ће живо ти ње. Лажу,

због тога се, као, лак ше путу је...

До сто ли ца
Путо ва ње завр ше но: пре во зна сред ства су иско ри шће на, сто ли це

су у првом пла ну. Пре о ста је да се фино, по заслу зи, рас по ре де.

    Мада, одли ка ши у мува њу, дисци пли ни која је у Срби ји пан -

дан опште при хва ће ном зна че њу спо соб но сти и одва жно сти,

доби ја ју при ви ле ги ју да седе у неко ли ко насло ња ча. И да их

мења ју како им се прох те.

    Има ли раз ло га да се лоше осе ћа ју када је то овде дефи ни ци -

ја успешнe ина у гу ра ци је. Иако је пита ње рето рич ко, одго во ри ће -

мо на њега: јок.

    Ууу, бато, све су ми моје узе ли...

Никола, Наташа, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

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...


