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КОМПЛЕТАН ВОДИЧ ЗА ЛЕТОВАЊЕ 
НА МОРУ БЕЗ СТРАХА ОД КОРОНЕ

КАКО ДА СЕ ОКУПАТЕ страна 7

Потребна документа и дозволе, савети за избор одредишта, 
прописи у појединим земљама
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Број 4868, година CLII

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

АУТО-ШКОЛА
Ауто-центра „Зоки”
( 013/33-43-45

P Најјефтинија ауто-школа у граду.

P За све полазнике бесплатни лекарски 
преглед и полагање прве помоћи.

P Два часа вожње гратис.

„Панчевац” први објављује списак улица које ће се радити

ЗА ДВЕ ГОДИНЕ БИЋЕ УРАЂЕНО 37 КМ ПУТЕВА
До са да нај ве ће ула га ње у пут ну ин фра струк ту ру Пан че ва страна 3

ПЉУСАК

Радно време
од 8 до 16 сати

ВЕЛИКО СПРЕМАЊЕ страна 8

„ХИГИЈЕНА” ЗАПОЧЕЛА АКЦИЈУ
ИЗНОШЕЊА КАБАСТОГ СМЕЋА

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевци необичних занимања
страна 11



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 5. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

Жи вот из
де ло ва

Ето, из гле да да и де фи ни тив -
но пре гу ра смо ко ро ну. Про ђе
и та по шаст. Та ко бар ка жу
над ле жни. Па, шта је за нас
је дан ви рус... Из гле да да смо
ми баш на пред ни, јер за ме -
сец да на сти го смо од ви ше -
днев ног ка ран ти на све до –
три би на.

Да, из пот пу не изо ла ци је
до шли смо у си ту а ци ју да гле -
да мо утак ми це с три би на, на
при мер. Ваљ да да би мо гле да
се про сла ве ти ту ле, уз на ви ја -
че и „на ви ја че”, шта ли? У Не -
мач кој, опет на при мер, ни ко -
ме ни је па ло на па мет да се
меч ко ји вре ди де се ти не, мо -
жда и сто ти не ми ли о на евра,
из ме ђу „Бо ру си је” из Дорт -
мун да и мин хен ског „Ба јер -
на”, игра пред пу бли ком...

Ко је ту у пра ву, бог ће га
зна ти. Ти „хлад но крв ни”
Нем ци или дру же љу би ви
Бал кан ци?

А до не дав но смо слу ша ли
при че ка ко су Ита ли ја и Шпа -
ни ја под ле гле ко ро на ви ру су
нај ви ше због утак ми це Ли ге
шам пи о на два ју ти мо ва из
тих зе ма ља. Ре кли су та да, би -
ло је мно го на ви ја ча на три -
би на ма. И да је ве ли ка за ра за
кре ну ла упра во са ста ди о на
„Сан Си ро”.

Из гле да да „цир кус ко ро на”
ствар но од ла зи из „на шег ма -
лог гра да”...

Али оста ла су не раз ја шње -
на пи та ња. Баш као она, та ко -
ђе из сти хо ва Ђор ђа Ба ла ше -
ви ћа: да л’ је све би ло са мо
фол? Да л’ је све смо јеф тин
трик? Или све те (из но ше не)
ма ске кри ју (не ки) бол?

И сад – шта је, ту је. Жи вот
те че да ље. Те же или лак ше,
он про сто про ла зи....

Што би ре као ле ген дар ни
Ду шко Ра до вић:

„Ма ло је жи во та без ша во -
ва и за кр па… Не мо же! Чо век
је про клет! Он би хтео и ду го
да жи ви и да му бу де ле по. Е,
а то је ма ло те же. Не мо же!
Мо же ду го, али из пар чи ћа.
По гле дај те, сва ко од нас но си
не ку за кр пу…Сва ко ме се
при ме ти где је шав – не ко ме
на ли цу, не ко ме у очи ма, не -
ко ме у гла су! Сви смо ми кр -
пље ни и са ста вља ни – из
мно го де ло ва. Ми ви ше во ли -
мо жи вот не го жи вот нас. У
то ме је ствар! Е, а ако га та ко
во ли мо, он да ни је ред да га
ого ва ра мо и да му на ла зи мо
ма не. Је л’ та ко?”

Уго сти тељ ски објек ти ће
уба ци ти сто ли це у ло ка ле
до 5. ју на

Tребало би да
епицентрална град ска
шетач ка ули ца у
септембру до би је нов
изглед

По сле април ске јав не на бав ке за из -
ра ду тех нич ке до ку мен та ци је и из во -
ђе ње ра до ва на уре ђе њу Ње го ше ве
ули це и де ла Тр га кра ља Пе тра I, а
по пис ра до ва je ура ђен на осно ву
„Кон цеп ту ал ног ре ше ња уре ђе ња
цен трал ног град ског је згра”, уско ро
би тре ба ло да поч не пар тер но уре ђе -
ње, као и ре кон струк ци ја јав ног осве -
тље ња на по те зу од око 360 ме та ра.

Као што смо већ пи са ли, пред ви ђе -
но је ски да ње по сто је ће бе тон ске га -
лан те ри је, ње но чи шће ње и сла га ње
на па ле те, де ли мич но вра ћа ње по -
сто је ћих пло ча „олим пи ја”, те на бав -
ка и мон та жа но ве га лан те ри је.

Ин же ње ринг си стем

Та ко ђе, нео п ход но је у сре ди шњем
де лу Ње го ше ве ули це, ши ри не че ти -
ри ме тра, пред ви де ти са о бра ћај мо -
тор них во зи ла, па ће ко ло во зна кон -
струк ци ја би ти по ја ча на и по кри ве на
пло ча ма ди мен зи ја 30 х 20 х 8 цен ти -
ме та ра. Пред из во ђа че је по ста вљен и
зах тев да се ре кон стру и ше осве тље ње
у Ње го ше вој: по сто је ћи сту бо ви би ће
де мон ти ра ни, а на пра ви ће се нов рас -
по ред сту бо ва, ви си не нај ма ње шест
ме та ра, и они ће но си ти LED ра све ту.

У пла ну је про ши ре ње по пло ча не
по вр ши не по ред згра де Град ске
упра ве – то ће би ти ура ђе но бе тон -
ским пло ча ма „олим пи ја”, ко је ће
прет ход но би ти укло ње не с де ла Тр га
кра ља Пе тра I, а по вр шин ске во де ће
се од во ди ти пре ко по сто је ћих слив -
ни ка у ки шну ка на ли за ци ју. Укуп на
по вр ши на на ко јој ће се ра до ви из во -
ди ти из но си 5.500 ква драт них ме та -
ра. Вла сни ци уго сти тељ ских обје ка та
у Ње го ше вој до би ли су 28. ма ја на ло -
ге да укло не лет ње ба ште до 5. ју на
ка ко би ра до ви мо гли да кре ну.

Израда техничке
документације и извођење
радова на реконструкцији
Његошеве улице поверени
су групи понуђача:
панчевачком „Gradcom
Build-у”, „Сремпуту” из
Руме и фирми BG-ARH 
из Београда.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Тра жи ли смо ин фор ма ци ју у ЈКП-у
„Во до вод и ка на ли за ци ја” у ве зи с ра -
до ви ма у јед ној од нај а трак тив ни јих
град ских ули ца, а ди рек тор тог пред у -
зе ћа Алек сан дар Ра ду ло вић ре као
нам је да је та фир ма за јед но с Гра дом
Пан че вом рас пи са ла пред мет ну јав ну
на бав ку. Од ре ђе не су две пар ти је за
ра до ве – под је дан, ре кон струк ци ја

во до вод не и фе кал не ка на ли за ци о не
мре же и, под два, ат мос фер ске ка на -
ли за ци је у Ње го ше вој ули ци. Ра до ви
ће би ти фи нан си ра ни сред стви ма
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја” у ви -
си ни од де сет ми ли о на за пар ти ју је -
дан, као и нов цем из град ског бу џе та у

ви си ни од пет ми ли о на ди на ра за пар -
ти ју два. Јав но отва ра ње по ну да за ка -
за но је за 10. јун.

Ка да се ра ди о пар ти ји је дан, кон -
курс ном до ку мен та ци јом су пред ви -
ђе ни из ра да про јект но-тех нич ке до -
ку мен та ци је и из во ђе ње ра до ва (ин -
же ње ринг си стем) на ре кон струк ци ји
во до во да у Ње го ше вој ули ци и на Тр -
гу кра ља Пе тра I у ду жи ни од око 360
ме та ра. По сто је ћа во до вод на мре жа
је од „а-це”, а при кључ ци су од че -
лич но-по цин ко ва них це ви.

У про те клом пе ри о ду до го дио се
ве ћи број ха ва ри ја на во до вод ној
мре жи. Укуп на пред ви ђе на ду жи на
фе кал не ка на ли за ци је на ре кон -
струк ци ји у Ње го ше вој је 224 ме тра,
на Тр гу кра ља Пе тра I око 60 и у Ули -
ци вој во де Жи во ји на Ми ши ћа 33
метра. Ра до ви на ре кон струк ци ји
фекал не ка на ли за ци је об у хва та ју 
и за ме ну кућ них ка на ли за ци о них
прикљу ча ка.

Ка да је у пи та њу пар ти ја два, пред -
ви ђе на је ре кон струк ци ја ат мос фер ске
ка на ли за ци је у Ње го ше вој и на Тр гу
кра ља Пе тра I. По сто је ћа ки шна ка на -
ли за ци о на мре жа из гра ђе на је од раз -
ли чи тих ма те ри ја ла, азбест-це мент -
них и пе-ве-це це ви, као и зи да ног
колек то ра. Услед до тра ја ло сти ма те -
ри ја ла у прет ход ном пе ри о ду на мре -
жи су се че сто де ша ва ле ха ва ри је, које
због по зи ци је ули ца – ста ро град ско
је згро, цен тар гра да, пе шач ка зо на –
ни је би ло јед но став но са ни ра ти, од -
но сно до ве сти мре жу у функ ционал но

ста ње у крат ком пе ри о ду. Про јект но-
тех нич ком до ку мен та ци јом пред ви -
ђе на је за ме на по сто је ће ат мос фер ске
ка на ли за ци је у ду жи ни од око 214 ме -
та ра, као и из ра да два на ест но вих
слив ни ка дуж ових ули ца.

Но ва LED ра све та

Као што ре ко смо, уго сти тељ ски
објек ти у Ње го ше вој оста ће без лет -
њих ба шта то ком овог ле та. Њи хо ви
вла сни ци мо ра ће да их скло не због
ре кон струк ци је ове ули це, чи ји се
по че так оче ку је сре ди ном ју на.

Пре ма опи са ном пла ну, та да би
тре ба ло нај пре да поч ну ра до ви на
за ме ни во до вод них ин ста ла ци ја и
ки шне и фе кал не ка на ли за ци је. Они
у иде ал ним усло ви ма тре ба да бу ду
за вр ше ни до сре ди не ав гу ста, а по -
том ће усле ди ти по пло ча ва ње Ње го -
ше ве и по ста вља ње но ве LED ра све те.
Тре ба ло би да епи цен трал на град ска
ше тач ка ули ца у сеп тем бру до би је
нов из глед.

Ка ко су због пан де ми је ко ро на ви -
ру са већ из гу би ли до бар део за ра де,
вла сни ци ма ка фи ћа, ге не рал но, ни је
ми ло због ових ра до ва. Ипак, дво ји ца
од њих су нам не зва нич но ре кли да
по сто ји до го вор с град ским уста но ва -
ма, пред у зе ћи ма и из во ђа чи ма ра до -
ва да не ће би ти пот пу не об у ста ве уго -
сти тељ ских по сло ва то ком ре кон -
струк ци је, већ да ће се због фа зних
ра до ва јед на ко та ко и отва ра ти и за -
тва ра ти ба ште.

Уз то, они ка жу да ни су по че ли
сво је по сло ве ју че и да их не ће за вр -
ши ти су тра, па су, ге не рал но гле да но,
за до вољ ни што ће Ње го ше ва ули ца
ин фра струк ту рал но уско ро би ти у
пу ној функ ци ји.

С. Трај ко вић

ГРАД ПО ДР ЖА ВА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Кон курс но
суфинансирање про гра ма

НО ВА ИЗ ЈА ШЊА ВА ЊА У АТП-у

Три ва ри јан те за рад ни ке

Про шле не де ље Град Пан -
че во је јав ним кон кур сом
по ну дио су фи нан си ра ње
про гра ма удру же ња осо ба
са ин ва ли ди те том и те -
шким и хро нич ним обо ље -
њи ма у обла сти со ци јал не
за шти те. Удру же ња су мо -
гла да кон ку ри шу про гра -
ми ма ко ји се од но се на ре -
а ли за ци ју ме ра и ак тив но -
сти пред ви ђе них ва же ћом
Стра те ги јом раз во ја со ци -
јал не за шти те Гра да
Панче ва.

Удру же ња ће би ти ода -
бра на пре ма од ре ђе ним
кри те ри ју ми ма. То су: број
чла но ва удру же ња, ви дљи -
вост про гра ма у ло кал ној
за јед ни ци и број пла ни ра -

них во лон те ра за ре а ли за -
ци ју про гра ма. Но вац за
ове на ме не
обез бе ђен је
из град ског
бу џе та. Ра ди
се о су фи -
нан си ра њу
у из но су
од пет ми -
ли о на ди на -
ра. Од лу -
ка о кон -
кур су до -
не та је 21.
ма ја, а рок
у ко ме је
отво рен за при -
ја вљи ва ње пред -
ло га про гра ма тра јао
је пет на ест да на. С. Т.

Ми ну ле не де ље за по сле ни
у ЈКП-у АТП, јав ном град -
ском пре во зни ку ко ји пре -
ла зи у при ват не ру ке, по -

но во су ан ке ти ра ни.
Рад ни ци су се из -
ја шња ва ли о то -

ме да ли же ле да
узму от прем ни ну

у ви си ни три за -
ра де, да ли им

је во ља да им
от прем ни на бу де

две ста евра по
го ди ни ста жа,
или да ли хо ће
да пре ђу у но -

ву фир му
„Пан тран спорт”.
Син ди кал ци под -

се ћа ју на то да су вла -
сни ци кон зор ци ју ма „Пан -
транспорт”, ко ји је пу тем

јав но-при ват ног парт нер -
ства с Гра дом ушао у по сед
ЈКП-а АТП, по чет ком ове
го ди не при ли ком раз го во -
ра с во за чи ма и ме ха ни ча -
ри ма у АТП-у обе ћа ли да
ће они ко ји оста ну пот пи -
са ти уго во ре на нео д ре ђе -
но вре ме и да ће им би ти
га ран то ва на ис пла та на -
гра де у ви си ни от прем ни -
не, ко ју би узе ли на кон пет
го ди на ло јал но сти но вом
пред у зе ћу. На пр вом из ја -
шња ва њу 90 од сто рад ни ка
из ра зи ло је же љу да узме
от прем ни ну.

Пред став ник но ве фир -
ме на ја вио је да ће Пан чев -
ци на ули ца ма уско ро ви -
де ти још но вих ау то бу са,
по ред де се так оних што су
већ у упо тре би. С. Т.

ПО ТА МИ ШКИ КО ЛЕК ТОР

ДО КРА ЈА АВ ГУ СТА

На пор та лу јав них на бав ки сто ји

да су Град ска упра ва Пан че ва и

ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја”

об ја ви ли до ку мент ко јим се рок

за за вр ше так из во ђе ња ра до ва

на из град њи тре ће фа зе по та ми -

шког ко лек то ра по ме ра с 31. ма -

ја на 30. ав густ ове го ди не.

Це на овог по сла ни је се ме ња ла

– 147,8 ми ли о на ди на ра, а уго во -

ре ни рок за из во ђе ње је 180 ка -

лен дар ских да на. Из во ђач ра до ва

је „Gradcom Build” из на шег гра да,

а с њим ће са ра ђи ва ти и пан че -

вач ки „Фин нет ин же ње ринг” и но -

во сад ски „Гра ди тељ”. Од лу ка о

про ду жет ку ро ка до не та је 29. ма -

ја, а рок за за вр ше так овог по сла

већ је по ме ран 18. фе бру а ра, ка да

је и утвр ђе но да ће из град ња би ти

го това до 31. ма ја.

ПО ЧИ ЊЕ РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ЊЕ ГО ШЕ ВЕ УЛИ ЦЕ

Чекаоница.

Улица Димитрија Туцовића, ових дана

Снимио: Милан Шупица

ОД ВО ЂЕ ЊЕ ВО ДА ИЗ ПО СЛОВ НЕ ЗО НЕ

Отва ра ње по ну да за јав ну на бав ку

Град ске упра ве за ра до ве у се вер -

ној ин ду стриј ско-по слов ној зо ни

ко ја тра жи из во ђа ча у чи јем је

опи су по сла да ра ди на ка на ли ма

за по тре бе од во ђе ња во да с под -

руч ја те зо не, одр жа ће се 8. ју на.

Пред ви ђе ни рок за из во ђе ње ра -

до ва је ше зде сет ка лен дар ских да -

на од да на уво ђе ња из во ђа ча у

посао, а у пи та њу су ка на ли „Ае ро -

дром ски” и „Ае ро дром ски 1”, и то

од Ја буч ког пу та до ка на ла На дел.

Кри те ри јум за до де љи ва ње по сла

је нај ни жа по ну ђе на це на.

По треб но је учи ни ти „уто вар,

тран спорт и ис то вар ви шка зе мље

из ис ко па” у ко ли чи ни од 7.461

куб ног ме тра, а она ће би ти од не та

на де по ни ју ко ју од ре ди Град.

НО ВА ГА ЛАН ТЕ РИ ЈА, ПУТ ЗА МО ТОР НА 
ВО ЗИ ЛА И ЗБО ГОМ ЛЕТ ЊЕ БА ШТЕ

Александар Радуловић
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„Пан че вац” пр ви
објављу је спи сак
улица ко је ће се
радити

На кон пр ве стра те шке фа зе при -
вред ног раз во ја гра да, из град -
ње и опре ма ња се вер не ин ду -
стриј ске зо не и до ла ска ин ве -
сти то ра, ство ри ли су се усло ви
за ре а ли за ци ју иду ћег стра те -
шког прав ца раз во ја Пан че ва –
по бољ ша ње ко му нал не ин фра -
струк ту ре кроз ре кон струк ци ју
и уре ђе ње мре же од 37 ки ло -
ме та ра ло кал них пу те ва у гра -
ду и свим на се ље ним ме сти ма.

У на ред на 24 ме се ца ће се ре -
кон стру и са ти и уре ди ти 37 кило -

ме та ра пут не мре же. Ра до ви по -
чи њу у ав гу сту, а ро ко ви за њи -
хов за вр ше так пре ци зно су од -
ре ђе ни. Вред ност про јек та је
шест ми ли јар ди ди на ра, што је
из нос јед но го ди шњег бу џе та Гра -
да Пан че ва. У пи та њу је до са да
нај ве ће ула га ње у пут ну ин фра -
струк ту ру гра да Пан че ва. Про -
је кат се спро во ди пу тем јав но-
при ват ног парт нер ства, што отва -
ра мо гућ ност за бр жу ре а ли за -
ци ју про је ка та и – оно што је
ва жно за гра ђа не Пан че ва – без
кре дит но-фи нан сиј ског оп те ре -
ће ња бу џе та. Ре а ли за ци јом овог
про јек та пр ви пут ре дов но ће се
одр жа ва ти пу те ви и ули це у гра -
ду, али и на се ље ним ме сти ма у
зим ском и лет њем пе ри о ду.

Насе ље на ме ста ће има ти исти
трет ман као и град ске зо не –
по ру чу ју из Гра да. Ква ли тет на
пут на мре жа би ће до ступ на свим

гра ђа ни ма и при вред ним субјек -
ти ма без об зи ра на то где жи ве
– у гра ду или у не ком од на сеља.

На кон за вр шет ка из вр ши ће
се ин те гра ци ја свих но во и згра -

ђе них пу те ва у по сто је ћу мре -
жу с ци љем по бољ ша ња ква -
ли те та це ли не ло кал не пут не
ин фра струк ту ре. Сте пен без -
бед но сти са о бра ћа ја би ће по -
ве ћан. Зна чај но је и то што ће
би ти из гра ђе ни но ви при кључ -
ци у ули ца ма ко је ће би ти ре -
кон стру и са не. Из гра ди ће се но -
ви тро то а ри и ре кон стру и са ће
се по сто је ћи. Про ши ри ће се ка -
па ци тет пар кинг-ме ста и из -
гра ди ће се но ви пар кин зи. На
овај на чин тро шко ви одр жа ва -
ња пу те ва би ће знат но сма ње -
ни, што оста вља сред ства и мо -
гућ но сти да се ула же у дру ге
обла сти.

Ево де таљ ног спи ска ули ца у
ко ји ма ће се из во ди ти ра до ви.

УЛИЦЕ У ГРАДУ

ЦЕН ТАР – Бран ка Ано ви -
ћа, Ца ра Ла за ра, Та ков -
ска, До си те је ва.
ГОР ЊИ ГРАД – Бран ка
Ра ди че ви ћа (од Мо ше Пи -
ја де до Иве Кур јач ког),
Све то за ра Ше ми ћа, Све -
тог Са ве, Же ле знич ка,
Ди ми три ја Ту цо ви ћа, Ка -
ра ђор ђе ва (од Мо ше Пи -
ја де до Иве Кур јач ког),
Ка ра ђор ђе ва (од Иве Кур -
јач ког до Кни ћа ни но ве),
Мар ка Ку ли ћа (од Мо ше
Пи ја де до Уро ша Пре ди -
ћа), Сте ви це Јо ва но ви ћа
(од Ка ра ђор ђе ве до Син -
ђе ли ће ве), Па три јар ха
Чар но је ви ћа, Та на ска Ра -
ји ћа (од Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа до Све тог Са ве), Уро -
ша Пре ди ћа (од Мар ка
Ку ли ћа до Ка ра ђор ђе ве),
Иве Кур јач ког (од Све тог
Са ве до Вој во ђан ског бу -
ле ва ра), Јо ве Мак си на (од
Ди ми три ја Ту цо ви ћа до
Све тог Са ве), Син ђе ли ће -
ва (од Јо ве Мак си на до
Кни ћа ни но ве).

ТЕ СЛА – Јо си фа Ма рин -
ко ви ћа, Кне за Ми ха и ла
Обре но ви ћа (од Гра ни -
чар ске до Осло бо ђе ња),
Чу ми ће ва.
КО ТЕЖ – Рад нич ка, Ма ри -
је и Ла за ра Дра ги ће ви ћа.
СТРЕ ЛИ ШТЕ – Вељ ка
Вла хо ви ћа (на ста вак до
Јо а ки ма Ву ји ћа), Јо а ки ма
Ву ји ћа.
КА РА У ЛА – Ри бар ска,
Цвет на, За пад на, Зим ска.
КУ ДЕ ЉА РАЦ – Шар пла -
нин ска (од Но во се љан -
ског пу та до Ба чван ске),
Зла ти бор ска, Охрид ска,
Бор ска, Пе ли стер ска –
про се ци, Пре спан ска,
Вла син ска.
СТА РИ ТА МИШ – Ора ха,
Бо ро ва.
ВОЈ ЛО ВИ ЦА – Брат ства –
је дин ства.
МИ СА – Хер це го вач ка.
СЕ ВЕР НА ПО СЛОВ НА ЗО -
НА – При ступ на са о бра ћај -
ни ца у се вер ној ин ду стриј -
ско-по слов ној зо ни у
Пан че ву.

УЛИЦЕ У НА СЕ ЉЕ НИМ МЕ СТИМА

КА ЧА РЕ ВО – Ви но град -
ска, Ма ке дон ска, На род -
ног фрон та тро то ар 1, На -
род ног фрон та тро то ар 2.
СТАР ЧЕ ВО – Ви но гра дар -
ска, Вој во ђан ска, Ба штен -
ска, Ке сте но ва, Вељ ка
Вла хо ви ћа, Про лет ња.
ГЛО ГОЊ – Млин ска, Пр -
ви мај, ЈНА (од Осло бо ђе -
ња до на си па на Та ми шу).
ДО ЛО ВО – Зим ска, Со ње
Ма рин ко вић, Иве Ло ле
Ри ба ра, Брат ства –је дин -
ства.
ИВА НО ВО – 29. но вем бра
тро то а ри, Про ле тер ска,
Ма ти је Гуп ца (од 29 но -
вем бра до До же Ђер ђа),
Ма ти је Гуп ца (од До же
Ђер ђа до на сип ске), На -
сип ска И део ули це Ма ти -
је Гуп ца, део Вој во ђан ске
ули це од 7. ју ла до Пе те фи
Шан до ра и део Иве Ло ле
Ри ба ра.

ОМО ЉИ ЦА – Жи ки це Јо -
ванови ћа Шпан ца, Авал -
ска, За дру жна, Де сан ке
Мак си мо вић, Про ле тер -
ска, Јо си фа Панчи ћа.
БА НАТ СКО НО ВО СЕ ЛО –
Брат ства –је дин ства, Жар -
ка Зре ња ни на, ЈНА (од
Ба штен ске до Ми хај ла Пу -
пи на, Иве Ло ле Ри ба ра до
Осло бо ђе ња, Змај Јо ви на
до Утрин ске), Же ле знич -
ка, Цре пај ски пут, Ми хај -
ла Пу пи на.
БА НАТ СКИ БРЕ СТО ВАЦ
– од М. Пу пи на до З. Јо -
ви не (По ња вич ка), В. Ка -
ра џи ћа, И. Л. Ри ба ра,
Кути на 2.
ЈА БУ КА – Го це Дел че ва
(од Змај Јо ви не до Рад -
нич ке), З. Јо ви на с пар -
кин гом (од Омла дин ске
до В. Ка ра џи ћа), Вар -
дарска (од М. Ти та до
Ри барске).

КО РО НА

Те сти ра ње у За во ду
за 1.200 ди на ра

За вод за јав но здра вље Пан -
че во од 1. ју на вр ши те сти -
ра ње ко јим се утвр ђу је при -
су ство ан ти те ла на ви рус
SARS-CoV-2.

Ка ко је на ве де но у са оп -
ште њу За во да, те сти ра ње се
вр ши на лич ни зах тев, уз
прет ход но пла ћа ње на кна де
у из но су од 1.200 ди на ра.

По сто је три мо гу ћа ис хо -
да те ста: осо ба не ма ко ро -
на ви рус, ни ти га је ика да
има ла; те сти ра ни тре нут но
има ко ро ну или ју је не дав -
но имао; осо ба је не ка да пре -
ле жа ла ко ро ну.

За те сти ра ње ни су по треб -
не ни ка кве при пре ме, а уко -
ли ко по сто је ин ди ци је да је
не ка осо ба има ла ко ро на ви -
рус, оба ве зно се ра ди и ПЦР
тест, ко ји је он да бес пла тан.

Сред ства се упла ћу ју на
ра чун Ре пу блич ког фон да за
здрав стве но оси гу ра ње број
840-17750-34.

СТУ ДЕН ТИ

Но ви Сад зо ве
бруцоше

Уни вер зи тет у Но вом Са ду ове
је се ни на че тр на ест фа кул те та
има 5.584 бу џет ска ме ста за
но ве сту ден те.

Нај ви ше ме ста за бру цо ше
на бу џе ту, чак 1.483, има Фа -
кул тет тех нич ких на у ка, за -
тим ПМФ – 693 и По љо при -
вред ни, ко ји ну ди 565 бу џет -
ских ме ста.

Фи ло зоф ски у по ну ди има
544 ме ста, Еко ном ски 489, а
Ме ди цин ски фа кул тет мо ћи
ће да упи ше 415 бру цо ша на
буџету.

На Тех но ло шком фа кул те ту
за бру цо ше има 225 бу џет ских
ме ста, на Тех нич ком фа кул те -
ту „Ми хај ло Пу пин” 244, на
Прав ном фа кул те ту 177, Ака -
де ми ји умет но сти 154, Гра ђе -
вин ском фа кул те ту 110, Фа -
кул те ту спор та и фи зич ког вас -
пи та ња 163, Пе да го шком фа -
кул те ту 112 и на Учи тељ ском
фа кул те ту на ма ђар ском на -
став ном је зи ку 45 ме ста.

КРИ МИ НАЛ

Хап ше ња због
крађе и из ну де

При пад ни ци МУП-а у Пан -
че ву, под не ли су кри вич не
при ја ве про тив осам на е сто -
го ди шња ка и пет на е сто го ди -
шња ка из око ли не Пан че ва,
због по сто ја ња осно ва сум -
ње да су из вр ши ли де сет кра -
ђа и шест те шких кра ђа, као
и два на ест кри вич них де ла
уни ште ње и оште ће ње ту ђе
ства ри. Они се сум њи че да
су у Стар че ву кра ли те ле ви -
зо ре, мо тор не те сте ре, апа -
ра те за за ва ри ва ње, ко са чи -
це, аку му ла то ре и сит ни алат,
и робу из радњи. Та ко ђе се
сум њи че да су исе кли гу ме
са два на ест ау то мо би ла.

Такође, ухапшен је и П.
Н. (1993) из Бе о гра да због
сум ње да су 18. ма ја он и
дво ји ца му шка ра ца, за ко ји -
ма по ли ци ја ин тен зив но тра -
га, до шли у по ро дич ну ку ћу
мла ди ћа и ње го вог оца и уз
батине тражили да им пре -
да ју но вац на име ду га.

УПО ЗО РЕ ЊЕ

Опасни лажни
мејло ви из „Ба ту та”

МУП упо зо рава гра ђа не да је у
то ку интернет превара с ци љем
да се об ма ном до ђе до ло зин -
ки, бро је ва кре дит них кар ти ца,
по да та ка о бан ков ном на ло гу и
дру гих по вер љи вих по да та ка.

Ка ко на во де у МУП-у, на зва -
нич не имејл адре се јав них уста -
но ва и фир ми ових да на сти жу
елек трон ске по ру ке с на вод не
адре се Института „Батут” ka-
tarina.vojvodic@batut.org.rs. У
по ру ци се по ши ља лац пред ста -
вља као овла шће но ли це „Ба -
ту та” и на во ди да ће се бес -
плат но де ли ти за штит на опре -
ма за ко вид 19, као и да је по -
треб но да се по пу ни обра зац
до ку мен та ко ји се на ла зи у при -
ло гу меј ла.

МУП упо зо ра ва гра ђа не и
фир ме да не отва ра ју при ло ге
ова кве елек трон ске по ште.
Уко ли ко при ми те ова кву по -
ру ку, по треб но је да то при ја -
ви те на елек трон ску адре су
vtk@mup.gov.rs. Д. К.

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

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па
су се са да у ње му на шли и
не ки од нај це ње ни јих
струч ња ка из Кли нич ког
цен тра Ср би је, Оп ште бол -
ни це Пан че во и са Ин сти -
ту та „Де ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци
услу га За во да „Пан че вац”
има ју при ли ку да су бо том
ура де ул тра звуч ни пре глед
аб до ме на и ма ле кар ли це,
ко ји оба вља ра ди о лог др
Жељ ка Ко ва че вић из Кли -
нич ког цен тра Србије.

Та ко ђе су бо том, за ин -
те ре со ва ни мо гу да ура де
и све вр сте ул тра звуч них
пре гле да ср ца, а уско ро
ће се у За во ду „Пан че -
вац” ра ди ти и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ).
И за ове услу ге ан га жо -
ван је је дан од во де ћих
струч ња ка у тој обла сти –
dr sc. med. Сло бо дан То -
мић, кар ди о лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди -
ологије са
И н  с т и  т у  т а
„Де ди ње”.

С у  б о  т о м
спе  ци  ј а  ли  -
стич ке ОРЛ
пре гле де ра -
ди др Го ран Ми тев ски из
пан че вач ке Оп ште бол ни -
це, ен до кри но ло шке др
Гор да на Ве љо вић, та ко ђе
из Оп ште бол ни це. За пре -
гле де из обла сти ги не ко -
ло ги је за ду же на је др Ве -
сна Но ви чић Ђо но вић из
До ма здра вља Па ли лу ла.

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

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер
пре гле де вра та, ру ку, но гу
или аб до ми нал не аор те,
као и ул тра звуч не пре гле -
де вра та и ме ких тки ва.
Ове пре гле де ис кљу чи во
рад ним да ни ма оба вља др
Не над Мар ги тин, спе ци ја -
ли ста ра ди о ло ги је, шеф од -
се ка CT ди јаг но сти ке и за -
ме ник на чел ни ка Слу жбе
ра ди о ло шке ди јаг но сти ке у
Оп штој бол ни ци Пан че во.

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

У За во ду ће уско ро по -
че ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све ин -
тер вен ци је, као и до дат не
хи рур шке и кон сул та тив не

пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ција ли -
ста аб до ми нал не хи рур ги је
из Оп ште бол ни це Пан чево.

Због све га ово га не чу -
ди чи ње ни ца да све ве ћи
број Пан чев ки и Пан че ва -
ца би ра За вод „Пан че вац”,
по себ но он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти пре гле де
и ана ли зе на јед ном ме сту
и до би ти ре зул та те што пре.

С тим у ве зи,
тре ба под се ти ти
и на то да се у
За во ду, при ме -
ра ра ди, све вр -
сте ле кар ских
уве ре ња из да ју
за мак си мал но
два сата.

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

До дат не ин фор ма ци је
мо же те до би ти на 013/21-
90-900 и 013/21-90-903,
а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpance-
vac.rs, као и на „Феј сбук”
стра ни ци Заво да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.500 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.500 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.500 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.500 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ПРОМО

КОМ ПЛЕТ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ ПУТ НЕ ИН ФРА СТРУК ТУ РЕ

ЗА ДВЕ ГО ДИ НЕ БИ ЋЕ УРА ЂЕ НО 37 КМ ПУ ТЕ ВА

У пи та њу је до са да
нај ве ће ула га ње у
пут ну ин фра струк ту ру
гра да Пан че ва.



Ре дак ци ја ли ста „Пан че вац”,
ко ји др жи те у ру ка ма, исто -
вре ме но је свим по ли тич ким
стран ка ма чи је је адре се има -
ла по сла ла имејл у уто рак 19.
ма ја. Са др жи на тог елек трон -
ског пи сма су пред из бор на
пра ви ла по на ша ња по ли тич -
ких ак те ра јед на ка за све, ко -
ја сма тра мо при хва тљи вим и
по год ним за об ја вљи ва ње у на -
шим но ви на ма. Ра ди се о ре -
то ри ци и по ли тич кој кул ту ри.
Са став ни део меј ла је и на ша
по ну да за пред из бор ни марке -
тинг.

Има ју ћи у ви ду да је у по -
след њих не ко ли ко го ди на на -
ста ло мно го но вих по ли тич -
ких ор га ни за ци ја, као и да ће
се у вре ме ну пред на ма, до 21.
ју на, за ка да су за ка за ни оп -
шти из бо ри, по ја ви ти но ве гру -
пе гра ђа на ко је ће има ти же -
љу да се ква ли фи ку ју за са -
став Скуп шти не гра да, све сни
смо да по сто ји мо гућ ност да
смо при ли ком сла ња пред мет -
не елек трон ске по ште не ко га
не на мер но за о би шли. Уз из -
ви ње ње ако се то де си ло,
по зи ва мо вас да нам се ја -

ви те ка ко би смо и ва ма до ста -
ви ли ма те ри јал ко ји је већ сти -
гао на пет на е стак по зна тих
адре са.

Мејл на ко ји тре ба да нам
се ја ви те је: sinisa.trajkovic
@pancevac-online.rs. Бу ди мо
у кон так ту.
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pancevac@pancevac-online.rs

У понуди пред
гласачима засад
СНС, СПС–ЈС, СРС 
и „За свој град”

Међу кандидатима
лекари, адвокати,
инжењери, али и
техничари свих фела

Пред сед ник Град ске из бор не
ко ми си је (ГИК) Ми лан Бал чин
ре као је за наш лист да су до
сре де, 3. ју на, про гла ше не че -
ти ри ли сте ко је ће би ти „у по -
ну ди” на ло кал ним из бо ри ма
за ка за ним за 21. јун.

То су: „Алек сан дар Ву чић –
За на шу де цу”, ис пред Срп ске
на пред не стран ке (СНС) с ко а -
ли ци о ним парт не ри ма, „Иви -
ца Да чић – Со ци ја ли стич ка
пар ти ја Ср би је (СПС), Је дин -
стве на Ср би ја (ЈС) – Дра ган
Мар ко вић Пал ма”, „Др Во ји -
слав Ше шељ – Срп ска ра ди -
кал на стран ка” (СРС) и „За свој
град”, ко ју је под не ла Гру па
гра ђа на „Пан чев ци 2020”.

Пре и по сле ко ро не

Све је по че ло 10. мар та, ка да је
про гла ше на ли ста СНС-а и ко а -
ли ци је око ње. На вр ху те ли сте
је др Сло бо дан Ову ка, ди рек тор
Оп ште бол ни це Панче во. Сле де
адво кат Са ша Лев на јић, ди пло -
ми ра ни прав ник Дра га на Ку -
пре ша нин, ин же њер за шти те
жи вот не сре ди не Мар ко Мла -
де но вић, ма стер еко но ми ста Ма -
ја Вит ман и прав ник Са ша Па -
влов, ак ту ел ни гра до на чел ник.

На њој су и Алек сан дар Сте -
ва но вић, Сло бо дан Би те вић,
Пре драг Жив ко вић, Ми лен ко
Чуч ко вић, Та тја на Бо жић, Ка -
та ри на Ба њаи, Јо ван Ла за ров,
Жељ ко Су шец...

За тим је 16. мар та про гла -
ше на ли ста СПС-а и ЈС-а, ко ју
пред во ди др Дар ко Ја ћи мов -
ски. За њим су др Ста ни слав
Ми ло ше вић, На да Кир бус, мр
Ми лан За ру би ца, Ја дран ка Ја -
ху рић, Ни ко ла Дан гу бић, Љу -
бо мир Ста ни шић...

Због ко ро на ви ру са ства ри су
ста ле, да би 11. ма ја ГИК

објавио „Ре ше ње о на став ку
спро во ђе ња из бор них рад њи”,
ко јим је до не та од лу ка да се
на ста вља спро во ђе ње из бор них
рад њи у по ступ ку из бо ра за од -
бор ни ке Скуп шти не гра да Пан -
че ва ко ји су рас пи са ни 4. мар -
та 2020. го ди не.

По том је 18. ма ја ис так ну то
оба ве ште ње да је Град ска из -
бор на ко ми си ја при ли ком при -
хва та ња из бор не ли сте ко а ли -
ци је или гру пе гра ђа на ду жна
да под но си о цу из бор не ли сте
ука же на то да ко а ли ци о ним
спо ра зу мом или спо ра зу мом о
осни ва њу гру пе гра ђа на оба ве -
зно мо ра би ти пред ви ђе но име -
но ва ње ли ца за фи нан сиј ско
по сло ва ње.

По моћ по љо при вред ни ци ма

Из бор на ли ста СРС-а про гла -
ше на је 29. ма ја. Чла но ви ГО
СРС-а Пан че во и кан ди да ти за
од бор ни ке у Скуп шти ни гра -
да, пред во ђе ни на род ним

посла ни ком Пе тром Јо ји ћем и
пр вим на ли сти Сло бо да ном
Мр ђе ном, пре да ли су ли сту са
24 кан ди да та, ко ју су сво јим
пот пи сом по др жа ла 942 би ра -
ча с те ри то ри је Пан че ва. Овом
при ли ком Мр ђен је из ме ђу
оста лог из ја вио:

– Ве ли ка ми је част и за до -
вољ ство што сам да нас за јед но
са мо јим са бор ци ма пре дао ли -

сту нас срп ских ра ди ка ла за
кан ди да те за од бор ни ке у Скуп -
шти ни гра да Пан че ва. Све ове
го ди не би ло смо до след ни и
од го вор ни и ни смо од у ста ја ли
ни ка да је би ло нај те же. Сма -
трам да има мо сна ге, енер ги је
и во ље да Пан че во, али и сва
се ла ко ја при па да ју на шој оп -
шти ни учи ни мо бо љим ме стом
за жи вот. На ме ра нам је да у
на ред ним да ни ма, до кра ја из -
бор не кам па ње, пред ста ви мо
про грам СРС-а за Пан че во и
по зи ва мо све на ше чла но ве,
сим па ти зе ре и ис кре не па три -
о те да нам у то ме по мог ну.

У са оп ште њу из да том том
при ли ком сто ји и да ће се СРС
„свим сна га ма за ла га ти да сва -
ко се ло, град ска и при град ска
на се ља до би ју основ не усло ве
за жи вот. Не до пу сти во је да у
21. ве ку по сто је на се ља ко ја не -
ма ју ас фалт, во ду, стру ју и ка -
на ли за ци о ну мре жу, а да гра -
ђа ни Пан че ва, као јед ног од

ин ду стриј ских цен та ра, му ку
му че са за до во ља ва њем основ -
них жи вот них по тре ба”.

Пе тар Јо јић, кан ди дат за од -
бор ни ка, за кљу чио је:

– Мо ра мо ожи ве ти за пар ло -
же не се о ске ку ће и окућ ни це,
вра ти ти љу ди ма на ду и во љу
за жи во том и за по че ти ра ди -
кал не и ко ре ни те про ме не у
на шем гра ду. При о ри тет ће нам

би ти за шти та жи вот не сре ди -
не и по моћ по љо при вред ни ци -
ма. Тра жи ће мо да се из вр ши
ре ви зи ја од лу ка ко ји ма је Град
Пан че во дао у за куп др жав но
по љо при вред но зе мљи ште и да
се утвр ди ко ме и ко ли ко хек -
та ра је да то. Ми се за ла же мо
да се др жав но по љо при вред но
зе мљи ште мо ра из да ва ти у за -
куп ин ди ви ду ал ним по љо при -
вред ним про из во ђа чи ма, а не
тај ку ни ма и кри ми нал ци ма,
ме ђу ко ји ма има и оних ко ји
тај за куп не пла ћа ју, а не ма ју
ни мо ти ку, а ка мо ли ме ха ни -
за ци ју. Ако не ко то уме, мо же
и зна, то су срп ски ра ди ка ли.

По ред дво ји це по ме ну тих, ево
ко су још кан ди да ти СРС-а за
од бор ни ке: Је ли ца Пе тро вић,
ин же њер хе ми је, Ми ло ван Ста -
ни шић, ма шин ски тех ни чар, Ја -
сми на Ми ло са вље вић, ла бо ра -
то риј ски тех ни чар, Зо ран Ву ја -
си но вић, са о бра ћај ни тех ничар...

До пу ња ва ње пот пи сни ка

Пр вог да на ју на дат је на лог за
от кла ња ње не до стат ка из бор -
не ли сте „Са вез вој во ђан ских
Ма ђа ра – Иштван Па стор”.
Град ска из бор на ко ми си ја је ту
из бор ну ли сту „вра ти ла на по -
прав ни” јер јој не до ста је 29
прав но ва ља них и ове ре них
изја ва би ра ча. Ова ли ста, са 24
кан ди да та за од бор ни ке, под -
не ла је 776 из ја ва би ра ча, а ко -
ми си ја је кон ста то ва ла да 54
пот пи са са др же су штин ске не -
до стат ке: 30 пот пи сни ка се не
на ла зи у би рач ком спи ску, а
18 је већ по др жа ло дру гу избор -
ну ли сту.

Ко нач но, 2. ју на, про гла ше -
на је че твр та из бо р на ли ста за
град ске из бо ре – „За свој град”,
на ко јој су 53 кан ди да та за од -
бор ни ке ло кал не скуп шти не.
„Но си” је Фи лип Пе ште рац, по -
љо при вред ни тех ни чар, а ту су
и: сту дент Бо шко Ра шко вић,
фри зер ка Љи ља на Ђу ка но вић,
ма шин ски тех ни чар Бог дан
Ми ло вац...

Оп шти пар ла мен тар ни, што
ће ре ћи и ло кал ни из бо ри за ка -
за ни су за 21. јун. На њи ма си -
гур но не ће уче ство ва ти не ко ли -
ко чла ни ца „Са ве за за Ср би ју”.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ГЛА САЧ КИ ЛИ СТИ ЋИ НА ПЕТ ЈЕ ЗИ КА

Рок за по ну де штам па ра за

штам па ње из бор ног ма те ри -

ја ла за спро во ђе ње из бо ра

за чла но ве са ве та ме сних

за јед ни ца ис те као је 3. ју на.

Из бо ри ће би ти спро ве де ни

у 13 ме сних за јед ни ца, а то -

ли ко ће би ти и ком пле та ли -

сти ћа.

За вој ло вач ке гла са че би -

ће штам па ни и на ма ђар -

ском је зи ку, за ка ча ре вач ке

и на ма ке дон ском, за Ива -

нов ча не и на бу гар ском и на

ма ђар ском, а за че ти ри од

шест би рач ких ме ста у Ба -

нат ском Но вом Се лу ли сти ћи

ће би ти и на ру мун ском је зи -

ку. Нај ма ње ли сти ћа за ове

из бо ре, 620, би ће штам па но

за из бор но ме сто Ста ри Та -

миш, а нај ви ше за би рач ко

ме сто Мла дост 4 – 2.354.

Из бо ри за чла но ве са ве -

та ме сних за јед ни ца би ће

одр жа ни у Ба нат ском Бре -

стов цу, Ба нат ском Но вом

Се лу, Гло го њу, Ива но ву,

Ка ча ре ву, Вој ло ви ци, Стар -

че ву и на Ста ром Та ми шу,

као и за град ске ме сне за -

јед ни це Стре ли ште, Ко теж,

Цен тар, Гор њи град, Мла -

дост и Те сла.

ВЕ СТИ ИЗ ГРАД СКЕ ИЗ БОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ

ПРО ГЛА ШЕ НЕ ЧЕ ТИ РИ ЛИ СТЕ ЗА ИЗ БО РЕКул ту ра је у вре ме пан де ми је за и ста би ла „до бар ђак”:
ста ви ли смо на рас по ла га ње сво ју укуп ну про дук ци ју.
Све што смо икад про из ве ли, сни ми ли, на пра ви ли и
ура ди ли, учи ни ли смо бес плат ним и до ступ ним сви -
ма. Свој рад смо при дру жи ли ко му ни ци ра њу основ не
др жав не по ру ке: оста ни те код ку ће, ве ру ју ћи да ће др -
жа ва и дру штво нај зад схва ти ти ка ко кул ту ра ни је ро -
ба, а да по себ но ни је лук су зна ро ба, већ људ ско пра во
и по след ња од бра на људ ског до сто јан ства. Чи ни ло се
да ће и др жа ва и дру штво уви де ти зна чај кул ту ре у
вре ме ни ма кри зе… Али др жа ва ни је уви ђав на, па је у
ово ме нај пре ви де ла при ли ку да се ота ра си те до сад -
не му ве ко ја – у ре дов ном ста њу – стал но не што за -
пит ку је, бу ни се, кри ти ку је и, уоп ште, пра ви про бле -
ме… Ипак, ја се на дам да ће се ова си ту а ци ја још не -
ка ко ре ши ти и да по след ње ре за ње бу џе та ни је и за вр -
шна реч.

(По зо ри шна ре ди тељ ка Ми ња Бо га вац, „Да нас”, 30.
мај)

* * *
Обра зо ва ни но ви на ри су про шли кроз шко лу у ко јој
су на у чи ли шта је но ви нар ство, ко је но ви нар и шта је
ње гов по сао, ка ко из гле да објек тив но из ве шта ва ње, а
ка ко ма ни пу ли са ње, шта је ла жна вест, а шта исти на.
Ти ко ји су од у ста ли од еле мен тар них зах те ва про фе -
си о нал ног но ви нар ства, од у ста ли су од ове про фе си -
је. Они се ба ве не ким дру гим по слом. Тре ба ло би да
се би и на ма ка жу ко ји је то по сао.

(Про фе сор ка Фа кул те та по ли тич ких на у ка у Бе о -
гра ду Не да То до ро вић, „Да нас”, 29. мај)

* * *

* * *
Нео ли бе рал ни фа ши зам у САД пра ви је зи ва со ци јал -
на ра сло ја ва ња и го ми лу со ци јал них про бле ма, и кад
се то ме до да и ни ка да до кра ја не ра шчи шћен про -
блем ра са и цр нач ке ма њи не, он да еска ли ра на си ље у
овом прав цу, че му са да све до чи мо. С до ла ском До -
нал да Трам па на че ло САД, ако ни шта дру го, по ста ло
је на ма лак ше, јер смо схва ти ли да не ма мо мо но пол
на по ли тич ке иди о те и да та вр ста опа сног нео бра зо -
ва ног агре сив ног пре бо га тог све та по ста је по ли тич ка
ре ал ност сву да у све ту. Ниг де ви ше не по сто ји сред ња
кла са, мо ра се на ћи но ви об лик функ ци о ни са ња
друштва.

(Ре ди тељ Ко кан Мла де но вић, Н1, 2. јун)

* * *

* * *
Пре све га мо рам ре ћи да је ма ло љу ди у по ли ти ци ко ји
би мо гли не што да про ме не. Ве ћи на оних ко ји су не -
што зна чи ли, или су по мр ли, или су умор ни. Ре ци мо,
ова сред ња ге не ра ци ја, на ро чи то те жен ске осо бе ко је
су би ле пра ве ју на ки ње, пре све га у Ср би ји – то је јед на
гру па умор них че сти тих осо ба ко је не ма ју ви ше сна ге
јер 25 го ди на ору не ку њи ву ко ју не мо гу да изо ру. Јер
ови дру ги ко ји их га зе има ју трак то ре. Ка ко се ка же –
не да ђа во и не да бог. Али ни је ствар ни у јед ном ни у
дру гом, не го за и ста у љу ди ма ко ји су се ствар но из му -
чи ли, не са мо фи зич ки не го и пси хич ки. Вр ло ма ло
има љу ди ко ји још сма тра ју да се не што мо же учи ни ти.

(Књи жев ник Бо ра Ћо сић, Ра дио „Сло бод на Евро -
па”, 1. јун)

* * *
Спа дам у мла ђу ге не ра ци ју по ли ти ко ло га ко ја ви ди
нај при ми тив ни ји и нај ни жи ци ви ли за циј ски ни во по -
ли ти ке у Ср би ји. Гра ђа ни ма ви ше ни је ја сно ко од
опо зи ци је из ла зи на из бо ре, а ко их бој ко ту је. Ако
опо зи ци ја ни је ус пе ла да ка пи та ли зу је и усме ри не за -
до вољ ство гра ђа на, до во дим у пи та ње спо соб ност тих
љу ди да се да нас у Ср би ји ба ве по ли ти ком.

(По ли ти ко лог Вук Ве ле бит, „Фо нет”, 31. мај)
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ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ „ПАН ЧЕВ ЦА” ПАР ТИ ЈА МА

Ја ви те се, бу ди мо у кон так ту
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ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О ОДР ЖИ ВОМ РАЗ ВО ЈУ

Де сет го ди на по сло ва ња у скла ду с ци ље ви ма УН
НИС на ста вља у истом
рит му

До след ност у ре а ли за ци ји
за цр та ног

НИС је на кор по ра тив ном сај ту об ја -
вио Из ве штај о одр жи вом раз во ју за
2019. го ди ну. Ру ско-срп ски нафт ни
ги гант је због епи де ми је ко ро на ви ру -
са од лу чио да јав но сти при ка же сво ја
до стиг ну ћа из про шле го ди не пу тем
је дин стве не ин тер ак тив не он лајн вер -
зи је Из ве шта ја. У овом до ку мен ту,
при ла го ђе ном ко ри шће њу на свим
мо бил ним уре ђа ји ма, јав ност мо же
да стек не увид у по слов не ре зул та те
ком па ни је, ула га ње у бо љи так за јед -
ни це, на по ре да се до при не се за шти -
ти жи вот не сре ди не, као и раз во ју
људ ских ре сур са и до бре кор по ра тив -
не прак се.

Ова ком па ни ја већ де сет го ди на
сво је по слов не ак тив но сти те ме љи
на одр жи во сти и је дан је од пи о ни ра
из ве шта ва ња о одр жи вом раз во ју у

Ср би ји. У ово го ди шњем по слов ном
пре гле ду по стиг ну ћа НИС-а из дво је -
но је то да ком па ни ја по слу је у скла -
ду с ци ље ви ма одр жи вог раз во ја ко је
су сво је вре ме но де фи ни са ле Ује ди -
ње не на ци је.

По све ће ност
прин ци пи ма

Ки рил Тјур де -
њев, ге не рал -
ни ди рек тор
НИС-а, тим
по во дом је ре -
као да се НИС
од луч но су о ча -
ва са са вре ме -
ним иза зо ви ма
и да де се ти из -
ве штај о одр -
жи вом раз во -
ју пред ста вља
обавезу да се
на том пу ту
ис тра је и да се
ле стви ца стан -
дар да још
више по диг не.

– Са мо на тај на чин мо же мо обез -
бе ди ти да љи на пре дак НИС-а, уз од -
го во ран од нос пре ма на шим ак ци о -
на ри ма, за по сле ни ма, жи вот ној сре -
ди ни и за јед ни ци чи јем раз во ју же -
ли мо да пру жи мо од лу чан до при нос.

И по ред ди на мич не тран сфор ма ције
ко ју спро во ди мо по след њих го дина,
у на шем по сло ва њу по сто ји кон стан -
та од ко је не ће мо од у ста ти. То је
посве ће ност прин ци пи ма одр жи вог

раз во ја и ту иде ју ће мо сле ди ти и у
тре ну ци ма ка да се су о ча ва мо са си -
ту а ци јом без пре се да на у но ви јој исто -
ри ји. Дра ма ти чан пад це на наф те, у
ком би на ци ји с на глим успо ра ва њем
свет ске при вре де услед на по ра да се
за у ста ви ши ре ње но вог ви ру са,

сигурно ће оста ви ти зна чај не по сле -
ди це не са мо за енер гет ску ин ду -
стри ју већ и за гло бал ну еко но ми ју
– ре као је Тјур де њев и ис та као да ће
НИС оста ти по све ћен на по ри ма да

се ефи ка сност по -
сло ва ња мак си -
мал но уна пре ди,
ка ко би се фи нан -
сиј ски и опе ра -
тив ни по ка за те љи
очу ва ли на ни воу
ко ји ће омогу ћи -
ти да љи одр жи ви
раз вој ком па ни је.

По слов ни ус пе си

Ка да је реч о по -
слов ним ус пе си -
ма, НИС је у 2019.
го ди ни ре а ли зо -
вао нај ве ћи обим
ин ве сти ци ја од
2013. го ди не и у
раз вој не про јек те
уло жио 42,2 ми -
ли јар де ди на ра.

Нај ви ше је ин ве сти ра но у област ис -
тра жи ва ња и про из вод ње наф те и га -
са, мо дер ни за ци ју Ра фи не ри је наф -
те у Пан че ву, да љи раз вој ма ло про -
дај не мре же, као и у про јек те за шти -
те жи вотне сре ди не у свим сег -
ментима бизни са. У уве ре њу да је

„Ср би ја наш за јед нич ки дом, по зајм -
љен од бу ду ћих ге не ра ци ја”, НИС је
у про јек те за шти те жи вот не сре ди не
у 2019. го ди ни уло жио 534 ми ли о на
ди на ра. Ови про јек ти су ре а ли зо ва -
ни у свим сегмен ти ма по сло ва ња, а
ак це нат је био и на ула га њи ма у Ра -
фи не ри ју наф те Пан че во да се сма -
њи еми си ја опа сних и за га ђу ју ћих
ма те ри ја у атмос фе ру.

С дру ге стра не, за ову ком па ни ју
за по сле ни су њен нај ва жни ји ре сурс
и за то је ула га но њи хов раз вој, обра -
зо ва ње и уса вр ша ва ње, јер је то, ка ко
ка жу у ком па ни ји, пред у слов за по -
сти за ње до брих ре зул та та. Сто га је
про шле го ди не ор га ни зо ва но 2.180
обу ка, у ко ји ма је уче ство ва ло ви ше
од 4.000 за по сле них.

Ка да је реч о дру штве ној од го вор -
но сти, а с ци љем уна пре ђи ва ња жи -
во та и раз во ја за јед ни ца, НИС је у
раз ли чи те дру штве но од го вор не про -
јек те под сло га ном „Бу дућ ност на
де лу” про шле го ди не ин ве сти рао ви -
ше од 371 ми ли он ди на ра. У фо ку су
ових про је ка та НИС-а су мла ди, та -
ко да је са мо кроз про грам „За -
једници за јед но” у 2019. го ди ни
уложено 116,5 ми ли о на ди на ра у
набав ку са вре ме не ме ди цин ске опре -
ме за здрав стве не ин сти ту ци је у
којима се ле че нај мла ђи ши ром на -
ше зе мље.

У учи о ни ци де ве то ро ђа ка,
на став ни ци с ма ском

Ма ла ма ту ра од 17. до 
19. ју на

По ла га ње за вр шног ис пи та, због ак -
ту ел не епи де ми је ко ро на ви ру са, ове
го ди не ће се оба ви ти по из ме ње ним
пра ви ли ма. Ка ко пи шу „Но во сти”, у
учи о ни ци ће би ти нај ви ше де ве то ро
ђа ка, клу пе мо ра ју би ти на уда ље но -
сти од два ме тра, де жур ни на став ни -
ци ће но си ти ма ску, шко ла је ду жна
да за сва ког уче ни ка обез бе ди по две
обич не пла ве хе миј ске олов ке и јед -
ну гра фит ну, а те сто ви ће би ти ра ђе -
ни под иден ти фи ка ци о ним ко дом, ка -
ко би се из бе гле зло у по тре бе.

Пре ма ре чи ма др Ми ла на Па ши ћа,
по моћ ни ка ми ни стра за основ но и
пред школ ско обра зо ва ње, уда ље ност
из ме ђу клу па у сва ком сме ру тре ба
да бу де нај ма ње два ме тра, та ко да
де жур ни на став ни ци мо гу да про ђу
из ме ђу сва ке две клу пе.

– У клу пи ће се де ти по је дан уче -
ник, и то на сре ди ни – на во ди Па -
шић. – За сва ку учи о ни цу би ће пред -
ви ђен по је дан де жур ни на став ник на
нај ви ше де ве то ро уче ни ка, као и до -
во љан број про фе со ра ко ји ће де жу -
ра ти ис пред учи о ни ца од но сно у ход -
ни ку. У од ре ђи ва њу по треб ног бро ја
до дат них де жур них на став ни ка ди -
рек тор шко ле се ру ко во ди рас по ре -
дом учи о ни ца у ко ји ма се по ла же за -
вр шни ис пит, та ко да је дан по кри ва
нај ви ше три учи о ни це. Ако не по сто -
ји про стор ко ји омо гу ћа ва ра сто ја ње
од два ме тра у учи о ни ци, мо гу ће је
за вр шни ис пит ор га ни зо ва ти у дру -
гим про сто ри ма у шко ли, али под
истим усло ви ма.

Уче ни ци ће на по ла га ње мо ћи да
по не су свој при бор за ре ша ва ње за да -
та ка из ма те ма ти ке (ле њир, ше стар,
угло мер), а у учи о ни ци ће их на сто -
лу че ка ти две хе миј ске олов ке пла ве
бо је и јед на гра фит на, ко ји ма ће осма -
ци ре ша ва ти сва три те ста. Ма ли ма -
ту ран ти ће мо ћи да има ју во ду, ко ју
ће обез бе ди ти шко ла или они са ми.

Стро ге ме ре за шти те

Сва ки уче ник ће до би ти кар ти цу са
име ном и пре зи ме ном, име ном шко -
ле, окру га и име ном ро ди те ља. По ред
то га, и пет на леп ни ца са иден ти фи -
ка ци о ним ко дом, ко ји ће би ти за ле -
пљен на ђач ку књи жи цу, на проб ни
тест из ма те ма ти ке, као и на за вр шни
из овог пред ме та, срп ског и ком би -
но ва ног. Код ће слу жи ти за пре гле да -
ње те сто ва.

По ред по ме ну тих ме ра, шко ле ће
мо ра ти да има ју де зо ба ри је ре на 
улазу и ис пред учи о ни ца, као и

дезинфек ци о на сред ства. Ђа ци ће у
шко лу би ти пу шта ни је дан по је дан,
а у дво ри шти ма су ис цр та ни кру го ви
где тре ба да сто је док че ка ју.

Уче ни ци за вр шних раз ре да сред -
њих струч них шко ла и гим на зи ја има -
ће при ли ку да по ка жу сте че но зна ње
на те о риј ском и прак тич ном де лу ма -
тур ског ис пи та, ко ји ће се одр жа ти
од 3. до 12. ју на. Због ак ту ел не си ту а -
ци је, по ла га ње прак тич ног де ла ма -
тур ског ис пи та за уче ни ке сред њих
струч них шко ла би ће у ка би не ти ма и
учи о ни ца ма, а не у са ло ни ма, бол ни -
ца ма, ра ди о ни ца ма... На по ла га њу ће
и уче ни ци и про фе со ри мо ра ти да
но се за штит не ма ске, а у учи о ни ци
или ка би не ту мо же би ти нај ви ше је -
да на ест осо ба, ра чу на ју ћи уче ни ке и
чла но ве ко ми си је.

Та ко ће, на при мер, уче ни ци ме ди -
цин ских шко ла ма тур ски ис пит по -
ла га ти у згра ди шко ле, где има ју нај -
са вре ме ни је лут ке ко је у пот пу но сти
мо гу да за ме не бо ле сни ке, а за фи зи -
о те ра пе у те је мо гу ће да и са ми ђа ци
бу ду „па ци јен ти”. Ве ру је се, на и ме,
да су то ком шко ло ва ња има ли ве ли -
ки број ча со ва прак тич не на ста ве, та -
ко да су већ у дру гом раз ре ду на у чи -
ли да да ју ин јек ци је, ин фу зи ју, да
пре ви ја ју...

Он лајн при пре ме

Про свет не вла сти до ста ви ле су основ -
ним шко ла ма пре по ру ку да се осма -
ци за по ла га ње за вр шног ис пи та при -
пре ма ју он лајн, од но сно пре ко ка на -
ла „РТС Пла не та”. Ипак, од лу ка је на
шко ла ма, та ко да има и оних ко ји ће,

по сле 5. ју на, ор га ни зо ва ти на ста ву и
у учи о ни ци.

На став ним пла ном за осми раз ред
пред ви ђе ни су и ча со ви при пре ме за
по ла га ње ма ле ма ту ре, то ком чи та ве
школ ске го ди не. Та ко ђе, ка да се звани -

чно за вр ши на ста ва, осма ке че ка ју и
до дат не „лек ци је” из пред ме та ко ји се
по ла жу на те сту. Пра ви ла за при прем -
ну на ста ву иста су као и за по ла га ње
ма ле ма ту ре, та ко да у учи о ни ци мо -
же би ти нај ви ше де ве то ро уче ни ка.

Ан ке те ко је су ме ђу де цом и ро ди -
те љи ма спро ве ле не ке шко ле по ка зу -
ју да има оних ко ји су за ин те ре со ва -
ни да, по ред те ле ви зи је, уче ни ци до -
ђу у шко лу и има ју при прем ну на ста -
ву. С об зи ром на огра ни че ни број ђа -
ка у учи о ни ци, та ква на ста ва мо же
би ти ор га ни зо ва на са мо по гру па ма.
Пра вил ни ком је пред ви ђе но да де ца
има ју по де сет ча со ва при пре ме из
срп ског и ма те ма ти ке, и по шест из
пред ме та ко ји се по ла жу на ком би -
но ва ном те сту – би о ло ги је, хе ми је,
фи зи ке, исто ри је и ге о гра фи је.

У по не де љак, 1. ју на, по рас по ре ду
ко ји су им про сле ди ле оде љењ ске ста -
ре ши не, ђа ци су у ма њим гру па ма од -
ла зи ли у шко лу да од не су ђач ке књи -
жи це и пре у зму те сто ве за проб ни за -
вр шни ис пит из срп ског (ма тер њег)
је зи ка и ком би но ва ни тест, ко ји су
ура ди ли код ку ће и у уто рак, 2. ју на,
вра ти ли раз ред ном ста ре ши ни. Тог
да на, али у шко ли, ра ђен је и проб ни
за вр шни ис пит из ма те ма ти ке.

На проб ном за вр шном ис пи ту уче -
ни ци и на став ни ци прак тич но про -
ла зе кроз утвр ђе не про це ду ре у по ла -
га њу за вр шног ис пи та, с об зи ром на
то да је проб ни вер на си му ла ци ја
„пра вог” те ста.

У не де љу, 7. ју на, би ће об ја вље ни
ре зул та ти, а уче ни ци ће има ти мо гућ -
ност уви да у сво је те сто ве при сту пом
на сајт www.probni.zios.mpn.gov.rs.

КРАЈ ОВЕ ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ У ПО СЕБ НИМ ОКОЛ НО СТИ МА

СВЕ О ВЕ ЛИ КОЈ И МА ЛОЈ МА ТУ РИ

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

У Кон кур су за упис уче ни ка у пр ви раз ред сред ње

шко ле у Ср би ји за школ ску 2020/2021. го ди ну об ја -

вљен је пре глед свих обра зов них про фи ла, по под руч -

ји ма ра да и тра ја њу обра зо ва ња, као и број ме ста у

сред њим струч ним шко ла ма и гим на зи ја ма чи ји је

осни вач Ср би ја, ау то ном на по кра ји на или је ди ни ца

ло кал не са мо у пра ве. У Кон кур су је об ја вљен и ка лен -

дар упи сних ак тив но сти.

Уче ни ци осмог раз ре да по ла жу за вр шни ис пит у

ма тич ној основ ној шко ли ре ша ва њем три ју те сто ва –

из срп ског од но сно ма тер њег је зи ка, ма те ма ти ке и

ком би но ва ни тест.

По ла га ње те ста из срп ског/ма тер њег је зи ка би ће

одр жа но 17. ју на од 9 до 11 са ти, те ста из ма те ма ти ке

18. ју на од 9 до 11 са ти и ком би но ва ног те ста 19. ју -

на од 9 до 11 са ти – на во ди се у Кон кур су.

На осно ву успе ха на за вр шном ис пи ту уче ник мо же

да осво ји нај ви ше 40 бо до ва, од но сно нај ви ше по 13

бо до ва на те сту из срп ског/ма тер њег је зи ка и ма те ма -

ти ке и 14 бо до ва на ком би но ва ном те сту.

При вре ме не ре зул та те за вр шног ис пи та основ не

шко ле об ја ви ће 23. ју на до 8 са ти. Уко ли ко има ју жал -

бе на ре зул та те за вр шног ис пи та, уче ни ци их мо гу под -

не ти у основ ним шко ла ма 23. ју на од 8 до 15 са ти.

При јем и ре ша ва ње жал би уче ни ка на ре зул та те за -

вр шног ис пи та у окру жним ко ми си ја ма је 24. ју на од

8 до 16 са ти, а об ја вљи ва ње ко нач них ре зул та та за вр -

шног ис пи та је 28. ју на до 8 са ти.

Ли сте же ља уче ни ци под но се у ма тич ним основ ним

шко ла ма 29. и 30. ју на, од 8 до 15 са ти. Ли сте же ља

би ће об ја вље не 4. ју ла, ка да уче ни ци мо гу да про ве -

ре тач ност ли сте же ља, а зва нич на ли ста же ља би ће

об ја вље на 5. ју ла до 12 са ти.

Зва нич не ре зул та те рас по де ле кан ди да та по сред -

њим шко ла ма и обра зов ним про фи ли ма од но сно по

сме ро ви ма гим на зи ја об ја вљу је ма тич на основ на шко -

ла 7. ју ла до 24 са та.

Кан ди да ти ко ји су рас по ре ђе ни за упис у сред њу

шко лу оба вља ју упис у сред њу шко лу у ко ју су рас по -

ре ђе ни 8. и 9. ју ла од 8 до 15 са ти.

Пра во на ран ги ра ње ра ди упи са у гим на зи ју и

струч ну шко лу у че тво ро го ди шњем тра ја њу сти че уче -

ник ко ји је оства рио укуп но нај ма ње 50 бо до ва по

осно ву успе ха на за вр шном ис пи ту и оп штег успе ха од

ше стог до осмог раз ре да основ не шко ле.

Кон курс за упис уче ни ка у пр ви раз ред сред ње

шко ле у Ре пу бли ци Ср би ји за школ ску 2020/2021. го -

ди ну мо же се на ћи на сај ту Ми ни стар ства про све те.

КА ЛЕН ДАР УПИ СА

ГРО ЗНИ ЦА ТРА ЈЕ 20 ДА НА



Петак, 5. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЗДРАВЉЕ

Ша блон

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви смо ми још
од ма лих но гу уче ни да при -
ла го ђа ва мо сво је по на ша ње
ка ко би смо за до би ли па жњу
и одо бра ва ње дра гих љу ди.
Упра во та ко по ста је мо на -
ште ло ва ни на по жељ но и дру -
штве но при хва тљи во. Је дан
од пр вих ша бло на ко је смо
усво ји ли је сте да по ти сне мо
сво је пра ве емо ци је за рад по -
хва ле и при зна ња дру гих.
Нео сет но и на о ко сво је вољ -
но на у чи ли смо се ша блон -
ским ре ак ци ја ма и ути сну ли
сво је је -
дин стве но
ја у те сан и
не при ја тан
ка луп сва -
ко дне ви це.

Мо ти ви -
са ни смо
да бу де мо
на лик не -
ком ко је
пре по знат као узор за успех
и уго дан жи вот. Гу ра ни да
бу ду по пут по жељ них и во -
ље них, мно ги од у ста ју од по -
тра ге за свр хом и по ти ску ју
сво је та лен те до не пре по зна -
ва ња. На кон вре ме на про ве -
де ног у до сти за њу иде а ла ко -
ји је не ко дру ги (тре нут но
би тан) на мет нуо као же ље -
ни циљ, при хва та се за јед -
нич ки циљ као део лич не по -
тра ге и илу зи ја по ста је ствар -
ност за ве ћи ну, а ша блон на -
чин жи во та.

Ре ђа мо, ни же мо и до да је -
мо је дан ша блон на дру ги,
пра ви мо зи до ве ко ји по ста ју
све от пор ни ји на не из држ и
те ско бу ка да поч ну да се ја -
вља ју из ду би не на шег ЈА. Из
нај бо ље на ме ре и с пу но љу -
ба ви на ши нај дра жи су нам
по ста ви ли пр ве ка лу пе

„такотре ба ња”. За бо ље ни су
зна ли, јер и њих са ме при ти -
ска ју не бро је ни ка лу пи ко је су
ве за ли за се бе и но се их као
суд бин ски те рет стр пљи во и
по мир љи во. Чим се на вик не -
мо на но ше ње и под но ше ње
ових ша бло на, при хва та мо и
оне те же, си стем ске, без мно -
го про ти вље ња. Под сти ца ни
смо да ми сли мо да је је ди но
ис прав но би ти у окви ри ма ко -
ји су пре по ру чени.

Не у мор ни под сти цај за одр -
жа ва ње ша блон ских на ви ка
„на па да” нас не при мет но пу -
тем ве ли ких и ма лих екра на,
за о ку пља ју ћи нам ми сли по -
жељ ним и пре по ру че ним ша -
бло ни ма ко је тре ба да при -
хва ти мо да би смо би ли срећ -
ни ји, успе шни ји, во ље ни ји...
да би смо би ли као они ко ји
су ис пу ње ни и оства ре ни и
жи ве сво је сно ве.

У тој тр ци за оства ре њем
ту ђих сно ва они лич ни оста -
ју не пре по зна ти, али увек до -
ђе тре ну так ка да се кроз
оклоп од на то ва ре них ша -
бло на и мо ра ња про би је све -
тлост је дин стве но сти. Иа ко

сла ба шна у
п о  ч е т  к у ,
не за др жи -
во про би ја
све од бра -
не и при -
х в а  ћ е  н е
г р а  н и  ц е
ша блон ске
сва ко дне -
ви це. Та да

се де ша ва по пу шта ње нај сла -
би јег уве ре ња око ко јег гра -
ди мо сво ју ствар ност. Не ко -
ме је нај о се тљи ви је здра вље,
не ко ме при вр же ност, до след -
ност, ка ри је ра... Та да нам по -
ста је ја сно за што сви ка жу
да им је бо лест или те шка
ди јаг но за не што нај бо ље што
се до го ди ло. На тај на чин се
бри шу жи вот ни ша бло ни и
оста је го ла исти на. Су о ча ва -
ње с бо лом и соп стве ном
смрт но шћу ули ва но ву, не -
пре по зна тљи ву сна гу и во љу
за жи во том. Од тог тре нут ка
се пра ве да ни по ме ри ду ше
ко ли ко год да их је оста ло. И
та да по чи ње ужи ва ње у кре -
и ра њу тре ну та ка од ко јих се
пра ве да ни за не за бо рав.

Узе ти ша блон или љу бав
као на чин жи во та – од лу ка
је, као и увек, на ва ма.

Сва ког да на у Ср би ји се по пу -
ши око 73 ми ли о на ци га ре та,
а са мо Бе о гра ђа ни за 24 са та
про из ве ду ско ро шест то на
опушака!

По ред 7.500 штет них, пре ко
70 кан це ро ге них и ни јед не ко -
ри сне ма те ри је у ду ва ну, про -
из во ђа чи у ци га ре те уба цу ју и
чак 600 отро ва. Не ки од њих
су: сум пор – да би не ква ли те -
тан ду ван до био жу ту бо ју, оло -
во – ра ди ко ри го ва ња уку са,
ан ти фриз – да би се ста би ли -
зо ва ла вла га, азбест на влак на
– да се пе пео не би кру нио и
ти тан-ди ок сид – да би пе пео
био што бе љи. Иа ко све то зна -
ју, пу ша чи се те шко осло ба ђа -
ју ове ло ше на ви ке. Ни је ни
чу до: до ка за но је да је за ви -
сност од ду ва на по сво јој сна -
зи на дру гом ме сту – од мах
иза хе ро ин ске.

Сва ке го ди не, 31. ма ја, Свет -
ска здрав стве на ор га ни за ци ја
и ње ни парт не ри обе ле жа ва ју
Свет ски дан без ду ва на, ка ко
би ста ви ли у фо кус здрав стве -
не ри зи ке по ве за не са упо тре -
бом ду ва на и ва жност спро во -
ђе ња де ло твор них по ли ти ка,
ко ји ма се сма њу је кон зу ми ра -
ње ду ван ских про из во да.

Ове го ди не је тај дан обе ле -
жен под сло га ном „За шти та
мла дих од ма ни пу ла ци ја ду -
ван ске ин ду стри је и спре ча ва -
ње упо тре бе ду ва на и ни ко ти -
на ме ђу мла ди ма”.

Као што се из на зи ва мо же
за кљу чи ти, циљ ове гло бал не
кам па ње је да раз от кри је ми -
то ве и мар ке тин шке и дру ге
так ти ке ко је ду ван ска и дру ге
срод не ин ду стри је осми шља -
ва ју да би се мла ди под ста кли
да ко ри сте ду ван и ни ко тин -
ске про из во де.

Ду ван џи је игра ју пр ља во

Да би сти гли до но вих ге не ра -
ци ја кон зу ме на та, про из во ђа -
чи не пре за ју ни од че га. При -
ме ра ра ди, они се тру де да
мла ди ма по ну де ци га ре те ко -
је ле по ми ри шу или има ју при -
вла чан укус, по пут уку са тре -
ша ња, жва ка ћих гу ма и бом -
бо на. На тај на чин по тро ша че
за пра во до во де у за блу ду, јер
их при ма мљив ми рис и укус
мо же на ве сти да пот це не
здрав стве не ри зи ке ко је пу ше -
ње под ра зу ме ва. Из истог раз -
ло га су у по ну ди атрак тив ни и
мо дер но ди зај ни ра ни про из -
во ди, по пут па ко ва ња у об ли -
ку УСБ-а или слат ки ша.

Ни је слу чај но ни то што се
на про дај ним ме сти ма ду ван -
ски/ни ко тин ски про из во ди по -
зи ци о ни ра ју на ме ста ви дљи -
ва де ци – у бли зи ни слат ки -
ша, гриц ка ли ца или га зи ра -
них пи ћа, а про из во ђа чи ду -
ва на чак да ју пре ми је про дав -
ци ма ка ко би се по ста ра ли за
то да њи хо ве про из во де уо чи
што ви ше мла дих осо ба. И про -
бле му ви со ке це не ци га ре та
про из во ђа чи су до ско чи ли: оне
се у бли зи ни шко ла не рет ко
про да ју на ко мад, ка ко би би -
ле што до ступ ни је школ ској
де ци.

За бри ња ва ју ћа ста ти сти ка

Ре зул та ти гло бал ног ис тра жи -
ва ња упо тре бе ду ва на код мла -
дих ко је је 2017. го ди не спро -

по др жа ло за бра ну пу ше ња у за -
тво ре ним јав ним ме сти ма.

Ни од ра сли ни су бо љи

Чи ње ни ца да ду ван ски дим са -
др жи пре ко 7.500 хе ми ка ли ја и
хе миј ских је ди ње ња, од ко јих
је ви ше од 70 кан це ро ге но, не
спре ча ва тре ћи ну пу но лет них
гра ђа на Ср би је да сва ко днев но
по пу ше ба рем по јед ну ци га ре -
ту. До овог по да тка до шла је
Кан це ла ри ја за пре вен ци ју пу -
ше ња Ин сти ту та „Ба тут” на осно -
ву ис тра жи ва ња о ефек ти ма и

ста во ви ма у ве зи са За ко ном о
за шти ти ста нов ни штва од из -
ло же но сти ду ван ском ди му.

То ис тра жи ва ње по ка за ло је
и да нај ве ћи про це нат пу ша ча
у на шој зе мљи (41%) има из -
ме ђу 45 и 59 го ди на. За ни мљи -
во је да, упр кос чи ње ни ци да
нај јеф ти ни ја па кла ци га ре та

код нас тре нут но ко шта око
300 ди на ра, нај ви ше оних ко ји
пу ше сва ко днев но спа да у ка -
те го ри ју не за по сле них!

Мно го ште те, ни ма ло 
ко ри сти

Из ло же ност ду ван ском ди му
узро ку је број не озбиљ не бо ле -
сти, као што су рак плу ћа, ин -
фаркт ми о кар да, мо жда ни удар,
ср ча на смрт, аст ма и дру га обо -
ље ња ди сај них ор га на.

На рав но, из у зет но је ви сок
про це нат ста нов ни ка све сних
ових чи ње ни ца, но ма ло ко ји
пу шач ће се ла ко од ре ћи те штет -
не на ви ке. Раз лог ле жи у психич -
кој и фи зич кој за ви сно сти ко ју
ци га ре те ства ра ју. Да нас је она
ја ча не го икад и из јед на ча ва се
чак са за ви сно шћу од хе ро и на.

И за то по сто ји об ја шње ње:
ду ван ска ин ду стри ја, на и ме, ко -
ри сти све ја че суп стан це у про -
из вод њи ци га ре та, па кри зе при -
ли ком пре стан ка пу ше ња на ли -
ку ју они ма ка кве до жи вља ва ју
ужи ва о ци те шких дро га. Ипак,
то не тре ба да по слу жи као из -
го вор, јер раз ло га за оста вља ње
ци га ре та ипак има да ле ко више.

А шта мо же кри за ме ни

Они ма ко ји пла ни ра ју да преста -
ну да пу ше струч ња ци са ве ту ју
да то ура де од јед ном и без од ла -
га ња, јер план по знат под на зи -
вом „са мо још јед на ци га ре та”
ни ка да ни ко ме ни је по мо гао да
уђе у дру штво срећ них не пушача.

Чи ње ни ца је да је пет до де -
сет да на кри зе нај го ре што мо -
же да се де си сви ма они ма ко ји
од лу че да се од вик ну од пу ше -
ња. Они ко ји пре гр ме тај пе ри -
од, мо гу би ти си гур ни да су се
фи зич ке за ви сно сти у огром ном
про цен ту ре ши ли. Је ди но што
их евен ту ал но мо же на ве сти да
по но во за па ле, је сте пси ха, од -
но сно пре гршт по гре шних уве -
ре ња ко ја су им го ди на ма слу -
жи ла као из го во ри да би на ста -
ви ли са овом ло шом на ви ком.
Је дан од нај че шћих и нај би зар -
ни јих из го во ра тог ти па је онај
да ци га ре та (пре пу на отро ва!)
за пра во сми ру је.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

вео Ин сти тут за јав но здра вље
Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић
Ба тут”, уз по др шку Ми ни стар -
ства здра вља, Ми ни стар ства
про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја и Свет ске здрав стве не
ор га ни за ци је, ме ђу уче ни ци -
ма ста ро сти од три на ест до
пет на ест го ди на, на ре пре зен -
та тив ном узо р ку свих шко ла у
Ср би ји, по при лич но за бри ња -
ва ју и ука зу ју на по тре бу ја ча -
ња мул ти сек тор ске са рад ње с
ци љем за шти те здра вља
младих.

У окви ру овог ис тра жи ва ња
уста но вље но је да 11% уче ника
пу ши ци га ре те (под јед на ко де -
вој чи це и де ча ци), 37% уче ни -
ка је бар јед ном про ба ло ци га -
ре те, док је њих 43% про ба ло
не ки ду ван ски про из вод. Та ко -
ђе, 9% мла дих пу ши нар ги ле,
а њих 6% ко ри сти елек трон ску
ци га ре ту. Шест од де сет са да -
шњих пу ша ча по ку ша ло је да
пре ста не да пу ши у прет ход -
них го ди ну да на.

Пре ко 70% уче ни ка ко ји са -
да пу ше до ла зе до ци га ре та та -
ко што их ку пу ју у про дав ни -
ца ма, са мо по слу га ма или на
ки о сци ма. Упр кос то ме што су
ма ло лет ни, њих 82,6% ни је би -
ло спре че но да их ку пи због
сво јих го ди на. Охра бру је чи -
ње ни ца да је 82,2% уче ни ка

Дуванска индустрија
свакога дана
просечно троши 
23 милиона долара
на маркетинг.

ПРЕ ДА ВА ЊА ЗА ОСНОВ ЦЕ ИЗ ПАН ЧЕ ВА

За вод за јав но здра вље

Пан че во кон ти ну и ра но од

2004. го ди не ре а ли зу је пре -

да ва ња за уче ни ке основ них

шко ла у Ју жно ба нат ском

окру гу на те му штет но сти ду -

ван ског ди ма и ци га ре та, а

по след њих не ко ли ко го ди на

и на те му штет но сти упо тре -

бе нар ги ла и оста лих ду ван -

ских про из во да ко ји се по ја -

вљу ју у на шој сре ди ни.

Сва ке школ ске го ди не

ова пре да ва ња од слу ша око

700 уче ни ка ше стих раз ре -

да у чи та вом окру гу.

ПРИ РОД НИ НА ЧИН ДА ОСТА ВИ ТЕ ЦИ ГА РЕ ТЕ

Сле де ћи при род ни ле ко ви

вам мо гу по мо ћи да кон тро -

ли ше те же љу за пу ше њем и

да пре ста не те да прак ти ку -

је те ту на ви ку, штет ну по ва -

ше здра вље.

• Жен шен. Ова биљ -

ка се ко ри сти за сма -

њи ва ње же ље за пу -

ше њем. Ње но кон зу -

ми ра ње вам мо же

по мо ћи да оста -

ви те ци га ре те,

јер ин хи би ра

про из вод њу

до па ми на, не -

у ро тран сми те -

ра за ду же ног

за осе ћај сре -

ће и бла го ста -

ња, ко ји се

сти му ли ше ни ко ти ном из

ци га ре та.

• Гу ма за жва ка ње. Жва -

ка ње жва ке је од ли чан

трик, јер ће те та ко за о ку пи -

ти уста и ум, па не ће те ми -

сли ти на пу ше ње. Би рај те

жва ке без ше ће ра, ко је ни су

штет не по зу бе.

• Ва ле ри ја на. Ова биљ ка

има уми ру ју ће деј ство и мо -

же сма њи ти стрес и анк си -

о зност код осо ба ко је по ку -

ша ва ју да оста ве пу ше ње.

Пре по ру чу ју се две до три

шо ље ча ја од ва ле ри ја не

днев но. Нај бо ље би би ло да

ва ле ри ја ну узи ма те

пре спа ва ња да ње -

но уми ру ју ће деј -

ство не би ре ме ти ло

ва ше сва ко днев не

ак тив но сти.

• Але ва па при -

ка. Бла го твор -

ни са стој ци

але ве па при -

ке по спе шу ју

де ток си ка ци ју

ор га ни зма од

штет них суп -

стан ци ко је

са др жи ци га -

ре та, док у исто вре ме сма -

њу ју же љу за пу ше њем.

Укљу чи те але ву па при ку у

ис хра ну или је до дај те у чај.

• Kаранфилић. И овај за -

чин ја ког ми ри са мо же знат -

но ума њи ти же љу за пу ше -

њем. Пре по ру чу је се да од -

мах на кон ис пу ше не ци га ре -

те у уста ста ви те је дан ко ма -

дић ка ран фи ли ћа и да га у

усти ма др жи те два са та.

СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ПУ ШЕ ЊА

КО ЈЕ УБИ ЦА У БЕ ЛОМ ОДЕ ЛУ 
СА ЖУ ТИМ ШЕ ШИ РОМ

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ко при ва је ви ше го ди шња биљ ка ко ја се ко ри сти

за про чи шћа ва ње кр ви и по ја ча но из лу чи ва -

ње теч но сти из ор га ни зма и про на ла зи

при ме ну код свих обо ље ња иза зва них на -

го ми ла ним ток си ни ма. Чај од ко при ве ја -

ча крв, чи сти ор га ни зам и осло ба ђа од

за мо ра и ис цр пље но сти.

Ко при ва са др жи гво жђе, кал ци јум,

фос фор и ви та мин Ц, па се ко ри сти код

ане ми је, хро нич ног умо ра и не до стат ка

енер ги је. Сма тра ју је при род ним мул ти -

ви та ми ном, јер има бла го твор но деј ство на ком пле тан ор га ни -

зам. Тра ва ри са ових про сто ра твр де да је ко при ва јед на од нај -

бо љих ле ко ви тих би ља ка ко је има мо. Бла го твор но деј ство на

разли чи та обо ље ња има це ла биљ ка, по чев од ко ре на, пре ко ста -

бљи ке и ли сто ва, па све до цве та. Ко ре ње се ску пља у про ле ће и

је сен, ли сто ви и вр ши ке у про ле ће, а ста бљи ка то ком це ле го ди -

не. Се ме се ску пља у ав гу сту.

По ред то га што чи сти крв и вра ћа сна гу, ко при ва об на вља цр -

ве на крв на зрн ца, про чи шћа ва плу ћа од слу зи и ле чи аст му, по ма -

же код чи ра на же лу цу и цре ви ма, ја ча нер вни си стем и убла жа ва

не са ни цу. Од лич на је и као сред ство про тив опа да ња ко се, а ко ри -

сти се и у ку ли нар ству као до да так је ли ма и за при пре му со ко ва.

Ко при ва се као чај нај че шће при ме њу је ра ди чи шће ња ор га ни -

зма и при пре ме за зи му или опо рав ка у про ле ће. Пре по ру ка је да

се чај упо тре бља ва два-три пу та днев но то ком јед ног ме се ца.

При пре ма: у кљу ча лу во ду ста ви ти ка ши чи цу ко при ве, по кло -

пи ти и оста ви ти да од сто ји де сет ми ну та. Чај не тре ба ку ва ти, већ

га тре ба про це ди ти и пи ти јед ном днев но.

На по ме на: кон зу ми ра ње пре ко мер не ко ли чи не ча ја од ко при ве

мо же до ве сти до не же ље них ре ак ци ја, па се пре по ру чу је опрез.

Моћ ни чи стач
ор га ни зма

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Ко ро на ви рус се по ла ко по вла -
чи са ових про сто ра, гра ни це
се отва ра ју, ле то је на ви ди ку,
а гра ђа ни су у ве ли кој ди ле ми:
ићи на ле то ва ње или не? И ако
да – ку да?

Од мор нам ове го ди не сви -
ма тре ба ви ше не го икад, али
ту ри сти оправ да но стра ху ју од
пре ла ска гра ни це и пи та ју се
хо ће ли им по ли са пут ног
здрав стве ног оси гу ра ња по кри -
ти тро шко ве ако се у ино стран -
ству за ра зе ко ро ном.

Ка ко са да ства ри сто је, док
год тра је пан де ми ја, по ли се
при ват ног пут ног здрав стве ног
оси гу ра ња не ће по кри ва ти тро -
шко ве ле че ња ко ро на ви ру са у
ино стран ству. Др жав но оси гу -
ра ње пак по кри ва и овај слу чај
бо ле сти, под усло вом да ту ри -
ста пре пу то ва ња при ба ви по -
твр ду РФ ЗО-а.

Сви срп ски др жа вља ни ко ји се
за ра зе ко ро ном док су у Цр ној
Го ри, Хр ват ској, Тур ској и у
још се дам на ест зе мља мо ћи ће
да се ле че о тро шку Ср би је

уколи ко има ју од го ва ра ју ћи
обра зац ко ји до би ја ју у Ре пу -
блич ком фон ду за здрав стве но
оси гу ра ње (РФ ЗО).

Ипак, уко ли ко се раз бо ле док
су у Грч кој, Шпа ни ји или не -
ким од зе ма ља с ко ји ма на ша
др жа ва не ма пот пи сан спо ра -
зум, мо ра ће са ми да пла ћа ју
тро шко ве ле че ња, а ко ми си ја
РФ ЗО-а ће на кон њи хо вог по -
врат ка у Ср би ју, по сле струч не
про це не, од лу чи ва ти да ли ће
им ре фун ди ра ти трошко ве.

Помоћ у року од 12 сати

Међународни споразуми о
здравственој заштити, које је
Србија потписала са двадесет
земаља, подразумевају да за
време приватног односно ту-
ристичког боравка у иностран-
ству грађани имају право на
лечење на терет здравственог
осигурања само у случају хит-
не медицинске помоћи.

– То подразумева непосред-
ну, тренутну медицинску по-
моћ, која се пружа да би се из-
бегло довођење осигураног ли-
ца у животну опасност. Подра-
зумева и медицинску помоћ ко-
ја се пружа у року од дванаест
сати од момента пријема у
здравствену установу или при-
ватну праксу. Лице осигурано
код РФЗО-а има, дакле, право
на лечење од коронавируса са-
мо ако му је потребна хитна
медицинска помоћ, то јест ако
му је угрожен живот. Ту спада-
ју и дијагностика и лечење бо-
лести – објашњавају надлежни
у РФЗО-у.

Kако би остварили ово пра-
во, грађани морају да пре пу-
товања прођу лекарску коми-
сију, након чега ће им РФЗО
бесплатно издати одговарају-
ћи двојезични образац.

Узмите потврду

А да би наши грађани могли да
се лече од ковида 19, као и од
других болести у Шпанији, Грч-
кој, Русији или било којој дру-
гој земљи с којом немамо за-
кључен споразум, кључна је
Потврда о коришћењу здрав-

ствене заштите у иностранству
– образац 0З-12, за који је, та-
кође, потребно проћи лекарску
комисију. С том потврдом, у
случају хитне потребе, лечење
мора да се плати, али ће вам по
повратку у Србију трошкови би-
ти рефундирани. Право на ре-
фундацију утврђују стручно-ме-
дицински органи РФЗО-а на
основу медицинских извештаја.

Први услов да би неко могао
да добије било коју од потврда
јесте – да има оверену здрав-
ствену књижицу. Подразумева
се, такође, да на путовање кре-
ћете здрави.

– Као што се може видети,
постоје две потврде које издаје
РФЗО. Оне омогућавају пружа-
ње помоћи у хитним случајеви-
ма у иностранству, без обзира
на то да ли сте болесни од коро-
не или било које друге болести.
Разликују се само обрасци – да
ли узимате образац за неку од
двадесет земаља с којима Срби-
ја има споразум или за неку од
осталих држава. То значи да,
ако одете у Грчку, која није на

листи, и разболите се, а имате
потврду, Фонд ће вам рефунди-
рати новац по повратку у Срби-
ју – објашњавају у РФЗО-у.

Прво код лекара по уверење

Поступак добијања обеју по-
тврда је исти. Потребно је нај-
пре да од изабраног лекара уз-
мете уверење да нисте болова-
ли од тежих или хроничних
болести у последњих дванаест
месеци. Потом одлазите у ма-
тичну филијалу РФЗО-а, где
завршавате остатак посла.

Детаљна објашњења процеду-
ре постоје и на интернет стра-
ници РФЗО-а.

Ипак, упркос могућности ре-
фундације трошкова, потенци-
јални проблем многим грађа-
нима представља то што цена
лечења у иностранству може

достићи астрономске цифре.
Примера ради, само један дан
у болници у Грчкој у просеку
кошта од 418 до 900 евра, у

Турској од 700 до 1.000, а у
Немачкој, Аустрији и Швајцар-
ској од чак 1.200 до 1.600 евра.

Приватна полиса безвредна

С друге стране, полиса приват-
ног путног здравственог осигу-
рања, уз коју сви традиционал-
но крећемо на летовање у ино-
странство, предвиђена је само
за покриће неизвесних догађа-
ја. Kада је на некој територији
проглашена епидемија или је
Светска здравствена организа-
ција прогласила пандемију, као
што је то сада случај – неизве-
сности више нема, па покриће
из осигурања престаје да важи.

Kако су потврдили из Удру-
жења осигуравача Србије, ко-
вид 19 није покривен ни пут-
ним здравственим ни добро-
вољним здравственим осигура-
њем. Полиса осигурања покри-
ће вам трошкове испитивања,
дијагностиковања и других нео-
пходних медицинских третма-
на док вам се не дијагностику-
је коронавирус. После тога оба-
везе осигурања по том покри-
ћу – престају.

– Важно је да туристи знају
да стандардна полиса осигура-
ња покрива комплетну негу до
момента када се дијагностикује
да имате коронавирус, чак и те-
стирање које би се обавило на
лицу места. Међутим, ако је тест
позитиван, обавезе осигурања
престају, а осигураник мора да
настави лечење у складу са од-
луком државе – рекао је за „Блиц”
Александар Сеничић, директор
Националне асоцијације тури-
стичких агенција (ЈУТА).

Ако се испостави да сте по-
зитивни, остаје још да се утвр-
ди да ли ћете бити депортова-
ни у карантин у своју земљу,

или остајете на тренутној де-
стинацији. То зависи од про-
цедура које је успоставила
земља у којој сте се затекли.

Иначе, полиса путног
здравственог осигурања по-
крива трошкове болничког
и ванболничког лечења углав-
ном у износу до 30.000 евра.
Из Удружења осигуравача
кажу да је уобичајена цена

у осигуравајућим кућама за
четворочлану породицу за де-
сетак дана одмора око 4.000
динара.

У осигуравајућим кућама ка-
жу да клијенти који плаћају
животно осигурање треба да
знају да се и у случају смрти
од последица коронавируса

исплаћује уговорена осигура-
на сума или одређени износ до
тада уплаћених средстава на
име премије. Д. Кожан

ТЕМА БРОЈА
Петак, 5. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Др жа ве с ко ји ма Ре пу блич ки фонд за

здрав стве но оси гу ра ње има пот пи сан спо -

ра зум је су: Ау стри ја, Бел ги ја, Бо сна и Хер -

це го ви на, Бу гар ска, Ве ли ка Бри та ни ја, Ита -

ли ја, Лук сем бург, Ма ђар ска, Се вер на Ма ке -

до ни ја, Не мач ка, Пољ ска, Ру му ни ја, Сло -

вач ка, Фран цу ска, Хо лан ди ја, Хр ват ска, Цр -

на Го ра, Че шка, Сло ве ни ја и Тур ска.

У овим зе мља ма гра ђа ни Ср би је, уз по -

твр ду РФ ЗО-а, има ју пра во на ле че ње на те -

рет здрав стве ног оси гу ра ња у слу ча ју хит не

ме ди цин ске по мо ћи.

С ко јим др жа ва ма РФ ЗО има спо ра зум

Све ту ри стич ке зе мље на да ју се ско ра шњем

по чет ку се зо не и при пре ма ју озбиљ не ме ре

за шти те ка ко би го сти би ли си гур ни и осе ћа -

ли се при јат ни је. Ве ли ки број хо те ла прак ти -

ку је оба ве зно ме ре ње тем пе ра ту ре при ула -

ску у објек те, оба ве зно је но ше ње ма ски и

ру ка ви ца, као и одр жа ва ње дис тан це у ре -

сто ра ни ма, али и на пла жа ма.

Ме ре за шти те

Пот пред сед ни ца европ ских со ци ја ли ста Би -

ља на Бор зан упу ти ла је не дав но пи смо ве ћу

ЕУ и пред ло жи ла уво ђе ње европ ског ту ри -

стич ког цер ти фи ка та „ко ро на фри”. То би

тре ба ло да бу де пре по зна тљи ва озна ка на

ту ри стич ким објек ти ма ко ји по шту ју про пи -

са не кри те ри ју ме за за шти ту од ко ро на ви ру -

са. Та ко би по тен ци јал ни го сти зна ли да је

реч о без бед ној зо ни где мо гу да има ју ми -

ран од мор.

Кри те ри ју ме за до би ја ње овог је дин стве -

ног цер ти фи ка та, ка ко је пред ло жи ла Би ља -

на Бор зан, тре ба ло би да про пи ше ЕУ, а он

би био ви дљив у ту ри стич ким по ну да ма, ка -

ко би гра ђа ни мо гли да с по ве ре њем ре зер -

ви шу пу то ва ња за се бе и сво ју по ро ди цу.

ЕУ уво ди цер ти фи ка те „ко ро на фри”?

Пре ма по да ци ма европ ске зва нич не ста ти -

сти ке, то ком 2018. го ди не Фран цу ска је уго -

сти ла 89 ми ли о на, а Шпа ни ја 83 ми ли о на

стра них ту ри ста.

Упра во ово су зе мље ко је би ове го ди не

мо гле да пре тр пе нај ве ће гу бит ке ка да је реч

о за ра ди од стра них ту ри ста. Шпа ни ја је

про шле го ди не за бе ле жи ла при ход од 71

ми ли јар де евра, Фран цу ска – 58 ми ли јар ди,

Ита ли ја – 45 ми ли јар ди и Не мач ка – 37 ми -

ли јар ди евра.

Због ста ња у ту ри зму и гу би та ка, у ЕУ је

не дав но пред ло же но осни ва ње по себ ног

фон да за ту ри зам у окви ру европ ског бу џе -

та ка ко би се по мо гло сек то ру и ка ко би се

сма њи ли гу би ци и оси гу ра ла пра ва пут ни ка.

Огром ни гу би ци у ту ри зму

ВЕ ЛИ КА ДИ ЛЕ МА: КУ ДА НА ЛЕ ТО ВА ЊЕ ОВЕ ГО ДИ НЕ?

ШТА АКО НА МО РУ ДО БИ ЈЕ ТЕ КО РО НА ВИ РУС

Алек сан дар Се ни чић, ди рек -

тор ЈУ ТА, ре као је да за пут

у пет зе ма ља, ина че најпо -

пу лар ни јих лет њих де сти на -

ци ја на ших гра ђа на – Грч ку,

Тур ску, Цр ну Го ру, Бу гар ску

и Еги пат, од по чет ка ју на не -

ће би ти по треб ни те сто ви на

ко ро ну.

Без те сти ра ња за улаз у ових пет зе ма ља

Са мо је дан дан у
болни ци у Грч кој у
про се ку ко шта од 418
до 900 евра, у Тур ској
од 700 до 1.000, а у
Не мач кој, Ау стри ји и
Швај цар ској од чак
1.200 до 1.600 евра.

Вла да Ср би је је 30. апри ла

до не ла уред бу ко јом је ре гу -

ли са но ка ко ће ту ри стич ке

аген ци је ре ши ти про блем с

гра ђа ни ма ко ји су за кључ но

с 15. мар том упла ти ли но вац

за аран жма не, а због пан де -

ми је ко ро на ви ру са не мо гу

да ре а ли зу ју пу то ва ња. Пре -

ма тој уред би, пут ни ци има ју

две мо гућ но сти. Пр ва је да

ис ко ри сте упла ће ни но вац до

31. де цем бра 2021. го ди не

за иста (уко ли ко то бу де мо -

гу ће), или слич на пу то ва ња,

ка да се стек ну сви по треб ни

усло ви за то. Дру га оп ци ја је

по вра ћај упла ће ног из но са,

али он ће би ти мо гућ тек од

1. ја ну а ра 2022. го ди не.

Аген ци је ће та да има ти рок

од че тр на ест да на да ту ри -

сти ма ко ји то бу ду зах те ва ли

вра те но вац.

Уколико сте упла ти ли пу то ва ње пре 15. мар та?

Пр вих осам на ест зе ма ља

чи је ће ту ри сте Грч ка при -

ми ти од 15. ју на је су: Ср би -

ја, Kипар, Изра ел, Kина, Ја -

пан, Ау стра ли ја, Нор ве шка,

Дан ска, Ау стри ја, Бу гар ска,

Ру му ни ја, Ал ба ни ја, Пољ -

ска, Се вер на Ма ке до ни ја,

Бо сна и Хер це го ви на, Ма -

ђар ска, Сло вач ка и Че шка.

Оче ку је се да ће од 1. ју ла и

оста лим по се ти о ци ма из

ино стран ства би ти до зво -

љен ула зак у Грч ку. Ту ри -

сти ма не ће би ти по тре бан

тест на ко вид 19 и не ће би -

ти ка ран ти на.

У Грч ку од 15. ју на
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Оби ла зак ули ца од 1. 
до 26. ју на

Ску пља ју се ста ри
намештај, бе ла тех ни ка,
ам ба ла жа, ау то-ли ма ри ја,
гу ме, ба штен ско сме ће и
сав дру ги от пад из у зев
гра ђе вин ског шу та

Јав но ко му нал но пред у зе ће „Хи ги је -
на” оба ве шта ва гра ђа не да рад не је -
ди ни це тог пред у зе ћа „Чи ста чи” и
„Од но ше ње от па да” у пе ри о ду од 1.
до 26. ју на, од 7 до 15 са ти, спро во де
ак ци ју са ку пља ња и од но ше ња ка ба -
стог от па да. То зна чи да је вре ме да
при пре ми те све оно че га же ли те да
се ота ра си те: ста ри на ме штај, бе лу
тех ни ку, ам ба ла жу, ау то-ли ма ри ју, гу -
ме, ба штен ско сме ће и сав дру ги от -
пад из у зев гра ђе вин ског шу та.

Ове не де ље, од 1. до 3. ју на, еки пе
„Хи ги је не” већ су об и шле ши ри цен -
тар гра да, Ба ва ни штан ски пут и ста ру
Ми су, а ево рас по ре да за на ред не да -
не. У че твр так, 4, ју на, на ре ду су сле -
де ћи де ло ви гра да: на се ље Те сла –
Ули ца осло бо ђе ња, Ла ва Тол сто ја, Мил -
ке Мар ко вић, Kнеза Ми хај ла Обре но -
ви ћа, Чу ми ће ва, Јо си фа Ма рин ко ви -
ћа, Ак сен ти ја Мак си мо ви ћа, Др Ма -
ри је При те, Пе тра Kочића, Ра до ја До -
ма но ви ћа, Гра ни чар ска, Пе ре Се ге -
дин ца, Сте ри ји на, Ми ло ша Обре но ви -
ћа, Сте ва на Шу пљик ца, Же ле знич ка
ста ни ца Пан че во – Ва рош, ОШ „Иси -
до ра Се ку лић” и ОШ „Ђу ра Јак шић”.

Ако сте про пу сти ли по че так

У пе так ће чи ста чи ра ди ти по по зи ву
гра ђа на и још јед ном оби ћи те рен на
ко ме су би ли од 1. до 4. ју на, па ако
сте слу чај но про пу сти ли по че так ак -
ци је, ево ко је су ули це у том пе ри о ду
би ле у рас по ре ду. У по не де љак су у
пла ну би ле ули це: Му че нич ка, Те сли -
на, Ву ка Kараџића, Иг ња та Ба ра јев ца,
Kосовска, Штро сма је ро ва, Ђу ре Јак -
ши ћа, Ни ко ле Ђур ко ви ћа, Kеј Ра до ја
Да ки ћа, До си те је ва, Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа, на се ље Со да ра, Со ла -
ра, Трг сло бо де, Вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка, Вој во де Пе тра Бо јо ви ћа, Ми те
То па ло ви ћа, Пе тра Ара чи ћа, Трг кра -
ља Пе тра I, Вој во де Ми ши ћа, Ње го -

ше ва, Не ма њи на, Kарађорђева до Мо -
ше Пи ја де, Бра ће Јо ва но вић, Све то за -
ра Ми ле ти ћа, Бран ка Ра ди че ви ћа, Бра -
ће Јо ва но вић 33-а, Змај Јо ви на, ОШ
„Сте ви ца Јо ва но вић”, ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај”, Гим на зи ја „Урош Пре -
дић”, Тех нич ка шко ла „23. мај”. У уто -
рак је „Хи ги је на” об и шла ове ули це:
Ми ло ша Тре бињ ца, Ца ра Ду ша на, Пр -
во мај ску, Ца ра Ла за ра, Мак си ма Гор -
ког, Жар ка Зре ња ни на, на се ље Зе лен -
го ра, Ну ши ће ву, Kраљевића Мар ка,
на се ље Тип Стан ко, Пе пе ља ре, Вла ди -
ми ра Же сти ћа, Пе тра Пре ра до ви ћа,
Фи ли па Ви шњи ћа, Др Све ти сла ва
Kасапиновића, 6. ок то бра, Др Жар ка
Фо га ра ша, Бран ка Ано ви ћа, Та ков ску,
ОШ „Бран ко Ра ди че вић”, ОШ „Ма ра
Ман дић” и Елек тро тех нич ку шко лу
„Ни ко ла Те сла”. У сре ду је от пад однет
са Ба ва ни штан ског пу та и ста ре Ми се.

Ко је на ре ду иду ће не де ље

Ак ци ја се на ста вља у по не де љак, 8.
ју на, ка да ће ка ми о ни „Хи ги је не” оби -
ћи сле де ће ули це: Kарађорђеву од Мо -
ше Пи ја де до Kнићанинове, Та на ска
Ра ји ћа, Kнићанинову, Све то за ра Ше -
ми ћа, Јо ви це Бе зу ље ви ћа, Слав ка Бок -
ша на и про стор око Же ле знич ке ста -
ни це Пан че во – Глав на, Ја буч ки пут,
Kараулу и на се ље Скро ба ра.

У уто рак, 9. ју на, на ре ду су сле де -
ће ули це: Ди ми три ја Ту цо ви ћа, Мар -
ка Kулића, Хај дук Вељ ко ва, Па три -
јар ха Чар но је ви ћа, Ма ти је Гуп ца, Иве
Kурјачког, Ми хај ла Пу пи на, Јо ве Мак -
си на, Уро ша Пре ди ћа, као и ОШ „Ва -
са Жив ко вић”.

У сре ду, 10. ју на, ка ба сти от пад тре -
ба да из не су ста нов ни ци ових ули ца:
Све тог Са ве, Ру жи не, Kочине, Син ђе -
ли ће ве, Бра ће Ју го вић, Југ Бог да на,
Ми ло ша Оби ли ћа, Мај ке Ју го ви ћа,
То пли це Ми ла на, Kосанчић Ива на,
Мо ше Пи ја де, Ни шке, Kраљевачке,
Ива на Ми лу ти но ви ћа, Сте ви це Јо ва -
но вић, на се ља Kотеж 1 и Kотеж 2, као
и Ма шин ска шко ла Пан че во.

У че твр так, 11. ју на, у пла ну су:
на се ље Мла дост, Kајмакчаланска,
Пе ли стер ска, Но во се љан ски пут до
На де ла, на се ље Kудељарски на сип,
По љо при вред на шко ла „Јо сиф Пан -
чић” и ОШ „Све ти Са ва”. У пе так,
12. ју на, као што то обич но би ва у
скло пу ове ак ци је, рад ни ци „Хи ги је -
не” ра ди ће по по зи ву гра ђа на и оби -
ла зи ће те рен ко ји су по се ти ли од 8.
до 11. ју на.

Стар че во, Вој ло ви ца и До ло во за
крај

У по не де љак и уто рак, 15. и 16. ју на,
ка ба сти от пад од но си ће се из Стар че -
ва: пр вог да на су у пла ну До њи крај и
Шу ми це, а дру гог Гор њи крај и Рад -
нич ко на се ље.

У сре ду и че твр так, 17. и 18. ју на,
на ре ду је на се ље Вој ло ви ца. У сре ду
ће „Хи ги је на” по се ти ти ули це: 7. ју -
ла, Јан ка Чме ли ка, До бро во љач ку,
Гро бљан ску, Бо рач ку, Пољ ску и на се -
ље То по ла, а у че твр так: Спољ но стар -
че вач ку, Ја но ши ко ву, Све то за ра Мар -
ко ви ћа, Шан до ра Пе те фи ја, Брат ства –
је дин ства и основ не шко ле „Брат ство –
је дин ство” и „Бра ца Пе тров”. У пе -
так, 19. ју на, по но во ће се ра ди ти по
по зи ву гра ђа на и оби ла зи ти те рен пре -
ђен од 15. до 18. ју на.

До ло во је у пла ну у по не де љак и
уто рак, 22. и 23. ју на: пр ви и дру ги
ре јон чи сти ће се у по не де љак, а тре -
ћи и че твр ти у уто рак. У сре ду, 24. ју -
на, чи ста чи ће оби ћи на се ља Стре ли -
ште и Ста ри Та миш и основ не шко ле
„Ми ка Ан тић” и „Бра ца Пе тров”.

На кра ју, у че твр так и пе так, 25. и
26. ју на, рад ни ци „Хи ги је не” ће ра ди -
ти по по зи ву и оби ла зи ти све ло ка ци -
је ко је су об у хва ће не овом ак ци јом.
За сва по треб на оба ве ште ња у ве зи са
од но ше њем ка ба стог сме ћа гра ђа ни
се мо гу ин фор ми са ти пу тем те ле фо -
на 327-000 и 310-203, рад ним да ни -
ма од 7 до 15 са ти.

Епи де ми ја ко ро на ви ру са по го ди ла је
це лу зе мљу. Због то га је др жа ва сви -
ма ко ји то же ле по ну ди ла јед но крат -
ну по моћ у из но су од сто евра. Пра во
на ову фи нан сиј ску по др шку има сва -
ки пу но лет ни гра ђа нин, с ва же ћом
лич ном кар том и пре би ва ли штем у
Ре пу бли ци Ср би ји.

Цео про грам ме ра за су зби ја ње по -
сле ди ца епи де ми је вре дан је 5,1 ми -
ли јар ду евра. У ре корд ном року за
ову по моћ се при ја ви ло 4,2 ми ли о на
гра ђа на на ше др жа ве. То ком дру ге
по ло ви не ма ја ис пла ће ни су пен зи о -
не ри и при ма о ци со ци јал не по мо ћи.
Оста ли др жа вља ни ову сво ту мо гу да
оче ку ју у пе ри о ду од 1. до 7. ју на.
Они ко ји се још ни су при ја ви ли, има -
ју мо гућ ност да то учи не до пет ка, 5.
ју на.

Пре ма ре зул та ти ма ан ке те на
B92.net, сва ки три де се ти ста нов ник
на ше зе мље не ће узе ти овај но вац.
Пан чев ци су се ма хом при ја ви ли,
али по сто је они ко ји ми сле да ова
ко ли чи на нов ца ни је до вољ на... 

Било ка ко би ло, по моћ не мо же да
шко ди.

БО ШКО ОР ЛИЋ, књи го ве зац:
– Но вац ћу ве ро ват но по тро ши ти

на бу вља ку. Оде ћу увек ку пу јем та мо.
Са да ми тре ба ју тре нер ке и пан та ло -
не. Ни је ми још ле гао но вац, али има
вре ме на.

ДРА ГАН ВУ ЈА ЧИЋ, но ви нар:
– С об зи ром на то да сам већ по -

тро шио ви ше од 200 евра, ових 100
оти ћи ће на ра чу не. Кућ ни бу џет нам
је та кав да ову по моћ ни је те шко
потро ши ти. Ни је не ки из нос. У
Амери ци де ца до би ја ју 500 до ла ра,
а ро ди те љи по хи ља ду и две ста. Код
нас је дан про се чан гра ђа нин тај но -
вац мо же да за ра ди тек за го ди ну
да на.

БИ ЉА НА БАР НА, 
про фе сор ка и пред у зет ни ца:

– Ја ми слим да је та по моћ по ни -
жа ва ју ћа. Мо ја ра та кре ди та је толико

ве ли ка да ти ме не бих мо гла да је
вра тим. Ште та је што до по ли ти ча ра
као да не до пи ру јав но мње ње и на ше
ре ал не по тре бе.

МИ ЛО РАД ГА ВРА НОВ, ма га ци о нер:
– Мо рам да пла тим ра чун. То ће

би ти та ман. Упла та ми ни је ле гла,
али до 7. ју на хо ће.

СНЕ ЖА НА МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, 
кон тро лор у по шти:

– Ни је ми још ле гао но вац, али
имам не пла ће не ра чу не. На тај на -
чин ћу утро ши ти све што до би јем.
За до вољ на сам овим из но сом. До вољ -
но је, као до да так.

СО ФИ ЈА ДА МЈА НОВ, 
про фе сор ка у пен зи ји:

– Ни је ма ло. Ни смо ни то ли ко оче -
ки ва ли. Хва ла и на то ме. Ве ћи на је
за до вољ на. По тро ши ће мо ве ро ват но
вр ло бр зо, и то углав ном на ре дов не
по тре бе – во ће, по вр ће и слич но.

Је ле на Ка та на

М. ГАВРАНОВБ. БАРНА С. МОМЧИЛОВИЋ С. ДАМЈАНОВ

КА КО ЋЕ ТЕ ПО ТРО ШИ ТИ 100 ЕВРА?

Сва ка по моћ до бро до ђе

Д. ВУЈАЧИЋБ. ОРЛИЋ

НАША АНКЕТА

ПО ЧЕ ЛА ПРО ЛЕЋ НА АК ЦИ ЈА „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

ВЕ ЛИ КО СПРЕ МА ЊЕ ЈЕ У ТО КУ,
ИЗ НЕ СИ ТЕ КА БА СТИ ОТ ПАД

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек тро вој во ди -
ни”, због пла ни ра них ра до ва, за пе -
так, 5. јун, пла ни ра на су ис кљу че ња
у Пан че ву и До ло ву.

У Пан че ву ће нај пре, од 8.30 до
10 са ти, без стру је оста ти Дрин ска
ули ца и вр тић „Пу по љак”, а по том,
од 10.30 до 12 са ти – пред у зе ће „Мо -
дус”, и на кра ју, од 12.30 до 14 са ти
– це ла Ду нав ска ули ца.

У До ло ву су за пе так ис кљу че ња
пла ни ра на за пе ри од од 9.30 до 11
са ти, и то у де лу Ба ва ни штан ског
пу та од Фи скул тур не до Про ле тер -
ске и у де лу Про ле тер ске од Ба ва -
ни штан ског пу та до Ули це 1. ма ја.

У по не де љак, 8. ју на, без стру је ће
оста ти не ко ли ко де ло ва Пан че ва. Од
8.30 до 10.30 стру је не ће има ти

станов ни ци Ули це кра ља Ми ла на
Обре но ви ћа од бро ја 3 до бро ја 9,
за тим ста нов ни ци Ули це кне за Ми -
ха и ла Обре но ви ћа 63, 65 и 67, са -
мо у слу га „Те сла” и бан ка.

Истог да на од 11 до 12.30 без на -
па ја ња елек трич ном енер ги јом оста -
ће Ули ца Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа
од бро ја 5 до бро ја 11 и Ули ца Сто -
ја на Но ва ко ви ћа бр. 8 и 10.

Од 13 до 14.30 ис кљу че ња су пла -
ни ра на за Сте ри ји ну ули цу, Ули цу
Сто ја на Но ва ко ви ћа 2, 4, 6 и Љу бо -
ми ра Kовачевића 2, 4, 6 и 8.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у
слу ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва
на па ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но
пре пла ни ра ног вре ме на.

Ин фор ма ци је о ис кљу че њи ма ре -
дов но се ажу ри ра ју на сај ту „Елек -
тро вој во ди не”. Квар на елек тро ди -
стри бу тив ној мре жи мо же те при ја -
ви ти на те ле фон 319-220.

Без стру је де ло ви 
Пан че ва и До ло ва

Про сто(рно ) пла ни ра ње

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Не, ни је ово ни ка ква умет нич ка ин -
ста ла ци ја у Град ском пар ку. Ни сте
у пра ву ни ако вам је па ло на ум да
је мо жда ко ји на уч ник от крио ка ко
чу ча ње на др ве ним се да ли ца ма по -
ста вље ним на шах то ве по го ду је ле -
че њу ка кве бо ле сти. Ле по зву чи, али
ово ни је ни ре кви зит за деч ју игру.

Иа ко би сви ма би ло дра же да је
исти на што год од на ве де ног, тач но

је, на жа лост, оно што је са свим очи -
глед но, ма ко ли ко не ло гич но би ло:
не ко је про це нио да се ди шта у кру -
гу у пар ку има пре ви ше и да би не ка
од њих би ло ле по пре се ли ти на дру -
ге ло ка ци је. И та ко је иш чу пао јед -
но и до нео га на овај по кло пац.

А за што би то ико ура дио – пи та -
те се си гур но ви. Па ла ко је: за то
што му се, очи глед но, мо же.

На шој ре дак ци ји обра ти ла се гру па
гра ђа на из на се ља Стре ли ште пи -
смом чи ји део пре но си мо.

„Жи ви мо у згра ди од 33 ста на. Од
то га, у де вет ста но ва жи ве под ста -
на ри. Не зна мо ко су они и у чи јим
ста но ви ма жи ве, јер вла сни ке по је -
ди них ста но ва ни смо упо зна ли от -
кад смо се усе ли ли. С об зи ром на то
да има мо енорм ну по тро шњу во де,
од лу чи ли смо се, кад је за то би ло
вре ме, да ан га жу је мо про фе си о нал -
ног управ ни ка, ра чу на ју ћи да ће мо
ти ме про блем ре ши ти јед ном за -
сваг да. Али што би се ре кло – ма ло
су тра. За то вас мо ли мо да про ве ри -
те ко ја су пра ва и оба ве зе про фе си -
о нал ног управ ни ка и да нам од го во -
ри те на сле де ћа пи та ња.

1. Да ли је про фе си о нал ни управ -
ник ду жан да на огла сној та бли ис -
так не спи сак име на вла сни ка ста -
но ва и под ста на ра?

2. Да ли је ду жан да те исте вла -
сни ке ко ји из да ју ста но ве при ја ви
По ре ској упра ви ра ди до дат ног опо -
ре зи ва ња?

3. Да ли је ду жан да про ве ри ко -
ли ко чла но ва има у сва ком ста ну,
ка ко би се по тро шња во де об ра -
чуна ва ла на осно ву ре ал ног бро ја
ста на ра?

4. Да ли је управ ник ду жан да сва -
ког ме се ца или бар тро ме сеч но истак -
не ста ње на жи ро ра чу ну згра де?
5. Ко ли ко пу та је управ ник ду жан
да одр жа ва са стан ке?”

На пи та ња гра ђа на Стре ли шта
одго во ри ла је про фе си о нал на управ -
ни ца Еми на Цвет ко вић. Ево ње них
од го вора.

1. Спи сак вла сни ка ста но ва мо же
се ока чи ти на огла сну та блу са мо уз
са гла сност свих вла сни ка ста но ва.
Уме сто то га, мо же се ока чи ти оба -
ве ште ње да је спи сак код про фе си о -
нал ног управ ни ка.

2. Управ ник ни је ду жан да при ја -
вљу је из да ва о ца ста на По ре ској управи,
већ је то оба ве за са мог за ку по дав ца.
За ку по да вац је у за кон ској оба ве зи да
при ја ви под ста на ре управ ни ку и да
при ја ви про ме ну чла но ва до ма ћинства.

3. Управ ник тре ба да утвр ди број
чла но ва до ма ћин ства на са стан ку, да
во ди еви ден ци ју о про ме на ма и да
из ме не при ја вљу је ЈКП-у „Во до вод и
ка на ли за ци ја”. Ипак, управ ник не ма
овла шће ње да ула зи у ста но ве и про -
ве ра ва број ста на ра на тај на чин.

4. Управ ник ни је оба ве зан да ста -
ње на ра чу ну ока чи на та блу, али је -
сте ду жан да о то ме ре дов но оба ве -
шта ва скуп шти ну ста на ра. Сва ко од
вла сни ка ста но ва има пра во да тра -
жи увид у ра чун. С дру ге стра не,
скуп шти на мо же да до не се од лу ку
да се тај по да так истиче на огла сну
та блу тро ме сеч но или у вре мен ском
ин тер ва лу ко ји са ми до го во ре.

5. Про фе си о нал ни управ ник је оба -
ве зан да одр жи скуп шти ну ста на ра
или ти са ста нак ми ни мум два пу та
го ди шње, а по по тре би и че шће.

Ко је су оба ве зе 
про фе си о нал ног управ ни ка?

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан



Од на бав ке но вих
маши на до ку по ви не
сточ не хра не

Ка мат не сто пе од
један до три од сто

Ових да на је Ми ни стар ство по -
љо при вре де, шу мар ства и во -
до при вре де рас пи са ло јав ни
по зив за под но ше ње зах те ва за
оства ри ва ње пра ва на под сти -
ца је за ин ве сти ци је у фи зич ку
имо ви ну по љо при вред них га -
здин ста ва.

Реч је о под сти ца ји ма за ин -
ве сти ци је при на бав ци но вих
ма ши на и опре ме за при пре -
му, ди стри бу ци ју и скла ди ште -
ње кон цен тро ва не и ка ба сте
сточ не хра не, за тим за ма ни -
пу ла ци ју и ди стри бу ци ју чвр -
стог, по лу теч ног и теч ног стај -
ња ка, као и за за шти ту до бро -
би ти жи во ти ња. По ред то га,
мо же се до би ти но вац за ва га -
ње, усме ра ва ње и об у зда ва ње
жи во ти ња, про из вод њу кон зум -
них ко кош јих ја ја, од гој и тов
жи ви не, пче лар ство...

По је ди нач но до ми ли он 
и по ди на ра

Под сти ца ји ће би ти утвр ђи ва -
ни у из но су од 50 од сто вред -
но сти при хва тљи ве ин ве сти ци -
је ума ње не за из нос сред ста ва
на име по ре за на до да ту вред -
ност, од но сно у из но су од 65
од сто од ове вред но сти у под -
руч ју са оте жа ним усло ви ма
ра да у по љо при вре ди.

За одо бра ва ње пра ва на ове
под сти ца је опре де љу је се но -
вац у укуп ном из но су од сто
три де сет ми ли о на ди на ра, а
нај ви ше што ко ри сник мо же
да оства ри у јед ној ка лен дар -
ској го ди ни је ми ли он и по
ди на ра.

Пра во на то оства ру је под -
но си лац ко ји је, по ред оста лог,

у пот пу но сти ре а ли зо вао ин ве -
сти ци је за ко је под но си зах тев
у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2020, а
нај ка сни је до да на под но ше ња
зах те ва за оства ри ва ње пра ва
на под сти ца је.

Тај по сту пак мо же би ти по -
кре нут с под но ше њем зах те ва
у пе ри о ду од 1. до 15. ју на пре -
ко Пи сар ни це ре пу блич ких ор -
га на упра ве у Бе о гра ду, Не ма -
њи на ули ца број 22–26, Бе о -
град, или по штом на адре су:
Ми ни стар ство по љо при вре де,

шу мар ства и во до при вре де –
Упра ва за аграр на пла ћа ња, Бу -
ле вар кра ља Алек сан дра 84,
11050 Бе о град.

За ка сне ла ме ра?

По ме ну то ми ни стар ство, у са -
рад њи с по слов ним бан ка ма, и
ове го ди не суб вен ци о ни са ће
део ка ма те на кре ди те по љо -
при вред ни ка код по слов них ба -
на ка у свр ху уна пре ђе ња про -
из вод ње. Ова ква по др шка биће
одо бра ва на за раз вој ра тар ства,

во ћар ства, ви но гра дар ства, по -
вр тар ства, цве ћар ства и сто -
чар ства (на бав ка и пре ми ја
оси гу ра ња жи во ти ња, као и
на бав ка хра не за њих). По ред
то га, за ин те ре со ва ни ће мо ћи
да ра чу на ју и на ин ве сти ци о -
на ула га ња у по љо при вред ну
ме ха ни за ци ју и опре му, као и
у од ре ђе не вр сте ме ха ни за ци -
је и опре ме ко ја се ко ри сти 
у биљ ној по љо при вред ној
производ њи.

Одо бре ни кре ди ти би ће ис -
пла ћи ва ни у ди на ри ма без ва -
лут не кла у зу ле. Фик сна ка мат -
на сто па из но си три од сто на
го ди шњем ни воу, од но сно је -
дан од сто за фи зич ко ли це жен -
ског по ла, као и оно ко је је на -
вр ши ло нај ви ше че тр де сет го -
ди на жи во та или му је пре би -
ва ли ште на под руч ју са оте жа -
ним усло ви ма ра да у по љо при -
вре ди. Тре ба ис та ћи да фи зич -
ко ли це (но си лац по љо при вред -
ног га здин ства или пред у зет -
ник) мо же да до би је по др шку
за из нос кре ди та до шест ми -
ли о на ди на ра, док је за прав но
ли це та мак си мал на су ма три
пу та ве ћа.

Уго вор о суб вен ци о ни са ним
кре ди ти ма Ми ни стар ство је
пот пи са ло с је да на ест ба на ка,
а то су: НЛБ, Вој во ђан ска, Ко -
мер ци јал на, По штан ска ште -
ди о ни ца, АИК, „Уни кре дит”,
„Про кре дит”, „Ин те за”, „Халк -
банк”, „Збер банк” и „Кре ди
агри кол”.

По љо при вред ни ци за ин те ре -
со ва ни за ова кав вид по др шке
мо гу да се обра те пи сме ним
зах те вом ода бра ној бан ци, уз
до ста вља ње пра те ће до ку мен -
та ци је, а рок је 1. но вем бар.

Ка да је реч о овој ме ри, има
по љо при вред ни ка ко ји сма тра -
ју да је она за ка сне ла јер је, ка -
ко ка жу, ве ћи на њих већ на ба -
ви ла сав нео п хо дан ре про ма -
те ри јал за ову го ди ну. И то у
го то ви ни...

Петак, 5. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИ НИ СТАР СТВО ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ НУ ДИ ПО ГОД НО СТИ ЗА ПРО ИЗ ВО ЂА ЧЕ

ПОД СТИ ЦА ЈИ ЗА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ 
И КРЕ ДИТ НА ПО ДР ШКА

КО МО ЖЕ ДА КОН КУ РИ ШЕ?

Пра во на оба ова под сти ца -

ја Ми ни стар ства по љо при -

вре де оства ру ју ли ца упи са -

на у Ре ги стар по љо при вред -

них га здин ста ва.

У пи та њу су фи зич ко ли -

це – но си лац ко мер ци јал ног

по ро дич ног по љо при вред -

ног га здин ства, пред у зет -

ник, при вред но дру штво и

зе мљо рад нич ка за дру га ко -

ја има нај ма ње пет чла но ва.

Ка да је реч са мо о под сти -

ца ји ма за ин ве сти ци је у фи -

зич ку имо ви ну, по ред на ве -

де них, пра во да кон ку ри шу

има ју и сред ње шко ле, на -

уч но и стра жи вач ке ор га ни -

за ци је у обла сти по љо при -

вре де и цр кве и вер ске за -

јед ни це.

Све ин фор ма ци је мо гу се

до би ти сва ког рад ног да на

од 7.30 до 15.30 по зи вом

на те ле фо не Ми ни стар ства

по љо при вре де: 011/260-79-

60 или 011/260-79-61, или

Упра ве за аграр на пла ћа ња:

011/30-20-100 или 011/30-

20-101.

У ве ли кој про лећ ној ак ци ји Ка -
ча рев ци су, по ред оста лог, уре -
ђи ва ли и је зе ро, на ко је то ком
ле та мно ги на вра ћа ју ка ко би
се скло ни ли од вру ћи не, рас -
хла ђи ва ли се и ужи ва ли у пре -
див ном ам би јен ту пре пу ном
зе ле ни ла и хла до ви не.

Да би ово по пу лар но ку па -
ли ште би ло на од го ва ра ју ћем
ни воу, у окви ру при пре ма за
пред сто је ћу се зо ну, ових да на
су Ме сна за јед ни ца и ко му нал -
но пред у зе ће, уз по моћ чла ни -
ца Удру же ња же на „Ет но-ку -
так” и ка ча ре вач ких во лон те -
ра, ор га ни зо ва ли те мељ но чи -
шће ње оба ла је зе ра.

Пре ма ре чи ма Зо ра на Мар -
ко ви ћа, ди рек то ра ко му нал ног

пред у зе ћа, том при ли ком су и
об но вље ни цвет ни за са ди и оре -
за на ста бла на окол ном простору.

– У то ку је при пре ма за ас -
фал ти ра ње дна је зе ра, ка ко би -
смо пр ве ку па че у пред сто је ћој

лет њој се зо ни спрем но до че -
ка ли већ сре ди ном овог ме се -
ца. С дру ге стра не, слич ну ак -
ци ју у са деј ству с во лон те ри ма
упри ли чи ли смо и у са мом се -
лу, па смо, во де ћи ра чу на о на -
шим нај мла ђи ма, по ста ви ли
но во еко-игра ли ште на рас кр -
сни ци ули ца Рад нич ке и Мар -
ша ла Ти та. Ка ко би смо на шој
де ци омо гу ћи ли да што леп ше
про ве ду де тињ ство, сле де ће не -
де ље би ће мон ти ра на још че -
ти ри но ва игра ли шта – ка же
Мар ко вић.

По ред то га, он до да је да је
пла то се о ске де по ни је пот пу -
но очи шћен, као и да је у то ку
ре кон струк ци ја згра да До ма
пен зи о не ра и ло вач ког до ма.

КА ЧА РЕВ ЦИ ЗА ЈЕД НИЧ КИ УРЕ ЂУ ЈУ СЕ ЛО

Је зе ро спрем но че ка ку па че

Гло гоњ ски Кул тур ни цен тар
„Ин фи ни тум”, по знат по број -
ним ак тив но сти ма, по чет ком
го ди не се по све тио уче њу но -
вих ре чи, гра ма ти ке и пра ви -
ла из ра жа ва ња у ру мун ском
је зи ку.

Од сре ди не мар та, са уво -
ђе њем ван ред ног ста ња, све
то је на ста вље но, са мо он -
лајн, ре чи су Ро ди ке Мар ја -
ну, про фе со ра ру мун ског је -
зи ка и пред став ни ка по ме ну -
те ор га ни за ци је.

– Двaдесетак де це и мла -
дих учи ло је и пи са ло но ве
ре чи уз ин тер нет, а ура ђе не
за дат ке су сла ли пре ко „Вај -
бе ра”. По ред то га, са сво јим
ли ков ним ра до ви ма уче ство -
ва ли су у он лајн из ло жби ко ју
је ор га ни зо ва ла шко ла за ру -
мун ски је зик „Да ча” из Ати -
не. Те ма је би ла да уче ни ци
цр та њем и сли ка њем при ка -
жу мо ти ве из по е зи је Ми ха ја
Еми не скуа, са чи јом ли ри ком

су се већ упо зна ли, а и ре ци -
то ва ли је ра ни је на мно гим
кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма.
Ра до ве су по том меј лом по -
сла ли у Грч ку. И Ми ни стар -
ство за Ру му не у ди ја спо ри из
Бу ку ре шта при ре ди ло је так -
ми че ње у цр те жи ма на те му
„При ја те љи на раз да љи ни”,
ка да су де ца из це лог све та
при ка за ла ка ко су ви де ла дру -
же ње у вре ме ко ро на ви ру са.
Гло гоњ ци су би ли ме ђу пр ви -
ма по ран ги ра њу цр те жа – на -
во ди Ро ди ка Мар ја ну.

Сле де ћа ак тив ност „Ин фи -
ни ту ма” пла ни ра на је за 24.
јун, ка да је и ин тер на ци о нални
Дан ру мун ске на род не блузе.

Ба нат ски Бре сто вац: За вр -
ше на је ре кон струк ци ја де ла
фа са де и хо ла у згра ди До ма
кул ту ре. По ста вље на је јав на
ра све та у школ ском дво ри -
шту и у ули ца ма Млин ској и
Ри фа та Бур џе ви ћа. По че ла је
из град ња вр ти ћа у окви ру
шко ле, а у то ку су ра до ви на
згра ди До ма пен зи о не ра. По -
ред то га, оче ку је се и из град -
ња атар ских пу те ва на по те -
зи ма Пр во и Дру го по ље.

Ба нат ско Но во Се ло: Се о ска
сла ва Ду хо ви би ће обе ле же -
на број ним про гра ми ма ко ји
ће би ти одр жа ни од су бо те до
по не дељ ка, 6–8. ју на. Окре -
че на је згра да До ма кул ту ре
и по ста вље но осве тље ње.

До ло во: Ми ни стар спор та Ва -
ња Удо ви чић по се тио је му -
шки и жен ски ру ко мет ни клуб
у су бо ту, 30. ма ја. По че ли су
ра до ви на елек три фи ка ци ји
Спорт ско-ре кре а тив ног центра

„До ли на”. Ло кал на сек ци ја
пан че вач ког удру же ња ло ва -
ца у не де љу, 31. ма ја, ор га ни -
зо ва ла је так ми че ње у га ђа њу
гли не них го лу бо ва.

Гло гоњ: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це те рен за ру ко мет на
спорт ском цен тру пре сву чен
је но вим сло јем ас фал та, а
по ста вље на су и ми ни деч ја
игра ли шта ис пред срп ске и
ру мун ске пра во слав не цр кве.

Ива но во: У то ку је за ме на вра -
та и про зо ра на згра ди До ма
кул ту ре, а сле ди кре че ње фа -
са де. Шко ла оче ку је за вр ше -
так тех нич ког при је ма објек -
та у ко јем ће би ти но ви вр тић.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це ин ста ли ра на је јав на
ра све та од Ули це ЈНА до из -
ле ти шта Ске ла, а уз по моћ
ЈКП-а „Вод-ком” по ста вље не
су кан те (пе пе ља ре за пу ша -
че) ис пред јав них уста но ва.
За вр ше на су и два ау то бу ска
ста ја ли шта, у ули ца ма Мар -
ша ла Ти та и ЈНА, а уско ро ће
би ти ура ђе на и ста за у цен -
тру се ла од ста ре ам бу лан те
до До ма кул ту ре. Сле ди по -
ста вља ње еко-игра ли шта на
из ле ти шту Ске ла, сад ња ту ја
и пра вље ње те ре на за од бој ку
на пе ску. На кон ду же па у зе
због пан де ми је, у До му кул -
ту ре су сре ди ном ма ја по но -
во кре ну ле про бе ба ле та и
аеро би ка, а од 1. ју на и про бе
фол кло ра.

Ка ча ре во: Још јед на за јед -
нич ка ак ци ја пред став ни ка
Ме сне за јед ни це, удру же ња и
во лон те ра упри ли че на је у су -
бо ту, 30. ма ја, а овог пу та фар -
ба но је деч је игра ли ште у Рад -
нич кој ули ци.

Омо љи ца: За вр ше но је чи -
шће ње ула за и гор њег де ла
се о ске де по ни је. У знак се ћа -
ња на по ги ну ле у НА ТО
бомбар до ва њу 1999. го ди не,
у по не де љак, 1. ју на, пред -
став ни ци вој ске, по ро ди ца на -
стра да лих и Ме сне за јед ни це
по ло жи ли су вен це на спо ме -
ник по диг нут њи ма у част.
За по че ти су ра до ви на уре -
ђењу фа са де згра де До ма
култу ре.

Стар че во: У то ку су ра до ви
на адап та ци ји згра де бу ду ћег
му зе ја, као и при пре ма из ло -
жбе не по став ке. По пра вља на
су оште ће ња на ко ло во зи ма у
де се так ули ца. Удру же ње
спорт ских ри бо ло ва ца „На -
дел” на ста вља уре ђе ње из ле -
ти шта на ло ка ци ји Ва ља ри.
Но ви тер мин за одр жа ва ње
дру гих „Стар че вач ких да на
књи ге” је од 9. до 11. ју ла.

Месне актуелности

ГЛО ГОЊ СКИ „ИН ФИ НИ ТУМ” АК ТИ ВАН 
И У ТО КУ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

При ја те љи на раз да љи ни

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Иа ко је по сто ја ла бо ја зан да
због пан де ми је ове го ди не не -
ће би ти јав них са др жа ја, но во -
се љан ска се о ска сла ва Ду хо ви
ипак ће би ти обе ле же на ра зно -
вр сним тро днев ним про гра -
мом.

По че так је за ка зан за су бо -
ту, 6. јун, од 10 са ти, ка да на
те ре ну у Про ле тер ској ули ци
19 стар ту ју те ни ска над ме та -
ња. Сат ка сни је у спорт ској ха -
ли кре ће и од бој ка шки „Тур -
нир при ја тељ ства” за пи о нир -
ке, као и Mеђународни пар ски
тур нир у бри џу у школ ском хо -
лу. У исто вре ме, у Зе ле ној зони
на Ва ша ри шту, би ће одр жа но

пре да ва ње о ва жно сти еко ло -
ги је за основ це, у ор га ни за ци -
ји удру же ња „На ше Но во Се -
ло”. Стал на по став ка у Спо -
мен-со би До ма кул ту ре би ће
до ступ на за ин те ре со ва ни ма
(сва три слав ска да на) од 12
до 18 са ти, ка да ће у обли -
жњој га ле ри ји би ти отво ре на
из ло жба сли ка „Сан лет ње ба -
нат ске но ћи” Еми ла Сфе ре, а
у ха ли по че ти тур нир у ма лом
фуд ба лу.

На ред ног да на, од 9 са ти, на
ло кал ном стре ли шту (Цре пај -
ски пут) кре ће тур нир у га ђа -
њу гли не них го лу бо ва. Од 10
са ти на про гра му је ба ца ње

бало та на Ва ша ри шту, а сат ка -
сни је усле ди ће де фи ле фан фа -
ре „Ти не ре ту” у цен -
тру се ла. Удру же ње
же на „Но во се љан -
ке/Boboacele” пред -
ста ви ће раз не ру ко -
тво ри не, од 17 са ти,
у сво јим про сто ри -
ја ма у Ме сној за јед -
ни ци, а сат ка сни је
ис пред спо ме -
ни ка у цен тру
се ла стар то ва ће
ре ви ја фол клор -
них и ба лет ских гру па,
као и тур нир у ма лом фуд ба лу
у ха ли.

И на кра ју, у по не де љак, 8.
ју на, од 11 са ти, фан фа ра „Ти -

не ре ту” при ре ди ће кон -
церт у пор ти ру мун -
ске пра во слав не цр -
кве. Два са та ка сни је
на Ва ша ри шту по чи -
ње „Фи ја ке ри ја да”, од
16 са ти кре ће Отво -
ре ни бр зо по те зни
тур нир у ша ху у про -

сто ри ја ма клу ба
„Бо ра Ив ков”, а
за ве су на ово го -
ди шње Ду хо ве

спу сти ће гру па „Ла гу на”
кон цер том од 21 сат на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре.

НО ВО СЕ ЉА НИ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЈУ СЛА ВУ

Ипак бо гат про грам за Ду хо ве

Уз подстицаје лакше до нове механизације

Двадесетак младих учи румунски језик

Волонтери доприносе изгледу своје средине
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Ти на Сма и ло вић, 

здрав стве ни рад ник и сту дент

КЊИ ГА: Тре нут но чи там књи -
гу „По бу ње ни Атлас” по зна те
аме рич ке спи са те љи це ру ског
по ре кла, чу ве не Ајн Ранд. На -
кон што ме је за ин три ги ра ла
сво јом фи ло зо фи јом чо ве ка
у дру штву и ње го ве свр хе, по -
же ле ла сам да про чи там ње -
ну нај по зна ти ју го ре на ве де -
ну књи гу. Књи га је обим на,
за ни мљи ва и по ста вља мно го
пи та ња о на ма са ми ма. Спи -
са те љи ца је ин три гант на и
про во ка тив на и ње ну фи ло -
зо фи ју дру штво че сто осу ђу је
под из го во ром да је она са ма
за то вре ме, као и за ово да -
нас, је ре тик мо дер ног сми сла
чо ве чан ства, јер се за ла же за
ва жност по је дин ца на су прот
брат ској љу ба ви. По зна та као
ра ди кал ни ин ди ви ду а ли ста,
че сто је би ла на ме ти кри ти -
ка јав но сти, не схва ће на у ра -
зним ин тер вју и ма, због то га
што што се ње но ми шље ње
ко си ло с ве ћин ским.

Ми слим да је ва жно обра -
ти ти па жњу на то да су раз -
ли чи то сти при сут не, здра ве и
да без њих не би би ло до вољ -
но до брих ди ску си ја ка ко за
фи ло зоф ска, та ко ни за сва
дру га пи та ња чо ве чан ства и
чо ве ка као по је дин ца у ње му.

На ве ла бих још јед ну књи -
гу, а то је Ре мар ко ва „Ноћ у
Ли са бо ну”, у ко јој се ра ди о

чо ве ку ко ји, у стра ху за соп -
стве ни жи вот, спо зна је страх
за туђ, ра за зна је моћ љу ба ви
у чи та вом ха о су ра та, кри је
се и ва пи за сло бо дом и, што
је нај ва жни је, бо ри се.
ФИЛМ: Не бих мо гла да на ве -
дем од ре ђе ни жа нр, рас по ло -
же ње чи ни чу да и та да нас
раз не ства ри при вла че. Оно
што увек ра до по гле дам је сте
го то во би ло ко ји филм Ву ди ја
Але на. До па да ми се што су
сви ли ко ви у ње го вим фил мо -
ви ма обич ни љу ди с вр ли на ма
и ма на ма, же ља ма и ди ле ма -
ма, ко ји тра же из лаз из ко ло -
те чи не жи во та. Мо рам да по -
хва лим из бор ди ја ло га у ње го -
вом фил му. Не бих на ве ла ни -
је дан филм по себ но – ко ји год
да иза бе ре те, ни сте на гу битку.
МУ ЗИ КА: Му зи ка не пре ста -
је да из не на ђу је – од сва че -
га, или ско ро сва че га, на ђе
се не што до бро, не што што
нас по кре ће. Не тре ба се огра -
ни чи ти, увек ис тра жуј те! Ја
сам увек у по тра зи за до брим
рит мом!

По бу ње ни Атлас

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Јун је у гра ду Пан че ву увек био
ме сец пун ра зних де ша ва ња и
ве ли ких ма ни фе ста ци ја у ко -
ји ма су на ши су гра ђа ни ужи -
ва ли и ко је су оче ки ва ли с не -
стр пље њем. С об зи ром на нео -
че ки ва не окол но сти на ста ле
због пан де ми је ко ро на ви ру са,
сав но вац пред ви ђен за ове до -
га ђа је пре у сме рен је у те ку ће
бу џет ске ре зер ве, па су мно ги
од њих за ову го ди ну от ка за ни,
по ме ре ни или се још увек не
зна шта ће се до го ди ти.

Пр ва ма ни фе ста ци ја ко јом
су не ка ко по чи ња ли вре ли лет -
њи ме се ци је сте фе сти вал кла -
сич не ка мер не му зи ке „Кла сик
фест”, ко ји ор га ни зу је Кул тур -
ни цен тар Пан че ва. Ци ље ви тог
фе сти ва ла, ко ји би се ове го -
ди не одр жао де се ти пут, је су
афир ма ци ја ка мер не му зи ке,
про фе си о нал но из во ђе ње му -
зи ке ви со ке умет нич ке вред -
но сти и еду ка ци ја мла дих њи -
хо вим ква ли тет ним укљу чи ва -
њем у свет му зи ке. Умет нич ки
ди рек тор фе сти ва ла је пан че -
вач ки кла ри не ти ста Ог њен По -
по вић, осни вач Бал кан ске ка -
мер не ака де ми је и члан Бе о -
град ске фил хар мо ни је на ме -
сту пр вог со ло кла ри не та.

Дру ге две ве ли ке ма ни фе -
ста ци је, ко је су се одр жа ва ле
на је сен, је су „Etno.com” и Пан -
че вач ки џез фе сти вал.

Уред ник му зич ког про гра ма
Кул тур ног цен тра Пан че ва Бо -
бан Та на си је вић ре као нам је
да су сред ства за на ве де не ма -
ни фе ста ци је пре у сме ре на на те -
ку ћу бу џет ску ре зер ву по од лу -
ци Град ског ве ћа гра да Пан че -
ва, због пан де ми је ко ро на ви ру -
са. Он је об ја снио да тре нут но

део за по сле них у КЦП-у ко ри -
сти ста ри го ди шњи од мор и да
ће се тек кра јем ју на зна ти ви -
ше о ре а ли за ци ји ре дов них про -
гра ма. Че ка се и ре ба ланс бу -
џе та, ка ко би се евен ту ал но обез -
бе ди ла сред ства за пред сто је ће
му зич ке ма ни фе ста ци је.

Као што нам је ра ни је на ја -
ви ла уред ни ца ви зу ел ног
програ ма Кул тур ног цен тра

Пан че ва Ива на Мар кез Фи ли -
по вић, ма ни фе ста ци је Би је на -
ле и Са лон умет но сти би ће по -
ме ре не за крај го ди не.

У Град ској би бли о те ци то -
ком ма ја се одр жа ва ју „Мај ски
да ни књи ге”.

– Сав но вац на ме њен про гра -
ми ма и ма ни фе ста ци ја ма „узет”

је ре ба лан сом, осим за пла те и
те ку ћа пла ћа ња. „Мај ски да ни
књи ге” ни су одр жа ни, пре све га
због без бед но сних ме ра про тив
ко ро не и не мо гућ но сти при пре -
ма – ово го ди шња те ма је би ла
ита ли јан ска књи жев ност, а ве -
ро ват но не ће би ти одр жа на ни
ма ни фе ста ци ја „Јед на књи га –
је дан град”. Ако се до ок то бра
де си не ки но ви ре ба ланс, па нам

се вра ти но вац, одр жа ће мо оне
ма ни фе ста ци је ко је је ре ал но
ор га ни зо ва ти, с об зи ром на ка -
лен дар ре а ли за ци је – ре као је
Де јан Бо снић, ди рек тор Град -
ске би бли о те ке Пан че во.

Дом омла ди не Пан че во
познат је по број ним де ша ва -
њи ма, нај ви ше кон церт ним

активно сти ма. Од уво ђе ња ван -
ред ног ста ња сви до га ђа ји су
от ка за ни или по ме ре ни за не -
ке дру ге тер ми не. Ма ни фе ста -
ци ја „Екс те а тар фест”, ко ја се
де ша ва ла по чет ком ју на, али и
„Freedom art”, ко ји се ре а ли зу -
је кра јем ав гу ста, ове го ди не
не ће би ти одр жа ни.

– Оно што ће се нај ве ро ват -
ни је одр жа ти је сте про мо ци ја
збор ни ка „Ру ко пи си”, али ће
би ти по ме ре на за дру гу по ло -
ви ну ав гу ста. Што се ти че на -
ред не го ди не, ни шта не мо же -
мо да твр ди мо са си гур но шћу.
Пре си ту а ци је с ко ви дом 19,
упо ре до с пла ни ра њем ово го -
ди шњег „Екс те а тар фе ста”, већ
смо има ли иде је и за сле де ћи,
ју би лар ни пе де се ти. И за и ста
се на да мо да ће се све са мо по -
ме ри ти за го ди ну да на и да ће -
мо на ста ви ти та мо где смо ста -
ли, не са мо ка да је у пи та њу
овај фе сти вал већ и оста ле ма -
ни фе ста ци је До ма омла ди не,
ко је се ове го ди не не ће одр жа -
ти, или хо ће, али у не што
скром ни јем из да њу – об ја снила
нам је Је ле на Пе шић, пи-ар
ме на џер До ма омла ди не.

Она је до да ла да ре до ван лет -
њи про грам по чи ње 13. ју на,
ка да ће би ти отво ре на ба шта
До ма омла ди не. За по че так су
пла ни ра ни ма њи про гра ми, а
од ју ла, на кон но вих по пу шта -
ња ме ра, на да ју се да ће мо ћи
да ор га ни зу ју и ве ће кон цер те.

На род ни му зеј је већ на ја -
вио да ће европ ска ма ни фе ста -
ци ја „Ноћ му зе ја” би ти по ме -
ре на за 14. но вем бар, та ко да
ће ма ни фе ста ци ја „Му зе ји за
10” у Ср би ји би ти одр жа на од
9. до 15. но вем бра.

ШТА ЈЕ БИ ЛО ПЛА НИ РА НО, А НЕ ЋЕ СЕ ОДР ЖА ТИ ОВЕ ГО ДИ НЕ

С НА ДОМ ДА ЋЕ СЕ ОКОЛ НО СТИ ПРО МЕ НИ ТИ

КОН КУРС ЗА ИЗ ЛО ЖБУ

При ли ка за умет ни ке
Кул тур ни цен тар Бе о гра да по -
зи ва све за ин те ре со ва не да по -
ша љу пред ло ге за из ло жбе –
са мо стал не, груп не, ау тор -
ске/ку сто ске кон цеп ци је – ко -
је ће би ти ре а ли зо ва не у га ле -
ри ји „Podroom” то ком из ла гач -
ке се зо не 2021. Кон курс је отво -
рен до 30. ју на 2020. При ја ве
ко је бу ду не пот пу не и/или ко -
је стиг ну на кон на ве де ног ро -
ка не ће би ти раз ма тра не.

У фо ку су из ло жбе ног про -
гра ма за 2021. го ди ну ко ји ће
би ти ода бран на кон кур су би -
ће по крет не сли ке: фил мо ви
умет ни ка, ви део, ви део-ин ста -
ла ци је, ани ма ци је и мул ти ме -
ди јал не ин ста ла ци је. Ак це нат
ће, као и до са да, би ти ста вљен
на екс пе ри мен тал ност при сту -
па ка да је реч о пре зен та ци ји
ра до ва и кри тич ком про ми -
шља њу са вре ме ног кон тек ста
и окру же ња, као и о са др жа ју и
про це су ра да. Усло ви су сле де -
ћи: кон курс је ме ђу на род ног
ка рак те ра и отво рен је за по је -
дин це, гру пе и ин сти ту ци је.

Мо гу да уче ству ју гра ђа ни Ре -
пу бли ке Ср би је и стра ни др -
жа вља ни, при ја ве се ша љу на
срп ском (или не ком од је зи ка
зе ма ља бив ше Ју го сла ви је)
и/или ен гле ском је зи ку (оба -
ве зан са же так на ен гле ском је -
зи ку); по сто ји мо гућ ност да ау -
то ри/ау тор ке бу ду по зва ни да
раз мо тре мо гућ ност ре а ли за -
ци је из ло жбе ног про јек та у са -
рад њи с још не ким ау то ром/ау -
тор ком/гру пом.

Тех нич ке ин фор ма ци је о из -
ла гач ком про сто ру и усло ви су
сле де ћи: 200 м² из ла гач ког про -
сто ра, тех нич ка опре ма и тим
за по ста вља ње; услу ге пи-ара и
гра фич ког ди зај не ра; ин сти ту -
ци о нал на по др шка у обез бе ђи -
ва њу до дат них фи нан сиј ских
сред ста ва за ре а ли за ци ју; мо -
гућ ност по кри ва ња пост про -
дук циј ских тро шко ва; оста ли
тро шко ви ко ји се од но се на га -
ле ри ју: пре вод тек сто ва на срп -
ски/ен гле ски, штам па и дру ги
тек сто ви за по тре бе из ло жбе;
сме штај за ау то ре/ау тор ке, тро -

шко ви отва ра ња, фо то-до ку -
мен та ци ја; по шта ри не (TNT,
FEDEKS, DHL и сл.) у скла ду с
мо гућ но сти ма. Сви де та љи бу -
ду ћих са рад њи би ће де фи ни -
са ни по себ ним уго во ром.

Кон курс ни ма те ри јал чи не
кра так опис из ло жбе / из ло -
жбе ног про јек та – текст мак -
си мал не ду жи не јед не стра ни -
це (око 1.800 ка рак те ра) у ко -
јем је ја сно об ја шње на иде ја
из ло жбе; за тим, ви зу ел на до -
ку мен та ци ја, ко ја под ра зу ме -
ва и упут ства за пре глед ви -
део-ма те ри ја ла или/и мак си -
мум до де сет фо то гра фи ја: из
ви део-ма те ри ја ла, ски ца, цр -
те жа и сл. ко ји илу стру ју из ло -
жбу од но сно рад или ра до ве;
фо то гра фи је, ко је тре ба сла ти
у JPG фор ма ту у PDF до ку мен -
ту или као зи по ван фајл (мак -
си мал но 8MB); крат ка би о гра -
фи ја/би о гра фи је ау то ра/ау тор -
ки и/или уче сни ка/уче сни ца.
Ма те ри јал тре ба по сла ти ис -
кљу чи во у јед ном меј лу на елек -
трон ску адре су podroom@kcb.rs,

с на зна ком „PODROOM 2021”.
Ни је по треб но сла ти ка та ло ге,
порт фо лио, DVD, бро шу ре или
дру гу слич ну до ку мен та ци ју,
ко ја не ће би ти узе та у об зир.
Елек трон ским пу тем сви ће би -
ти оба ве ште ни о успе шно при -
сти глом кон курс ном ма те ри -
ја лу. Фи нал на ли ста ода бра них
пред ло га би ће об ја вље на на сај -
ту Кул тур ног цен тра Бе о гра да
у ав гу сту 2020.

Га ле ри ја „Podroom” је отво -
ре на у сеп тем бру 2012. го ди не
и на ла зи се у до њем, по друм -
ском ни воу про сто ри ја Кул тур -
ног цен тра Бе о гра да. Про грам
је ба зи ран на про јек ти ма, из -
ло жба ма и про гра ми ма ко ји су
ре зул тат ме ђу на род не и ре ги -
о нал не са рад ње. У фо ку су про -
гра ма су са вре ме на кре та ња у
обла сти фил ма, ви деа, ани ма -
ци је и по крет них сли ка са ак -
цен том на кри тич ком про ми -
шља њу са вре ме ног кон тек ста
и окру же ња. То ком 2021. го -
ди не га ле ри ја ће обе ле жи ти де -
сет го ди на по сто ја ња.
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Културни телекс
Мју зикл на отво ре ном

У че твр так и пе так 25. и 26.
ју на на „Та шмај да ну” ће би -
ти из ве ден мју зикл „Ма ма
ми ја”. У пр вом тер ми ну јед -
ну од глав них уло га игра ће
Пан чев ка Је ле на Јо ви чић.

У мар ту 2015. го ди не По зо -
ри ште на Те ра зи ја ма ста ви ло
је Бе о град на ма пу гра до ва у
ко ји ма се игра нај у спе шни ји
мју зикл свих вре ме на. Им по -
зант ни бро је ви и ре кор ди на -
бра ја ју се у на ја ва ма ове пред -
ста ве: пре ко ше зде сет ми ли о -
на гле да ла ца; у ви ше од пе де -
сет зе ма ља; пре ве де на на два -
де сет шест је зи ка; за два де сет
го ди на од пр вог при ка зи ва ња
за ра ди ла је из над две ми ли -
јар де до ла ра... Пре ма овом мју -
зи клу сни мље на су и два фил -
ма. Мју зикл „Mamma Mia!”
уте ме љен је на хи то ви ма ле -
ген дар не швед ске гру пе AB-
BA и пре ми јер но из ве ден у
Лон до ну 1999. го ди не. При -
па да ка те го ри ји та ко зва них џу -
бокс мју зи ка ла где се ко ри сте
ну ме ре из по пу лар не му зи ке,

у овом слу ча ју пе сме нај по пу -
лар ни јег поп са ста ва из се дам -
де се тих и с по чет ка осам де се -
тих го ди на про шлог ве ка. У
до ма ћој вер зи ји сти хо ви пе -
са ма су пре ве де ни на наш је -
зик, из у зев ре фре на, ко ји за -
др жа ва ју ори ги нал ну фор му и
чу ва ју пре по зна тљи вост. То -
ком на сту па ан самбл од сто
пе де се то ро љу ди, са чи њен од
глу ма ца, игра ча, чла но ва хо -
ра и ор ке стра, из во ди три де -
сет ком по зи ци ја ко је пот пи -
су ју Бјерн Ул ве ус и Бе ни Ан -
дер сон, бив ши чла но ви по пу -
лар не гру пе. Ипак, пред ста ва
ни је са мо ре ви ја пе са ма, већ и
при ча о љу ба ви, по ро ди ци и
од го вор но сти ро ди те ља пре ма
де ци, а од ви ја се на из ми шље -
ном грч ком остр ву.

И у из вед би По зо ри шта на
Те ра зи ја ма мју зикл бе ле жи
за па же не ре зул та те. Пред ста -
ву је гле да ло ви ше од пе де -
сет хи ља да љу ди, а у ја ну а ру
2019. го ди не од и гра на је ју -
би лар ни сто ти пут.
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ПАНЧЕВЦИ КОЈИ СЕ БАВЕ НЕОБИЧНИМ ПОСЛОВИМА

СВАКИ ЈЕ ЗАНАТ ЗЛАТАН
По сло ве нај че шће иза бе ре мо са ми,
али има и оних ко ји иза бе ру нас. Ко -
ли ко год би ли нео бич ни или не ти -
пич ни, нео п ход ни су и ис пу ња ва ју по -
тре бе мно гих љу ди.

Кре а тив ност и ве шти на

Оли вер Но ва ков (36) по за ни ма њу је
ау то-ме ха ни чар, али је од у век во лео
да ра ди с др ве том и дру гим при род -
ним ма те ри ја ли ма. Пре че тр на ест го -
ди на се из Пан че ва пре се лио у До ло во
и по чео да се ба ви ре ста у ра ци јом на -
ме шта ја и пред ме та од исто риј ске и
умет нич ке вред но сти. Али 2014. пре -
вла да ла је ње го ва љу бав пре ма хлад -
ном оруж ју, па се по све тио пра вље њу
но же ва с др шка ма од ег зо тич ног др -
ве та и осли ка них је лен ских ро го ва.

– У пи та њу су руч но ко ва ни но же -
ви, али по ста вио сам се би циљ да у
бли ској бу дућ но сти за поч нем из ра ду
да ма скус се чи ва, ко ја се до би ја ју ко -
ва њем ме ха нич ким че ки ћем. То је,
за пра во, ко вач ко ва ре ње ви ше ком па -
ти бил них вр ста че ли ка, ко је пра вил -
ним ком би но ва њем, уз ма ло ма ште,
обра зу ју над ре ал не мо за ик ша ре. Про -
цес из ра де је пре оп шир на те ма, а зах -
те ва по зна ва ње ви ше раз ли чи тих за -
на та и, би ћу сло бо дан да ка жем, умет -
но сти. Од ко вач ког за на та, пре ко по -
зна ва ња и пра вил не при ме не тер мич -
ке об ра де ма те ри ја ла, алат ни чар ског
и сто лар ског за на та, до по зна ва ња пра -
ви ла и осе ћа ја за ге о ме три ју и про -
пор ци је, као и не ких дру гих
спо је ва умет но сти и за -
натства, нпр. гра ви ра ња –
објашња ва Оли вер.

Он се ба ви и осли ка ва њем на ме -
шта ја.

– Ка да сам по све ћен осли ка ва њу,
бу квал но мо гу да за бо ра вим на вре ме
и дру ге оба ве зе. До са да сам ис кљу -
чи во осли ка вао ан ти кви те те, а што се
ти че мо ти ва, нај че шће ин спи ра ци ју
про на ла зим у фло ри и фа у ни, и њи -
хо вим сти ли зо ва ним ва ри јан ти ма –
ка же он.

У по сло ви ма ко ји ма се ба ви нај -
леп ше је то што у кре а ци ја ма уче -
ству је од ну ле па до фи на ла.

– Имам при ли ку да ужи вам у ком -
плет ном про це су ства ра ња, али и да
сам од ре ђу јем рад но и не рад но вре -
ме пре ма рас по ло же њу. Чак и ка да
ра дим по же љи и на цр ту кли јен та,
ра дим за се бе и не мам осе ћај да ми
не ка кав ау то ри тет сто ји над гла вом,
иа ко из у зет но по шту јем же ље свих
оних ко ји ми ука жу по ве ре ње и трудим
се да их спро ве дем у де ло – при ча
Оли вер.

Ве се ле шет ње

Ни ко ла До лић (22) већ пет го ди на
ба ви се ше та њем па са. По чео је са -
свим спон та но, ка да је јед ној ба ки из
ком ши лу ка би ла по треб на по моћ око
шет ње два ју па ту ља стих пин че ва.

– Пр во је то би ло сва ки дру ги дан,
али по сле не ког вре ме на по чео сам
да их ше там сва ког да на од 8 до 10
ују тру. Па ту ља сте пин че ве љу ди на
ули ци че сто ме ша ју са чи ва ва ма, јер
су и они уља ви и пр га ви, а и слич ни
по из гле ду. Мно го то га сам на у чио у
дру же њу са ова два пин ча, јер ни ка да
у жи во ту ни сам имао пса. Схва тио
сам да сва ки пас има свој ка рак тер и
на ви ке, ко је хтео – не хтео че сто мо -
раш да ис по шту јеш – при ча Ни ко ла.

Пси нај ви ше во ле сво је вла сни ке,
али ка же да су се ку це ко је ше та већ
по сле не де љу да на на ви кле на ње га, с
об зи ром на то да про во де до ста вре -
ме на за јед но. Нај че шће ше та ју по На -
род ној ба шти или пар ку, али че сто
за ђу и у но ве кра је ве гра да.

– Нај те же ми је углав ном уста ја ње
у по ла се дам ују тру, јер ми је тре нут -
но пр ва шет ња од по ла осам, и кон -
стант но мо тре ње на псе да не по је ду
не што што не би тре ба ло, про ве ра од
кр пе ља то ком то пли јих да на и по не -
ки су ко би са пси ма лу та ли ца ма. Не -
кад вре мен ски усло ви пред ста вља ју
про блем, јер ни су увек сјај ни – об ја -
шња ва Ни ко ла.

Он тре нут но ше та че ти ри пса: два
злат на ре три ве ра и по ме ну те пин че -
ве. За пет го ди на, ко ли ко ра ди овај
по сао, ше тао је још пет па са. Ују тру
ше та сва че ти ри пса, а по под не и
уве че је с ре три ве ри ма.

– Нај за ни мљи ви је у овом мом хо -
би ју је то што се до бро упо знаш с

вла сни ци ма, ко ји су див ни љу -
ди, упо знаш круг љу ди ко ји
ше та ју сво је псе, а нај леп ши
осе ћај је кад де ци и њи хо вим
ро ди те љи ма на ули ци из ма -
миш осмех на ли цу док про -

ла зиш – ка же он.
Ка же да му ни је ни ма ло те -

шко да ра ди овај по сао, да га је ја ко
за во лео, по себ но за то што је окру жен
до брим љу ди ма. Свог пса не ма, али
га сва ког да на, кад се вра ти ку ћи, че -
ка ју две мач ке и па па гај.

По моћ Ку пи до на

Си ни ша Ти шма (45) и ње го ва су пру -
га че ти ри го ди не су вла сни ци еро -
тик-шо па „Ку пи дон”, ко ји по сто ји у
на шем гра ду већ пет на ест го ди на.

– Не мо гу да ка жем да љу ди из на -
шег окру же ња ни су има ли пред ра су -
де пре ма овом по слу. Мно ги ова кве
про дав ни це по сма тра ју са мо кроз пар
про из во да, али не схва та ју да су мно -
ге ства ри ко је ми про да је мо не што
што сва ко ме у јед ном тре нут ку за тре -
ба у жи во ту – при ча Си ни ша.

Куп ци пр ви пут до ла зе сти дљи во,
али ка да упо зна ју ове при јат не вла -
сни ке, по ста ју вр ло опу ште ни и спрем -
ни да чу ју са ве те и пре по ру ке ка ко би
по бољ ша ли ква ли тет свог жи во та.

– До ста се ку пу је пре ко ин тер не та,
па ша ље мо по штом, а ов де у гра ду и
но си мо на кућ ну адре су, али Пан чев -
ци и свра ћа ју у рад њу. Че сто им уз
оно што су по ру чи ли по кло ни мо не -
што но во што би мо гли да про ба ју, а
во ли мо да чу је мо и по врат не ре ак ци -
је ка ко би смо би ли си гур ни да је све
што ну ди мо ква ли тет но и ефи ка сно –
ка же он.

Мно ги куп ци су им и дан-да нас за -
хвал ни јер се на кон ко ри шће ња од ре -
ђе них сред ста ва за по ве ћа ње по тен -
ци је њи хов од нос с брач ним парт не -
ри ма дра стич но по бољ шао.

– Ни шта што мо гу на ћи у на шој
рад њи ни је ску по, а мо же мно го да
по мог не њи хо вом здра вљу. Де ша ва ју
се про бле ми у сек су ал ном жи во ту на -
кон опе ра ци ја или по ро ђа ја код же -
на. Ми им пре по ру чу је мо нај бо ље,
док не на ђу оно што им од го ва ра. Оно
што се не по ка же као ефи ка сно, из -
ба цу је мо из асор ти ма на – ка же он.

Му шкар ци су че шћи
куп ци, има до ста стал -
них му ште ри ја, а че сто
се ку пу ју сим па тич ни
по кло ни за де во јач ке или
мо мач ке ве че ри. Нај про -
да ва ни ји су ви бра то ри и
пре па ра ти за по тен ци ју.

– Ка да му шкар ци ку -
пу ју за же не, они ку пу ју
јеф ти ни је ства ри, же не
са ме се би увек ку пу ју
нај ску пље. Ме ни је нај -
ве ћи иза зов да об ја сним
му ште ри ји ко ли ко нешто
мо же да му по мог не и

ра ду јем се ка да се вра ти и ка же да
сам био у пра ву – при ча.

По ро дич ни би знис

Отац Дра ган (62) и син Ми лош (39)
Ко стић за јед но во де про дав ни цу у ко -
јој се мо же про на ћи све што се ти че
ло ва, ри бо ло ва, оруж ја и пи ро тех ни -
ке. Ова је дин стве на рад ња у на шем
гра ду по сто ји већ че тр на ест го ди на.

– Још као ма ли сам во лео пе тар де,
а са да ми се ви ше до па да ва тро мет –
при ча нам Дра ган.

По сао ко јим се ба ве за њих пред ста -
вља ужи ва ње, али но си и ве ли ку од го -
вор ност. За сва ко оруж је у рад њи они
има ју по ло же ни струч ни ис пит, а за
ру ко ва ње пи ро тех ни ком и по себ ну ли -
цен цу. Тру де се да сви ма де таљ но об -
ја сне ка ко се ру ку је оним што ку пу ју.

– Ва тре на оруж ја се ско ро и не про -
да ју, нај ви ше су то те тив на – лук,
стре ла и са мо стрел. Сла би је вер зи је
се не при ја вљу ју МУП-у, али оне ја че,
с ве ћом на те зном те жи ном, куп ци мо -
ра ју да при ја ве у ро ку од осам да на, а
ми као про дав ци у ро ку од пет на ест.
Ва зду шне пу шке 4,5 мм до 200 м/с
мо гу ку пи ти на лич ну кар ту без при -
ја ве, а за све ве ће бр зи не и ка ли бре
по треб но је при ја ви ти над ле жном ор -
га ну – об ја шња ва ју.

Да би успе шно ра ди ли овај по сао,
про дав ци мо ра ју да бу ду и до бри пси -
хо ло зи. Ме ђу тим, пре не го што не ко
ку пи не ко ва тре но оруж је, по треб но
је да има одо бре ње за на бав ку од
МУП-а. Од ло ва ца се та ко ђе зах те ва -
ју од ре ђе ни па пи ри. Код Ко сти ћа се
ипак до ла зи по опре му и мам це за
ри бо лов, али и пи ро тех ни ку.

– Да нас има до ста ква ли тет них ва -
тро ме та. Код њих је ве о ма ва жно пра -
ти ти ин струк ци је. За ва тро ме те на
јав ним до га ђа ји ма ра ди се ела бо рат,
на црт, ски ца, по треб но је да осо ба ко -
ја га пу шта по се ду је по се бан цер ти -
фи кат, да по сто ји спе ци фи ка ци ја и
да се при ја ви ва тро га сној уста но ви. У
ку ти ја ма за ва тро мет мо же би ти од
шест-се дам до три ста пе де сет раз ли -
чи тих вр ста ра ке та – об ја шња ва ју.

По сао је спе ци фи чан, јер има ју ра -
зно вр сну ро бу и о све му мо ра ју да зна -
ју мал те не све. Пра те за ко не, њи хо ве
из ме не и до пу не, и во де ре дов но еви -
ден ци ју о свим про да тим ар ти кли ма.

Нео до љив осмех

Ели за бе та Пе тро вић Ли си цин и Де -
јан Пе тро вић по след ње че ти ри го ди -
не во де са лон за шишањe па са, у ко ји
вла сни ци вр ло ра до до во де сво је ку -
це јер зна ју да ће их та мо до че ка ти
истин ски љу би те љи жи во ти ња. Ова
по ро ди ца се ба ви од га ја њем са мо је да
и тре нут но жи ви с њих де сет, али и са
два моп са и два би шо на.

– У по сао смо ушли слу чај но. Имали
смо би шо на ко ји је из ра стао у див ног

пса. С об зи ром на то да смо га во ди ли
на из ло жбе, би ло је по треб но да му се
сва ке не де ље одр жа ва фри зу ра. Нај -
бо љи трет ман је имао у са ло ну у Но -
вом Са ду, али то је би ло ја ко ску по,
па сам на у чи ла да са ма то ра дим –
при ча нам Ели за бе та.

Овај брач ни пар ве о ма је при вр жен
сво јим пси ма и по сао од га ји ва ча не
ра де због нов ца, већ до ста во де ра чу -
на с ким се њи хо ве жен ке па ре. За
три го ди не има ли су са мо јед но ле -
гло и прак ти ку ју да са ку пе но вац и
про на ђу иде ал ног муж ја ка да би се та
ра са одр жа ла на пре ђа шњем ви со ком
ни воу.

– Код не ге па са је нај бит ни ја са ма
пси хо ло ги ја. Мо раш да пре по знаш да
ли је пас агре си ван или са мо упла -
шен. Јер, сви се упла ше кад их до ве -
ду у са лон. Раз ло зи су ра зни: ми рис
сред ста ва за дез ин фек ци ју их под се -
ћа на ве те ри на ра, а и фен је ве о ма бу -
чан. Он мо ра да бу де јак да би се њи -
хо ва ко жа до бро осу ши ла, по ја ча ла
цир ку ла ци ја и дла ка на пу ни ла ва зду -
хом ка ко би што ду же оста ли чи сти –
при ча ју они.

Сма тра ју да је ве о ма ва жно про на -
ћи аде ква тан при ступ сва ком псу, јер
они ре а гу ју на енер ги ју ко ју љу ди
еми ту ју.

– Пси ма ни је бит но ка кву ће фри -
зу ру има ти. Њи ма је до ла зак у са лон
стрес, не ка да и због вла сни ка ко ји
има ју ве ћу тра у му од са мих па са. Ми

ин си сти ра мо да вла сни -
ци не раз го ва ра ју с њи -
ма док су на трет ма ну,
али мо гу би ти при сут ни
– ка жу.

Не ки пси су јед но став -
но агре сив ни ји, пр зни -
це, а то је нај че шће та ко
ка да у ку ћи не ма га зде
или је пас глав ни.

– Мо ја енер ги ја јед -
но став но при ја пси ма.
Ми жи ви мо с њи ма и
раз у ме мо их. Не ка да је
до во љан је дан кра так
звук ко ји на пра вим да

они ста ну и сми ре се. Мно ге псе ко је
ни ко ни је успе вао да оку па без кор пе
ми смо ус пе ли да на вик не мо на наш
на чин ра да без ика квих про бле ма –
об ја шња ва Ели за бе та.

Од ре ђе не ра се, као што су би шо ни,
јед но став но мо ра ју да се ре дов но ши -
ша ју, али мал те зе ри и јор ки ји не мо -
ра ју. Вла сни ци их углав ном до во де
јер не ма ју вре ме на да са ми у пот пу -
но сти бри ну о њи хо вој хи ги је ни.

– Ми ра ди мо до ста на по ди за њу
све сти о кул ту ри др жа ња па са. Мно -
ги ни су ни све сни шта то све под ра зу -
ме ва и ко ли ко и они са ми мо ра ју у
ме ђу вре ме ну да бри ну о њи ма и њи -
хо вом здра вљу – ка же Де јан.

У њи хов са лон до ла зи ле су и ку це
са озбиљ ним про бле ми ма, као што је
шестсто кр пе ља на те лу, или ве о ма
уће ба на дла ка ко ја им на но си ве ли ке
те го бе и успо ра ва ци р ку ла ци ју.

– Тре ба ло би да се пси ши ша ју на
шест до осам не де ља. Ми ко ри сти мо и
мно ге ма ске за раз ли чи те ти по ве ко же
и дла ке. То је ва жно да би им се вра ти -
ла вла жност ка ко не би има ли раз не
алер ги је или ири та ци је – при ча ју.

По ред то га што их ку па ју, они че -
сто по сма тра ју да ли пас има не ке
про бле ме и, ако не што при ме те, да ју
са ве те вла сни ци ма и упу ћу ју их на
ве те ри на ре. Ка жу да су мно ги ма на
тај на чин и спа сли жи вот. И до да ју да
је ово по сао с нај и скре ни јим би ћи ма.

Мир ја на Ма рић

Синиша Тишма

Елизабета Петровић Лисицин

Никола Долић

Оливер Новаков

Милош и Драган Костић

Ту ре кроз
тврђаве у Ср би ји
Сајт kompaskazesrbija.rs омо гу ћио
је не ко ли ко 3Д вир ту ел них ту ра за
де сти на ци је у Ср би ји, ко је су до -
ступ не свим ко ри сни ци ма ра чу на -
ра и „па мет них” мо бил них те ле -
фо на. На овај на чин мо же те да по -
гле да те не ке од твр ђа ва у Ср би ји,
по пут Го лу бач ке, Пи рот ске, Пе тро -
ва ра дин ске и Бач ке.

Твр ђа ва Го лу бац је, на кон ре -
кон струк ци је, по ста ла јед на од нај -
по пу лар ни јих ту ри стич ких ло ка -
ци ја у Ср би ји. Ова твр ђа ва на Ду -
на ву са сто ји се од де вет ку ла, а оно
што до при но си ње ној ле по ти је су
њен по ло жај и окру же ње.

Пи рот ска твр ђа ва, по зна та и под
име ном Мом чи лов град, ве ћим де -
лом је ре кон стру и са на. У ис ко пи -
на ма код Пи рот ске твр ђа ве на ђе ни
су оста ци на се ља чак из гво зде ног
до ба. У свом ре ста у ри ра ном из да -
њу, Пи рот ска твр ђа ва је по вра ти ла
из глед из вре ме на вла да ви не кне за
Ла за ра, ка да је би ла стра те шки ва -
жан по гра нич ни град.

Вир ту ел на ту ра кроз Пе тро ва ра -
дин ску твр ђа ву упо зна је по се ти о це
с ле по та ма, исто риј ским чи ње ни -
ца ма, али и ак ту ел но сти ма ве за -
ним за твр ђа ву. Ка ко би оби ла зак
твр ђа ве био лак ши, кре и ран је и
ин тер ак тив ни во дич, чи ју уло гу је
пре у зео члан чу ве ног ар хив ског
оде ље ња из те ле ви зиј ске се ри је „Др -
жав ни по сао”, и ујед но исто ри чар
по про фе си ји, Ни ко ла Шко рић.

Бач ка твр ђа ва пред ста вља нај -
зна чај ни је и нај бо ље очу ва но сред -
њо ве ков но утвр ђе ње на за па ду
Војво ди не. С ње них ку ла се пру -
жа пре леп по глед на вој во ђан ску
рав ни цу.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта је за вас ди вље. Књи ге из „Лагу -
не” до би ће ау то ри сле де ћих по рука:

„Мо ја же на, кад се оправ да но за -
др жим у гра ду због бо ем ских ак -
тив но сти.” 064/2127...

„То сам ја кад но ћу не смем 
да отво рим вра та фри жи де ра.”
063/3010... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 10. ју на, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Са ким би сте во ле ли да за вр -
ши те?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 дина-
ра у Вип мрежи, 39,60 динара у Теле-
нор мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Од ау тор ке
бест се ле ра „Су -
ро ва љу бав” Ко -
лин Ху вер сти -
гао је но ви љу -
бав ни ро ман,
„Са на ма се за -
вр ша ва”. По ред
сек си љу бав не
при че, ње ни ро -
ма ни се ба ве и
про бле ми ма и
иза зо ви ма мла дих љу ди спе ци фич -
ним за пе ри од ра них два де се тих.

Ли ли жи вот ни кад ни је ма зио,
али је то ни је спре чи ло да се и да -
ље бо ри. Пре шла је дуг пут од од -
ра ста ња у ма лом ме сту – за вр ши -
ла је сту ди је, пре се ли ла се у Бо -
стон и за по че ла ка ри је ру. А кад
упо зна и згод ног не у ро хи рур га Рај -
ла Кин кеј да, од јед ном јој се чи ни
да је њен жи вот са вр шен, али му -
чи је то што он не во ли да се ве зу -
је. Иа ко Ли ли по ста је из у зе так од
овог пра ви ла, она се и да ље пи та
за што је то та ко.

Док је пре пла вљу ју сум ње о но вој
ве зи, по ја вљу је се Атлас Ко ри ган,
Ли ли на пр ва љу бав, и вра ћа је у
про шлост ко ју је дав но оста ви ла иза
се бе. Он је био ње на срод на ду ша и
за штит ник, а ње гов по вра так пре ти
да угро зи ње ну ве зу с Рај лијем.

Са на ма се 
за вр ша ва”

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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Телефон 013/33-43-45

ЦЕНА

за Б категорију

64.000 динара

НАЈЈЕФТИНИЈА АУТО-ШКОЛА У ГРАДУ

• За све полазнике бесплатни лекарски

преглед и полагање прве помоћи

• Два часа вожње гратис



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ОПЕЛ астра 2001. годи-
ште. 065/549-92-02, вла-
сник. (291601)

ПРОДАЈЕМ пасат 1.9 ТДИ,
2007, караван. 069/331-
03-97. (291787)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5
ДЦИ, 2002, у деловима.
062/491-240. (291660)

НА ПРОДАЈУ шкода фаби-
ја караван, 2003. годиште,
1.9, СДИ, регистрован,
власник. 062/847-34-83.
(291708)
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JAVOR DRVO
STOVARIŠTE OGREVNOG DRVETA

BUKVA, CER,
HRAST, BAGREM

PREVOZ, SEČENJE, CEPANJE, UNOS

Novo u ponudi – PELET

061/292-07-75, 063/811-18-43
Kozaračka 112, Pančevo

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Буков пелет – 22.900 дин/тона

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОПЕЛ зафира 2007, фа-
брички метан, власник, до-
бра. 063/320-670. (291720)

АСТРА Г 1.7, 2001, петора
врата, у првој боји, фул
опрема. 064/587-50-24.
(291726)

ГРАНДЕ пунто 1.9, мулти-
џет, 2007, фул опрема,
шест брзина, власник.
064/130-36-02. (291727)

ПУНТО 1.2, 2011, атести-
ран плин, 94.000, власник,
петора врата. 064/587-50-
24. (291727)

НА ПРОДАЈУ пежо 206,
караван, 2004. годиште,
1.4 ХДИ, цена 950 евра.
Контакт 065/886-62-25.
(291750)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2005, 1.500 евра. 063/712-
34-11. (291780)

ПЕЖО 207, 2009, петора
врата, клима, тек реги-
строван. 061/136-01-22.
(291856)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (291663)

КУПУЈЕМ аутомобиле од
70 до 2.000 евра. 062/193-
36-05. (291867)

КУПУЈЕМ аута до 1.500
евра. 063/165-83-75.
(291867)

NEW HOL LAND 70 ks,
2005, пнеуматска сејалица
агриа, vo gel no ot 1050, 4
бразде, gru ber-pod ri vac,
тракторски виљушкар и
круњач за кукуруз.
063/320-670. (291720)

ПРОДАЈЕМ металну гара-
жу са каналом. Моше Пи-
јаце, код моста. 063/835-
45-33 (СМС)

ДОМАЋЕ кравље млеко,
сир, јогурт, сурутка могу-
ћа достава. 069/300-32-80
(СМС)

ПРОДАЈЕМ метални ча-
мац 6 м дужине. 062/841-
28-20. (р/4867)

ПРОДАЈЕМ очувану угао-
ну гарнитуру и брачни
кревет., Тел. 355-039.
(291801)

КАУЧ фотеља мојца, са-
мачки кревет, судопера, с
висећим, сто, столице.
063/861-82-66. (291455/р)

АПАРАТ за кокице, брене-
ри, колица, аутогени, бу-
шилица, разни алати.
068/401-59-77. (191264)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж
1, или мењам за мањи ау-
то. 062/339-299. (291754)

ИЗДАЈЕМ гаражу, први ни-
во, јавна гаража, Котеж 2.
063/122-55-22. (291719)

ПРОДАЈЕМ бицикл la kes
GTX  100, шимано мењач.
064/374-26-23. (291669)

КРЕВЕТИ од 15.300, сто-
лови од 4.500, столице од
1.800. 060/600-14-52.
(291681)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара,
нова. 371-568, 063/773-
45-97. (291682)

ПРОДАЈЕМ брачни кревет,
буква са подом летвице,
простор за душек 190 х
160. 064/493-00-82. (291709)

ПРОДАЈЕМ јариће може
и заклани, доносим кући.
Тел. 617-336. (291742)

ЗАМРЗИВАЧ 310 л, ком-
биновани фрижидер, веш-
машина, комбиновани
шпорет, телевизор.
063/861-82-66. (291741)

ПРОДАЈЕМ два бика си-
менталца, око 300 и 400 кг
и свиња 120н кг. Тел.
064/338-49-27. Бата.
(291791)

ТР SHA STEK нуди продају
металне галантерије. Кон-
такт телефон 061/240-76-
43. (291792)

ВИШЊЕ, уберите сами
или наручите на 064/073-
74-24. (291793)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
комбиновани већи, замр-
зивач вертикални, веш-ма-
шину. 064/129-73-60.
(291795)

ПРОДАЈЕМ две јунице од
годину дана и две краве
стеоне седам месеци.
063/807-32-60, Панчево.
(291834)

ПРОДАЈЕМ посебно самог
угаоног за кауче и замрзи-
вач од 310 литара, мотор
замењен. 064/164-12-56.
(291833)

ШПОРЕТ на бутан и бутан
боцу продајем. 013/352-
038. (291620)

ПРОДАЈЕМ кухињу, дво-
делна судопера 2.60 м,
фронтови од дрвета, 150
евра. 062/176-54-24,
064/561-89-74. (291625)

МЕТАЛНЕ цистерне 1.800
и 2.800 литара, продаја
или замена за нешто.
063/222-208. (291644)

ПРОДАЈЕМ казан за раки-
ју 25 л, казан за маст 100
л. Тел. 069/206-30-72.
(291667)

КУЋНИ бар, дрвени сто,
столице, метална, двена
комода, тепих, кварцна
пећ, пластична бурад, те-
левизор. 064/206-30-24.
(291739)

ПРОДАЈЕМ козе младе,

уматичене, кошнице пра-

зне ЛР, приколица за 24

кошнице. 063/787-13-33.

(291661)

ПРОДАЈЕМ нов апарат за
кокице, покретни улични ,
замена за јефтинија кола.
064/004-52-30. (291821)

ПРАСИЋИ на продају, Вој-
ловица, клање гратис.
066/367-717. (291832)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (291421/р/4867)

ПОВОЉНО продајем ма-

шину за производњу па-

пирних џакова. Тел.

064/424-95-10. (291830)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, телевизоре,
долазим на кућну адресу.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (291400)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче, ел. Шпорете, по-
прављам исте. 060/521-
93-40. (291646)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи, поло-
ван намештај и сво остало
покућство. 061/641-30-36,
066/641-30-36. (291647)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, телевизоре,

фрижидере, замрзиваче,

долазим на адресу.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (291643)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, перје, плинске боце,

бакар, гвожђе, месинг.

066/900-79-04. (291631)

КУПУЈЕМО секундарну си-

ровину, акумулаторе, веш-

машине, замрзиваче, теле-

визоре, све остало.

061/322-04-94. (291707)

КУПУЈЕМ гарнитуре, столи-
це, столове, ТА пећи, остало
покућство. 060/138-52-38. 
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ПАКЕТ 1 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
са леукоцитарном формулом и тромбоцити) 
+ ГВОЖЂЕ

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

• УКУПАН ХОЛЕСТЕРОЛ + HDL ХОЛЕСТЕРОЛ
+ LDL ХОЛЕСТЕРОЛ + ТРИГЛИЦЕРИДИ 
+ АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА (еритроцити, 
хемоглобин, леукоцити са леукоцитарном 
формулом и тромбоцити) + СЕДИМЕНТАЦИЈА

Цена: 300 динара

ПАКЕТ 4 

• ТУМОР МАРКЕР ПРОСТАТЕ PSA + fPSA

Цена: 1.500 динара

ПАКЕТ 5 

• ХОРМОНИ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ TSH + FT4

Цена: 900 динара

ПАКЕТ 6 

• ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД УРИНА 

Цена: 200 динара

ПАКЕТ 7 

• ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
Цена: 450 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE од 25. маја до 10. јуна

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар Србије

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  100 динара

САМО СУБОТОМ

ГИНЕКОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Весна Новичић 
Ђоновић

Дом здравља Палилула

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево



СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

ИЗДАЈЕ СЕ ЛОКАЛ

у Димитрија Туцовића 1,

површине 143 m² (приземље)

+ 85 m² (подрум).

064/64-39-721

НАМЕШТЕН стан, 40 квм,

код Црне мачке, 7. јули,

предност студенти.

061/149-27-22. (291547)

ИЗДАЈЕ се једнособан

стан, 45 квм, апартман.

Налази се близу центра

града, Содара, Стан је

комплетно реновиран и

опремљен новим наме-

штај, са кухињом, две со-

бе. Контакт телефон.

060/516-15-18. (ф)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан

стан, Маргита. 062/355-

154. (291769)

ИЗДАЈЕМ празан једнои-

пособан стан, Тесла, 100

евра + депозит, 371-543.

(291684)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли од

48 квм, телефон 064/366-

59-63. (291652)

ИЗДАЈЕМ собу и кујну,

Маргита, Светозара Ше-

мића 70-а, Панчево. Тел.

013/354-703. (291650)

ИЗДАЈЕМ ненамештен

двособан стан, ЦГ, клима,

прек пута БИГ-а. 061/605-

19-07. (291645)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен

стан у кући, искључиво

брачном пару. 063/188-

40-09. (291640)

ИЗДАЈЕМ нов једносбан

стан,екстра намештен у

згради, близу Авива са га-

ражним местом. Тел.

063/882-23-77. (291721)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-

требне куће, станови, брза

реализација. ПЛАЦ Стари

Тамиш, 5.25, 8.000, право

својине. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (291877)

АУТО-ПЛАЦ, 36 ари, фронт

40 х 90, пословни простор

101 квм, 45.000.(67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66. (291877) 

ИЗДАЈЕМ на дуже једнои-

пособан нов стан у Глого-

њу полунамештен са тера-

сом, посебан објекат, све

одвојено 063/106-05-47

(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан у центру.

063/313-005, 062/978-34-

26 (СМС)

ПОТРЕБНА за издавање

опремљена кућа или ви-

кендица са великим двори-

штем 061/152-05-64 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

на Тесли са ЦГ. Тел.

063/823-48-29. (291803)

СТАН за издавање, на

Стрелишту, 33 квм.

060/036-23-89. (291604)

СТАН на продају, на Стре-

лишту, 33 квм. 060/036-

23-89. (291604)

АМК некретнине, купови-

на и продаја станова. Ње-

гошева 12. 061/262-08-44.

(291854)

КУПУЈЕМО станове, куће

на свим окацијама. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(291685)

КУПУЈЕМО станове за ре-

новирање, исплата одмах.

„Купола некретнине”,

065/328-66-94. (291690)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама.

„Олимп”, 351-0561,

064/234-36-01. (291784)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама. Брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (291875)

ПРОДАЈЕМ једноипособан

стан, сређен. 064/088-48-

90. (291752)

ПРОДАЈЕМ двособан ком-

форан стан, ТА пећ. Тел.

013/352-710, моб.

066/352-710. (291751)

НА ПРОДАЈУ стан 50 квм,

преко пута Лидла, ЦГ,

укњижен, сређен, високо

приземље, продајем без

посредника, 40.000 евра.

060/441-11-23. (291649)

ЈЕДНОСОБАН, строги цен-

тар, 24 квм, салонски.

„Дива”, усељив одмах.

064/246-05-71. (291743)

ТАМИШ капија, двоиосо-

бан, 78 квм, ЦГ, двосрано

оријентисан, 70.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (291781)

ДУПЛЕКСИ, 80 квм, 500 –

700 евра квм. 341-789,

063/818-36-99. (291852)

СТРЕЛИШТЕ, 39 квм, ЦГ,

ВПР, леп станчић, 27.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (291845)

ШИРИ ЦЕНТАР, дворишна

кућа, помоћни објекат,

16.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (291845)

МИСА, једноипособан, 45

квм, III, сређен, 25.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (291844)

СТРОГИ центар, зграда

код МУП-а,  67 квм,

49.900 евра. АМК некрет-

нине. 061/262-08-44.

(291844)

ТЕСЛА, трособан стан са

ЦГ, IV спрат, са нус про-

сторијама. 013/331-079,

063/770-45-55. (290895)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, продајем једноипосо-

бан стан, укњижен, 1/1,

064/021-19-31. (и)

ЈОВАНА ГАВРИЛОВИЋА

25, IX, 56 квм, ЦГ, тераса,

двоипособан, комплетно

реновиран, 45.000.

062/844-08-70. (291567)

КАЧАРЕВО продајем дво-
собан стан 52 квм, тераса,
грејање 21.000 евра. Тел.
063/763-60-64 (СМС)

НА ПРОДАЈУ стан 50 квм,
преко пута Лидла, ЦГ,
укњижен, сређен, високо
приземље, продајем без
посредника, 40.000 евра.
060/441-11-23. (291649)

КОТЕЖ 2, дуплекс, тросо-
бан, 70 квм, V, 42.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (291875)

КОТЕЖ, једнособан, 35,
ЦГ, 20.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (291877)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 061/382-
88-88. (291664)

СОДАРА, 59 квм, ЦГ, лифт,
30.0000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-89. (291685)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
ЦГ, II, прелеп.  (679),
„Трем 01”, 063/836-23-89.
(291685)

ТЕСЛА, 55 квм, ЦГ; ПР,
реновиран, 48.000.  (679),
„Трем 01”, 063/836-23-89.
(291685)

МИСА, 45 + 15, реновира-
но, 26.500; Тесла, двори-
шно, 34, 12.500. „Јанко-
вић”, 348-025. (291712)

НОВА КУЋА, 13 ари пла-

ца, општина Алибунар,

хитно, јефтино. 063/180-

22-26. (291771)

МОНТАЖНА кућа у Цре-

паји, цена 18.000 евра; ви-

кендица и пола ланца зе-

мље у Црепаји, 5.000 евра.

Тел. 062/166-15-21. (291840)

КУЋА 180 квм, Војловица,

ЦГ, изолација, власник,

60.000 евра. 065/367-71-

71. (291832)

ПРОДАЈЕМ четири и по

ланца грађевинског земљи-

шта, северна зона, преко

пута Секиног салаша.

062/102-89-16. (291823)

ВИКЕНДИЦА, 15 ари,

плац 5 ари, укњижено, Но-

восељански пут. 064/489-

40-36. (291825)

КУЋА, шири центар, 80

квм, 3 ара, заједнички

улаз, засебан плац.

060/333-65-80. ((291815)

СРЦЕ Баната, сеоско има-

ње, Баваниште, 38.000

евра. АМК некретнине.

061/262-08-44. (291854)

ПЛАНДИШТЕ, кућа, ло-

кал, воћњак, само 44.900

евра. АМК некретнине.

061/262-08-44. (291854) 

КУЋА, некретнине, купови-

на кућа, Панчево и села.

061/262-08-44. (291854)

ЦЕНТАР, кућа укњижена,

619 квм, 9.5 ари, 170.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (291844)

УЛИЧНИ део куће, Војло-

вица, 56 квм, усељив,

13.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (291781)

СТАН на продају опре-

мљен 65 квм, Лава Толсто-

ја 20, Куткова зграда.

063/362-973. (СМС)

ПЛАЦ Кудељарац, 17 ари,

10 х 170  м, уз Техномар-

кет, инфраструктура.

063/729-72-86.- (291642)

КУЋА, Бања Врујци, 60

квм, 6 ари, продајем/ме-

њам. 011/274-80-67. (291666)

ПЛАЦ Стари Тамиш, 5.25,

8.000, право својине. (67),

„Милка М”, 063/744-28-

66. (291877)

АУТО-ПЛАЦ, 36 ари,

фронт 40 х 90, пословни

простор 101 квм,

45.000.(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (291877) 

ПЛАЦ, Девојачки бунар,

57,56 ари, 6.500 евра, по-

вољно, вода, струја. ПЛАЦ

Стари Тамиш, 5.25, 8.000,

право својине. (67), „Мил-

ка М”, 063/744-28-66.

(291877)

АУТО-ПЛАЦ, 36 ари,

фронт 40 х 90, пословни

простор 101 квм,

45.000.(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (291877) 

АУТО-ПЛАЦ, 36 ари,

фронт 40 х 90, пословни

простор 101 квм,

45.000.(67), „Милка М”,

063/744-28-66. (291877) 

ПРОДАЈЕМ улични део ку-

ће, 55 квм, Спољностарче-

вачка 89, 18.500. 063/308-

510. (291671)

КУЋА, Омољица, 80 квм, 7

ари, легализована, 1/1,

помоћни објекти. 064/961-

00-70. (291688)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова

Миса. Тел. 064/993-35-00.

(291701)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари

плаца, Банатско Ново Се-

ло. 066/887-84-00.

(291704)

ВОЈЛОВИЦА, 19 ари, ку-

ћа, 90.000; Старчево, 15

ари, кућа + локал, 44.000.

„Јанковић”, 348-025.

(291712)

ЈАБУЧКИ пут, потпуно но-

ва кућа, 111 квм, укњиже-

на, власник, 79.000 евра.

065/258-87-77. (291711)

ПРОДAЈEМ кућу, три ду-

плекса, Горњи град, 8 ари

плац. 063/829-89-48.

(291145)

КУЋА, Маргита, 180 квм +

3.4 ара плаца. 065/266-42-

28, 063/740-22-41. (291593)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру

Иланџе. Тел. 064/473-10-

72. (291335/р-4867)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

са пратећим објектима у

Иванову. 062/415-359,

064/828-36-26. (291342)

ПРОДАЈЕМ плац 2.52,

Златарска 26, Миса.

065/641-53-48. (291651)

КУЋА, Стрелиште, спрат-

на, 330 квм, 5 ари плаца,

69.000. ПЛАЦ Стари Та-

миш, 5.25, 8.000, право

својине. (67), „Милка М”,

063/744-28-66. (291877)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, олово, веш-маши-

не, замрзиваче, телевизо-

ре, долазим. 061/321-77-

93. (291707)

КУПУЈЕМО обојене мета-

ле, гвожђе, олово, веш-ма-

шине, замрзиваче, телеви-

зоре, остало. 061/206-26-

24. (291707)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, шпорете, за-

мрзиваче, ТВ уређаје и све

остало. 063/196-54-56,

061/130-44-33. (291723)

КУПУЈЕМ перје, сарински

намештај, слике, сатове,

стари новац, старе играч-

ке, стрипове, старо покућ-

ство. 063/705-18-18, 335-

930. (291749)

НА ПРОДАЈУ плац на Ку-

дељарцу 28 ари градско

грађевинско земљиште,

750 евра за 1 ар. 064/256-

61-64. (СМС)

НА ПРОДАЈУ 10 ари пла-

ца. 065/83-73-65 и

064/364-83-18 (СМС)

МЕЊАМ КУЋУ 100 квм на

Миси за стан у граду.

061/600-49-00 (СМС)ПРО-

ДАЈЕМ кућу у Иланџи са

27 ари плаца, 18.500 евра.

065/342-23-91. (290929)
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Општа и васкуларна хирургија – прегледи

и операције – хипербарична комора.

Комплетна лабораторијска, ултразвучна,

гастроскопска и колоноскопска дијагно-

стика. Прегледи свих специјално сти из

интерне медицине, неуропсихијатријски

прегледи и дијагностика и давање тера-

пија у поликлиници Panmedica, а по 

потреби и у вашем стану.

За Вас Поликлиника Panmedica
Панчево, Жарка Зрењанина 125

Тел. 013/351-551, моб. 064/133-54-98,

061/333-54-98 и 060/333-54-98

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у кухињи 
и за роштиљем.

Почетна плата за 
раднике са искуством
50.000 + пријава 
+ топли оброк, 
без искуства 45.000 +
пријава + топли оброк.
Ћевабџиница „Хало Леков-Ћевабџиница „Хало Лесковац”,

063/897-55-04
(2/290950)

Предузећу SET RECIKLAŽA D. O. O. 

Потребни радници за растур
телевизора и монитора. 

Рад се обавља у Крњачи.
Пријаве на 011/297-22-23 или office@setreciklaza.rs

ПРЕВОЗ шљунка,

песка, сејанца, 

одвоз шута 

и намештаја. 

ЧИШЋЕЊЕ 

дворишта, тавана,

подрума.

064/158-44-10,

063/101-11
(2/291643)

УЛИЧНЕ ПРОДАВЦЕ НОВИНА

ТРАЖИ

Информације на телефон 300-830 од 8 до 14 сати сваког радног дана

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије. 063/666-755
(СМС)

РЕСТОРАНУ Бакана по-
требан конобар, 33.000.
063/426-104 (СМС

РЕСТОРАНУ ROYAL у Авив
парку потребни радници.
063/216-788. (291431)

ПОТРЕБНА радница за
СТР, може и почетница.
Тел. 065/205-44-41. (1291615)

ПОТРЕБНИ озбиљни рад-
ници за тепих сервис и ау-
то-перионицу. 060/707-
67-25. (291629)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, кровови, фасаде.
063/246-509. (291657)

ПОТРЕБНА радница у кла-

дионици у Омољици. Тел.

062/240-280. (2916689

ЛОКАЛ, продаја, центар

28 квм + 12 квм, галерија,

сређен. 063/489-958. (291764)

ИЗДАЈЕМ локал у Улици

Светог Саве. 064/866-23-

26, 061/257-01-71,

064/866-23-50. 

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија. Пријава, ста-
лан посао. 063/884-22-71
(СМС)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу
флајера. 060/664-60-06.
(291871)

ПОТРЕБАН портир, ди-
стрибуција пића We i fert
Панчево. 062/446-285.
(291301)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-

ној пијаци. Одлична лока-

ција. Тел. 063/819-37-33.

(291862)

ЛОКАЛ издајем или про-
дајем, 18 квм, центар, но-
воградња, излог, клима,
изолован. 063/752-04-00.
(291079)

ИЗДАЈЕМ два локала у
центру, 18 и 12 квм, мо-
гућносте спајања.
066/866-49-00. (291600)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (291387)

ЛОКАЛ, пијаца, 11 квм,

хитно, 7.500. (67), „Милка

М”, 063/744-28-66. (291877)

ИЗДАЈЕМ локал код Зеле-
не пијаце, Кочина 4, вели-
ки излог. 063/217-130.
(291354/р/4867)

ТРЖНИ центар на Стрели-
шту, издају се локали ће-
вабџинице „Жар”, 2 х 34
квм + башта 50 квм, зајед-
но или одвојено. Тел.
060/361-43-30. (291828)

ИЗДАЈЕМ локал, ТЦ Змај
Јовина 2. 065/853-93-29.
(291674)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм,
код Аутобуске станице.
352-105. (291753)

ЛОКАЛ за издавање, 12
квм, Жарка Зрењанина 23.
063/103-04-31. (291744)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, Ул.
Војводе Петра Бојовића
19. 066/314-803. (291776)

ЛОКАЛ, продаја 18 квм,
центар, сређен. 063/489-
99-58. (291764)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни, ТА, код Хотела
Тамиш, 90 евра. 064/122-
48-07. (291863)

ЧЕТВОРОЧЛАНОЈ породи-
ци потребна засебна кућа
за дужи временски период.
063/742-35-35. (291868)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, седми
спрат, ненамештен.
060/732-62-61. (291774)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан на Тесли, ЦГ; на
дуже. 066/494-900,
064/137-63-19. (291773)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Содара, 60 квм, 180 евра.
064/866-22-26. (291770)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен двоипособан стан,
строги центар, централно
грејање. 064/051-73-55.
(291848)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 60 квм, Карађорђева
2, депозит. 061/145-56-77.
(291841)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен стан, центар,
новоградња, етажно греја-
ње. 064/305-62-85,
064/121-66-28. (291831)

ТРОЧЛАНОЈ породици по-
требан намештен или по-
лунамештен стна, од 1. ју-
ла. Звати после 17 сати.
060/379-05-18, (291788)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
комплет намештен, у цен-
тру Панчева, приземље,
ертажно грејање на гас.
063/311-369. (291722)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
Борска 3. Звати поподне.
013/373-077. (291728)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, услови задо-
вољавајући. 013/355-537,
065/355-55-37. (291747)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у строгом цен-
тру. Тел. 061/621-32-18.
(291737)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ дво-
собан стан и гарсоњеру
комплетно опремљене.
065/222-80-39. (291756)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (291781)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан у центру.
066/354-412. л(291775)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, зграда + двори-
шни намештен једнособан.
Стрелиште. 064/218-83-
45. (291799)

ИЗДАЈЕМ стан на старој
Миси, са двориштем, не-
намештен, војвођанска 97.
061/321-70-83. (291697)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике
и самце. 064/305-73-01.
(291706)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
шен стан, први спрат, Ко-
теж 1. 063/372-124.
(291717)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру опре-
мљену, на дужи период, у
центру. 060/714-81-38.
(291746)=

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-

шту, повољно. 062/856-91-

34. (291696)

ЈЕДНОИПОСОБАН, цен-
тар, намештен, Тв, wi/fi,
120 евра. 069/113-00-73.
(291676)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан, полунаме-
штен, у центру Панчева.
060/724-17-25. (291670)

ИЗДАЈЕМ стан, полунаме-
штен и намештен.
060/142-22-13. (291689)

СТАН, 38, намештен, Ми-
са, лукс, 220 евра, депозит
300 евра. 064/133-53-36.
(291691)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
полунамештен стан са гре-
јањем, Миса. 063/784-22-
70. (291634)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 063/875-60-34.
(291632)

ИЗДАЈЕМ две пословне
просторије у Његошевој
улици, повољно. 064/140ч-
65-99. (291672)

ГАРСОЊЕРА, центар, на-
мештена, ТВ, wi/fi, ТА,
100 евра. 069/113-00-73.
(291676)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, Маргита.
061/272-01-87. (292686)
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Право учешћа имају сва правна и фи-

зичка лица која:

1. након добијања профактуре, из-

врше уплату ради откупа продајне до-

кументације у износу од 40.000,00 ди-

нара (профактура се може преузети у

договору са повереником стечајног

управника, Слободан Лазић, мобилни

телефон 063/8613-707 или преко мејл

адресе повереника стечајног управни-

ка lazicslo@gmail.com, закључно са

22. 06. 2020. године);

2. уплате депозит на текући рачун сте-

чајног дужника бр: 325-9500600061792-

41 који се води код Војвођанске банке

или положе неопозиву првокласну

банкарску гаранцију наплативу на

први позив, најкасније 5 рaдних дана

пре одржавања продаје (рок за уплату

депозита истиче закључно са 22. 06.

2020. год.). У случају да се као депо-

зит положи првокласна банкарска га-

ранција, оргинал исте се ради прове-

ре искључиво лично мора доставити

Служби финансија Агенције за лицен-

цирање стечајних управника Београд,

Теразије 23, VI спрат, соба број 610,

Београд, закључно са 22. 06. 2020. го-

дине до 15.00 сати по београдском

времену (GMT+2). Банкарска гаран-

ција мора имати рок важења до 29.

08. 2020. године. У случају да на јав-

ном надметању победи Купац који је

депозит обезбедио банкарском гаран-

цијом, исти мора измирити износ де-

позита у року од два радна дана од

дана јавног надметања, а пре потпи-

сивања купопродајног уговора, након

чега ће му бити враћена гаранција;

3. потпишу изјаву о губитку права на

враћање депозита

Предмет продаје се купује у виђеном

стању, а може се разгледати након от-

купа продајне документације, сваким

радним даном од 9 до 13 сати, а

најкасније 7 дана пре заказане про-

даје уз претходну најаву на телефон

063/861-37-07.

Након уплате депозита, а најкасније 5

радних дана пре одржавања јавног

надметања, потенцијални купци, ради

благовремене евиденције, морају пре-

дати образац пријаве за учешће пове-

ренику Агенције за лиценцирање сте-

чајних управника, са фотокопијом га-

ранције или доказа о уплати депозита,

као и потписану изјаву о губитку права

на враћање депозита. У случају да је

потенцијални купац који предаје

пријаву правно лице, поверенику се

доставља и извод из регистрације и

ОП образац.

Јавно надметање одржаће се дана

29. 06. 2020. године у 12 сати на ад-

реси: Агенција за лиценцирање сте-

чајних управника, Београд, Теразије

бр. 23, III спрат, сала 301, у присуству

комисије. 

Регистрација учесника почиње два

сата пре почетка јавног надметања а

завршава се 10 минута пре почетка

јавног надметања, односно у периоду

од 10 до 11.50, на истој адреси.

Стечајни управник спроводи јавно

надметање тако што:

1. региструје лица која имају право

учешћа на јавном надметању (имају

овлашћења или су лично присутни),

2. отвара јавно надметање читајући

правила надметања,

3. позива учеснике да истакну понуду

на оглашену цену, коју су спремни да

плате,

4. одржава ред на јавном надметању,

5. проглашава купца када ниједна дру-

га странка не истакне већу цену од по-

следње понуђене цене,

6. потписује записник.

Купопродајни уговор се потписује у

року од 3 раднa дана од дана одржа-

вања јавног надметања, под условом

да је депозит који је обезбеђен гаран-

цијом уплаћен на рачун стечајног дуж-

ника. Проглашени Купац је дужан да

уплати преостали износ купопродајне

цене у року од 20 дана од дана потпи-

сивања купопродајног уговора. Тек на-

кон уплате купопродајне цене од стра-

не Купца и након добијања потврде од

стране стечајног дужника о извршеној

уплати у целости, исти стиче право на

укњижбу непокретности.

Ако проглашени Купац не потпише за-

писник, купопродајни уговор или не

уплати купопродајну цену у прописа-

ним роковима и на прописан начин,

као и у свим другим случајевима пред-

виђеним Изјавом о губитку права на

враћање депозита, губи право на по-

враћај депозита, а за Купца се прогла-

шава други најбољи понуђач.

Учесницима који на јавном надметању

нису стекли статус купца или другог

најбољег понуђача, депозит (гаран-

ција) се враћа у року од 8 дана од да-

на јавног надметања. 

Порезе и трошкове који произлазе из

закљученог купопродајног уговора у

целости сноси купац.

Напомена: Није дозвољено достав-

љање оригинала банкарске гаранције

пошиљком (обичном или препоруче-

ном), путем факса, mail-a или на други

начин, осим на начин прописан у тачки

2. Услова за стицање права за учешће

из овог огласа. 

Oвлашћено лице:

повереник Слободан Лазић, 

контакт телефон: 063/861-37-07

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр. 40/15 од

27. 10. 2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона

о стечају („Службени гласник Републике Србије” број 104/2009, 99/2011 – др.за-

кон, 71/2012 – одлука УС, 83/2014,113/2017,44/2018 и 95/2018), Националним

стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имо-

вине стечајног („Службени гласник Републике Србије” број 13/2010), Агенција за

лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника
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Продају имовине стечајног дужника

методом јавног надметања

(Напомена: Детаљан опис и статус имовине стечајног дужника која се продаје

приказан је у Продајној документацији)

Целина Опис имовине
Депозит

(дин)

Почетна

цена (дин)

Пословни

простор

трговине

Пословни простор-четири просторије

трговине у приземљу, површине 143 м²,

са припадајућом подрумском просто-

ријом 30 м2 у Панчеву ул. Милорада

Бате Михаиловића 20а, који се налази

у стамбеној згради за колективно ста-

новање изграђена на КП 5696, уписан у

ЛН 16102 КО Панчево као посебан део

бр. 1 у згради бр. 1

3.196.558,00 7.991.395,00

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

СЕЛИДБЕ

БОМБОНЧИЋ

БОРИС
Тел. 064/444—66-74

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

СЕЧЕЊЕ и орезивање др-

већа камионом за рад на

висини. 060/366-65-57.

(291837)

СЕЛИДБА, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (291205)

ИЗДАЈЕМ три столице за

рад у фризерском салону.

Тел. 063/321-358. (291798)

АКО си усамљена, желиш

брак, јави се. 064/437-63-

59. (291835)

ОГЛАШАВАМ неважећом

пловидбену дозволу за ча-

мац, регистарске ознаке

ПА 590 Ф. (291619)

ПЕНЗИОНЕР тражи жену

од 55 – 60 година, прво

због дружења и одлазак у

једну од наших бања. Тел.

064/280-32-95,

СОКОБАЊА, апартмани и
собе. Близу центра.
061/636-08-57, 063/768-
32-68. www.so ko-ba nja.or -
g.zo ri ca (291227)

ПРЕВОЗИМ кипером: пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-.69-94.
(291878)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (291659)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бе-
тона, зидова са одвозом
шута, набијање терена ви-
бро плочом. 064/648-24-
47. (291839)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пе-
ћи, поправљамо квалитет-
но са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (291767)

ТЕПИХ СЕРВИС „Путник”,
дубинско прање тепиха и
намештаја. 302-820,
064/129-63-79. (291806)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисира-
мо, поправљамо и уграђу-
јемо са гаранцијом. Овла-
шћени сервис. „Фриготех-
ник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (291767)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, ифнорматика,
пријемни, месечно плаћа-
ње. Професор. Центар,
013/353-569, 061/603-94-
94, 066/405-336. (291789)

ТВ сервис „Тесла електро-
ник”, све на једном месту.
063/778-47-89, 060/078-
47-89. (291790)

ПРЕВОЗ малим камионом:
шљунка, песка, сејанца, ру-
шење објеката, рашчишћа-
вање терена са утоваром и
одвозом. Најповољније у
граду. 060/425-54-43. (291839)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (290451)

ПЕРФЕКТ – фасаде, зида-
ње, малтерисање, кречење,
кровови, ламинати, кера-
мика. 063/122-14-39. (291290)

РАД виљушкаром и теле-
хендером по свим терени-
ма на утовару и истовару
робе. 064/648-24-50. (29839)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

ископ багером, утовар, од-

воз шута, рушења.

063/771-55-44. (291627)

РАДИМО: зидање, бетони-
рање, поправка старих, но-
вих кровова. 013/664-491,
063/162-53-89. (290923)

ШЉУНАК, песак, сејаснац,
ризла, превоз већим ками-
онима, ископ мањим и ве-
ћим багерима, рушење ку-
ћа. 063/218-894. (291839)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55. (291874)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15.
(291439)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: адап-
тације, купатила, преправ-
ке, славине, вентили, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (291473)

ДРВА, буква, багрем, цер:
услужно сечење, цепање,
уношење. 064/357-82-08.
Босанац. (291483)

КЕРАМИЧАР, постављање
свих врста плочица и ком-
плетна адаптација купати-
ла. Дача, 061/249-29-90.
(291505)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови. Мајстори из Кова-
чице. Неша, 069/444-23-
76. (291584)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери,т ракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (291533)

ДРВОСЕЧА исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које смета. 063/369-
846. (291730)

НАЈПОВОЉНИЈЕ кошење
траве, цепање дрва, уно-
шење угља, и др. 061/311-
97-69. (291740)

ОДГУШЕЊЕ купатила, ку-
хиња и канализационих
цеви машинским путем.
062/640-741. (291777)

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика: шљунак, песак,
сејанац, шут, 1.500 дина-
ра. 062/355-154. (291769)

ПОТРЕБНА радница за
рад у прехрамбеној про-
давници на Миси. Тел.
064/169-32-35. (291656)

КЛИМЕ, монтажа, демон-
тажа, сервис, расхладни
уређаји, бела техника.
060/521-93-40. (291646)

ЕЛЕКТРИЧАР; инсталаци-
је, бојлере, индикаторе, ТА
пећи, шпорете, белу техни-
ку. 060/521-93-40. (291646)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Преводи. При-
према полагања свих ни-
воа знања. 061/656-04-04,
352-892. (291673)

ПОТРЕБАН радник за по-
слове уређења и одржава-
ња зелених површина.
064/196-17-32.  (271679)

ПОТРЕБНИ мајстори за
израду и уградњу ПВЦ и
АЛУ столарије. 063/249-
432. ( 291694)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством за селидбе, го-
дине нису пресудне, по-
звати на број 063/253-028,
сваког дана од 18 до 20
сати. (291729)

ФИРМИ ОРМАРИЋ ДМ
потребан бравар и по-
моћни радник. 063/315-
268, (291783)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, може и са мање
искуства. 064/134-62-62.
(291757)

ПОТРЕБНА конобарица,
конобар, кафићу у Панче-
ву, Книћанинова 37.
062/227-771. (291812)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, сти-
ропор, бавалит фасаде,
бетонирање. 063/865-80-
49. (291759)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, бетони-
рања, рушења кућа, шупа.
061/109-33-53. (291800)

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, бето-
на, бетонирања, итд.
060/035-47-40. (291800)

РУШЕЊА кућа, зидова, бе-
тона, бетонирања, кошење
раве, ископи, итд.
064/122-69-78. (291800)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (291786)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење канализације, адап-
тације купатила, сервис,
повољно. 063/115-71-67.
(291785)

ЦЕПАЊЕ, уношење дрва,
брикета, сечење дрва мо-
торном тестером, копање
канала. 062/190-71-60. (291817)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, поставка ламина-
та. 061/283-66-41,
064/390-00-87. (291850)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (291811)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста
грађевинских радова од
темеља до крова. 063/724-
36-24, Милован. (291849)

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, купатила.
345-874, 062/235-839.
(291847)

РУЧНИ ископи, комплет
шахте, септичке, сечење,
вађење дрвећа, остали
физички послови.
064/422-52-00. (291639)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, кера-
мика, повољно, пензионе-
ри попуст. Проверите.
061/141-38-02. (291680)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, радимо све посло-
ве. 9061/321-77-93. (291707)

ВРШИМ превоз, чистим
таване, подруме, шупе, га-
раже, дворишта, рушим
старе објекте, избацујем
старе ствари, намештај.
Повољно. 063/196-54-56,
061/130-44-39. (291723)

BE DEM ENERGY SO LU TI -
ONS тражи бравара са
или без искуства за одр-
жавање гасне опреме и
инсталација. Контакт: Ма-
рија Симоновић, 060/663-
64-63, радним данима од
8 до 16 сати. (291714)

ГОЛУБ такси тражи диспе-
чера таксија. Предност
радно искуство у таксију и
познавање града Панчева.
Контакт: Марија Симоно-
вић, 060/663-64-63, рад-
ним данима од 8 до 16 са-
ти. (291714)

ФИРМИ из Панчева потре-
бан возач Б категорије ра-
ди развоза робе. Јавити се
од 8 до 16 ати, раднимд
анима, на број 013/402-
840. (291861)

ПОТРЕБАН возач Б кате-
горије за доставу хране у
Панчеву. 064/255-84-58.
(291865)

ПОТРЕБНА спремачица за
сендвичару „Буба”.
063/248-599. (291864)

СЛОТ клубу у његошевој
потребан радник. Звати на
062/833-93-09. (291816)

ПОТРЕБАН мајстор и по-
моћник за молерско-гип-
сарске радове. 063/861-
44-00. (291829)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством за кројачку радњу.
063/144-95-42. (291822)

ШЉУНАК,  песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31,  013/342-
338  (СМС)

ЧИШЋЕЊЕ олука,  замена
поломљеног црепа, висин-
ски радови. 065/535-24-
56. (291498/р/4867)

КОШЕЊЕ траве триме-
ром, дворишта, воћњаци,
плацеви. 064/932-52-86,
Зоран. 

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе. 064/243-82-85. (291225)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (291439)
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Последњи поздрав

ДРАГИЦИ КАРАПЕТРОВИЋ

Са поштовањем и у сећању на лепо дружење.

Од пријатеља БОРЕ
(2/2916134)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ КАРАПЕТРОВИЋ

од МАРКА, НИКОЛИНЕ, МЛАДЕНА и РАДЕ

(3/291613)

28. маја 2020. године преминула је наша драга

СЕЛЕНА САВИЋ
1951–2020.

Сахрана је обављена 30. маја 2020. године на

православном гробљу у Старчеву.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Син ПЕТАР, ћерка ЈАСМИНА, зет АЛЕКСАНДАР,

снаја ИЛИНКА и унуке ТЕОДОРА и НАТАЛИЈА
(28/291699)

СЕЛЕНА

САВИЋ
1951–2020.

Последњи поздрав

снаји Нени од стрица

СТАНОЈА и стрине

ИВАНКЕ

(29/291699)

Последњи поздрав вољеном

КОЧИЦИ

од МИРЕ, ЈОЦЕ, МАЈИЦЕ и САНДРЕ са породицом
(33/291713)

Последњи поздрав вољеном супругу

КОСТИ

од супруге ШТЕФИЦЕ

(34/291713)

Последњи поздрав супрузи

ЦВЕТАНКИ СМОЛЕНСКИ
3. VI 1947 – 27. V 2020.

Хвала ти за све године проведене с тобом.

Твој супруг ИВАН СМОЛЕНСКИ

(47/291734)

Мама,

нека те анђели чувају!

Твоја ћерка ДАНИЈЕЛА СТАНКОВИЋ

са породицом
(48/291734)

Мама,

нека те анђели чувају!

Твоја ћерка АЛЕКСАНДРА ДАВИДОВИЋ

са породицом
(49/291734)

Баба,

хвала на свему.

НЕМАЊА

са породицом

(50/291735)

Опраштамо се од нашег драгог Јошке

ЈОСИФ СЕКАЧ
1960–2020.

Хвала што си нам био пријатељ!

Путуј, капетане....

Дунав и Иваново неће те заборавити.

Тужни твоји: ЗЕЛЕ, НАЦА, НИНА, ДЕЈАНА и

ИРИНЧЕ са породицама
(58/291766)

С неверицом и болом опраштамо се од супруга и оца

ЈОСИФА СЕКАЧА

Неутешни: супруга ПЕТРОНЕЛА, ћерка МАРИЈА и син

ЗОРАН са породицама
(62/291779)

Последњи поздрав драгом зету

ЈОСИФУ СЕКАЧУ

од ЈЕЛЕНЕ, АНДРИЈЕ и ИВИЦЕ са породицом

(63/291779)

Обавештавамо све пријатеље и родбину да је наш драги

ЈОСИФ СЕКАЧ
изненада преминуо.
Сахрана ће се обавити 5. јуна 2020,, у 15 сати,. на гро-
бљу у Иванову

(64/291779)

После дуге и тешке болести преминула је наша

драга

ВЕСНА СИРИШКИ
1978–2020.

Вечито ћеш живети са нама.

Мама ЗДЕНКА, брат ВЕЛИБОР, снаја ЗОРАНА

и братићи ДУШАН и ДЕЈАН

Волећемо те заувек
(23/2391692)

Драга

ВЕСНА
Увек ћеш живети у нашим срцима.

Ујак ФРАЊА и ујна БИЉА са породицом
(24/291692)

Вољена наша

ВЕСНА СИРИШКИ
Зашто си отишла.

Супруг ДАНИЛО, синови ЂОРЂЕ и ПЕТАР
и ћерка МАРИЈА

(25/291692)

Последњи поздрав
комшији

КОСТИ ЛАЗИЋУ
од комшија из зграде

у Браће Јовановић 102.

(74/291810)

Драгом брату

ДУШАНУ ТАДИЋУ
Живећеш у нашем сећању.

Брат ЈОВАН и снаја РАДА са децом
(86/291843)

Последњи поздрав дра-
гој снаји и ујни
27. маја 2020, престало
је да куца твоје велико
срце

ЦВЕТАНКА

СМОЛЕНСКИ
Твоји: АНТОНИЈА, МИ-
ЛАН, ЂУЂА, ЦРНА, ОГ-
ЊЕН, САША и ГОЦА

(89/291853)

2. јуна 2020. преминуо је наш вољени

АНЂЕЛКО ШЕШУМ
1947–2020.

Сахрана ће се обавити 4. јуна 2020, у 14 сати, на

Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, ћерка САЊА

и син ДРАГАН са породицама

(96/291870)

Последњи поздрав брату

ДУШАНУ

ПАВЛОВИЋУ

Брат ЧЕДОМИР

(99/291876) са породицом

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших 

услу га 

да на це не

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим 

рад ним 

да ни ма

осим

сре дом.

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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Преминула је 31. маја 2020. наша драга мајка,

свекрва и ташта

СТОЈАНКА СЕКУЛИЋ
из Баваништа

1936–2020.

Син САВА, ћерка СЛАЂАНА ТАДИЋ

и СПОМЕНКА НИКОЛИЋ са породицама

(80/291820)

Нашој драгој баки и прабаки

баба СТОЈИ

Унуци: ВЛАДИМИР и АНА СЕКУЛИЋ, 

ДРАГАНА и ВЛАДИМИР ТАДИЋ, САШКА, 

АЦА и ГАГА НИКОЛИЋ са породицама

(79/291820)

Преминуо је наш школски друг

ДУШАН КРСТИН ДУДА
1964–2020.

Са дубоким поштовањем његови другови из гра-

ђевинске школе: МИШКО, ЖАНА, МУСА, СУЗА,

МАЦА, ЦИЦА, МИРА, ЂУРА, БУБИ, БАТА, ФИЛКЕ,

КРСМА, СТАКИ, ЗОРАНА, ТОЗА, МРЛЕ, МАКИ,

БОГИ, БОРИС, СИКИ, САЛКО, СНЕЖА, РАДЕНКО

и КОСА
(53/291748)

Последњи поздрав драгом колеги

ДУШАНУ КРСТИНУ

Колектив ЈКП „Старчевац”

(76/291814)

ДУШАН КРСТИН
1964–2020.

Никад више код Три шерпе...

Последњи поздрав Душану од МАТЕКА са породицом
(75/291813)

Последњи поздрав драгом комшији

ДУШАНУ КРСТИНУ

од породица ТРИФУНОВИЋ, ВУЛОВИЋ и НИКОЛИЋ

(77/291818)

2. јуна 2020. напустио нас је наш вољени

ДУШАН КРСТИН ДУДА
1964–2020.

Увек си био ту да нам даш добар савет, да ре-

шиш све проблеме. Никада ниси погрешио, сем

што си нас рано оставио а ниси нас научио како

даље, како без тебе.

Твоји: СИЛВИЈА и УРОШ
(81/291836)

ДУШАН

КРСТИН

Последњи поздрав

од породице

БОЈКОВСКИ

(82/291836)

Последњи поздрав куму

ДУШАНУ КРСТИНУ ДУДИ

од ЗОРАНА, ЛЕПЕ, САЊЕ и ТАЊЕ ПЕРИЋ

Нека те анђели чувају
(85/291838)

ДУШАН

КРСТИН

Последњи поздрав

драгом куму од њего-

вих кумова СИКИЈА,

ЗОКЕ, ЈОВАНЕ и

ДАРКА

(92/291857)

Последњи поздрав

ДУШАНУ

КРСТИНУ

Станари стамбене за-

једнице у Савској 6,

Панчево

(95/291866)

Драга моја

НЕЂО

Хвала ти за лепе

успомене.

Почивај у миру.

НАЦА са породицом

(35/291715)

Последњи поздрав

драгој сестри

НЕЂИ

од сестре ДЕСЕ

и зета ДЕЈАНА

(38/291718)

Драга

НЕЂО

Остаћеш у нашим ср-

цима и сећању док

смо живи.

Чика ЖИКА, ДЕЈАН,

РАША и МИЦА

(39/291718)

Последњи поздрав

драгој

НЕДЕЉКИ

од ујне ЈАГОДЕ

са породицом

(40/291718)

Последњи поздрав вољеној супрузи

НЕДЕЉКИ

ВУГДРАГОВИЋ

од супруга ДУШАНА

(41/291718)

Последњи поздрав

НЕДЕЉКИ ВУГДРАГОВИЋ

од ПИРКЕТА са породицом

(67/291736)

НЕЂО

Тек треба схватити и

прихватити да си

отишла.

Последњи поздрав:

чика БАТА, ДРАГАН,

МИЉАНА и НАДА

(69/291802)

Последњи поздрав

МИЛКИ КУКИЋ
рођ. Кладар

Двор на Уни – Панчево

1948 – 2020.

Породица КУКИЋ

(98/291873)

МИЛКА КУКИЋ

Последњи поздрав мајци нашег колеге Љубе,

од колега и колегиница из Рафинерије нафте

Панчево

(78/291819)

Напустио нас је наш пријатељ

ДУШАН ДЕНЧИЋ
Чувамо успомену на њега.

МИЊА и ИЛИЈА
(32/291710)

3
Последњи поздрав драгом брату

ПЕТРУ ДАНГУБИЋУ

од његове сестре ОЛГЕ и сестре ЛЕПОСАВЕ

са породицом

(72/291807)
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Драги наш

БРАНИСЛАВ

ЈАНКОВИЋ

ШЕГИ
1965–2018.

Ближи се и твој дру-

ги рођендан, а да ти

ниси са нама.

Волимо те и надамо

се да си нашао мир

међу анђелима.

Твоји најмилији

(44/291725)

ДЕЈАН

СТОЈЧИЋ

Десет години како

ниси са нама.

Заувек твоји

најмилији

(6/291633)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛИЦА МАНАСИЈЕВИЋ

2003–2020.

Сећања на најбољу супругу и мајку никада неће

избледети.

Твоји: супруг МИЛОЈЕ, син ЗОРАН

и ћерка ЗОРИЦА са породицама
(22/291687)

У среду, 3. јуна 2020. године навршило се

седам година откад нас је напустио наш

драги

ИЛИЈА РАДИВОЈША
2013–2020.

Хвала ти за све. Увек ћеш бити у нашим

срцима.

Супруга МИЛКА, син НЕБОЈША, 

унук ИЛИЈА и снаја ЗОРА

(68/291796)

ДУШАН

ЛАЗАРЕВИЋ

Бато, време пролази

али другови не уми-

ру док живе они који

их се сећају.

РАДА и НИКОЛА

(70/291804)

Шестомесечни помен

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ

Заувек ћеш бити у делу душе где се вољени чува-

ју.

Деда ЗОРАН, баба ИВАНКА, стрина МАРИЈА,

стричеви ГОРАН и МИРОСЛАВ

(71/291805)

28. маја престало је да куца срце

ДРАГАНУ ВАСИЉЕВИЋУ
1937–2020.

Заувек ћемо те чувати у нашим срцима и мислима.

Хвала ти за све.

Сестричина ЉИЉА, зет ЉУБО, унуке МАЈА и МИМА, 

сестра КРУНА и брат АЦА са породицама

(73/291809)

Шестомесечни помен

ЗОРИЦА ДЕБЕЉАЧКИ
7. II 1975 – 9. XII 2019.

Оставила си трагове који се не бришу, сећања која не бледе, доброту која се

памти, бол и тугу који су вечни... Чувамо те у срцу.

Твоји: ДРАГАН, НЕВЕНА и НИКОЛА
(87/291846)

Шестомесечни помен

ЗОРИЦИ ДЕБЕЉАЧКИ
рођ. Гаврилов

7. II 1975 – 9. XII 2019.

Како време пролази све нам више недостајеш. Све је другачије без тебе.

Сећамо се и чувамо од заборава...

(88/291846)
   Твоја мама ДРАГИЦА, тата СИНИША и сестра ЛЕЛА са породицом

Прошле су три године од смрти мог брата

БРАНКА ВУЈАСИНОВИЋА
2017–2020.

и овим дајемо помен за спокој и мир његов у вечности,
јер живи онолико колико су жива наша сећања на њега.

(83/291837)
                                               Брат ДУШАН са породицом

3. јуна навршавају се три године откако ниси са нама.
Недостајеш нам

БРАНКО ВУЈАСИНОВИЋ

Твоја супруга БЕБА, син ПЕЂА, снаја ДРАГАНА

и унуке ЉИЉАНА и МИЛЕНА
(84/291837)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН МАЈЕР
4. VI 2014 – 2020.

Много нам недостајеш сине, тата, брате и ујко. Прерано
си отишао. Шест година прође. Тешко је прихватити
истину да те нема. Ти си стално у мислима, причи, срцу.
Никада више не може бити као пре без тебе. Недостајеш. 
Боли празнина, речи, успомене и живот који је могао
да траје а угасио се.

Вечно ожалошћени: мајка МИРА, отац БАТА, 

(93/291859)
син ДЕНИС, сестра ИВАНА са породицом

Вољени мој

ДЕЈО
1976-2014.

Не постоје речи којима може да се искаже туга која је
вечна, љубав која је непрекидна, жалост непролазна
због твог прераног одласка у свет тишине.
Док сам жива живећеш у мом срцу и мислима.
Душо теткина много ми недостајеш.

Твоја тетка АНКИЦА са породицом

(94/291860)

Заборав не постоји

КОВАЧИЋ

ПЕТАР ВЕРА ЉУБИНКО
1979–2020. 1980–2020. 1987–2020.

Ваша ЉИЉА

(91/291855)

Прошле су две године откада нас је напустила наша
драга мајка и бака

КАТАЛИН ЈОВАНОВИЋ

С тугом и љубављу њени најмилији

(97/291872)

Једанаест година про-
ђе, ти нам сине не дође

ДАВОР

ЂОКОВИЋ
1978–2009.

Увек си у нашим срци-
ма и мислима. Недоста-
јеш у нашим животима.

Твоји: мама, тата и брат
(19/291677)

РАДОВАН РАДОВИЋ
1948–2020.

Нашем вољеном супругу, оцу, тасту и де-

ди дајемо четрдесетодневни помен 11. ју-

на 2020, на новом гробљу у Омољици.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(57/291765)

РАДОВАН

РАДОВИЋ
1948–2020.

Било је и биће људи од

реда, али никад више

нико ко мој деда.

Воли те твоја

БЕБА ЈЕЛЕНА
(56/291765)

300-820, 300-830
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10. јуна 2020. године навршава се четрдесет да-

на откако није са нама

БИЉАНА ВИШЊИЧКИ
1938–2020.

Ожалошћени: син СРБИСЛАВ, снаја ЈАСМИНА,

унуке ДРАГАНА и БИЉАНА, зет МИЛОШ и пра-

унук НЕМАЊА

(11/291648)

13. јуна 2020. године је шест месеци од од-

ласка нашег драгог оца

ДРАГОМИРА

СТАНОЈКОВИЋА
1954–2019.

Његова деца

(13/291654)

У среду, 3. јуна навр-

шило се двадесет

осам година откако

нас је напустио наш

вољени

МИОДРАГ

КУНДАКОВИЋ

МИЛЕ

Прошле су године, а

сећања на твоју љубав

и бригу за нас никада

нећемо заборавити.

Хвала ти.

Твоји најмилији
(15/291658)

У суботу, 6. јуна, у 11 са-
ти, дајемо годишњи по-
мен нашем вољеном

ДУШАНУ

ГОЛИЋУ
Живиш у нашим срци-
ма, причама и сећању.

Са љубављу
твоја породица

(16/291662)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН КИЋА

СРДАНОВ
9. VI 2012 – 9. VI 2020.

Увек у нашим мислима.

ЦИЦА, САША, 

АНЂЕЛИЈА, ИВАН

и МИЛАН
(27/291695)

9. јуна 2020. навршава се година откако није са нама
наша мајка и бака

ЂУРЂЕВКА МИЛИЋ
Ожалошћени син МИЛОРАД, снаја РАДА

(37/29`1716)
и унуци ЖИВОТА и НЕМАЊА

Вољеној мајци и баки

ЂУРЂЕВКИ

МИЛИЋ

Заувек у нашим ср-

цима.

ИВАНА и ВЕСНА

(36/291716)

У недељу, 7. јуна 2020. године, у 11.30, на Старом православ-

ном гробљу у Панчеву, даћемо четрдесетодневни помен на-

шем вољеном

РАТКУ РАЈАЧИЋУ РАЛЕТУ

Поносни смо што си био део наших живота.

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији

(51/291738)

У суботу, 6. јуна, у 11.30, на Православ-

ном гробљу, дајемо полугодишњи помен

нашем драгом

ДУШАНУ МИХАЈЛОВИЋУ

ДУДИ

Време не умањује тугу, али љубав и успо-

мене не нестају.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоја ВУКИЦА са децом

(61/291778)

Мама и бака

31. V 2019 – 31. V 2020.

Недостајеш твојој шесторки.

БИБА, МИЛЕНА, МИЛАН, БОЈАН, СУНЧИЦА и

СОЊА (52/291745)

Десет година без тебе вољени наш сине и брате

ЗОРАН МИЛКОВИЋ
2010–2020.

Ни године које су прошле, ни оне које ће проћи
не могу те избрисати из наших сећања.
Увек ћеш живети у нашим срцима достојанствен
и увек вољен.

Воле те твоји: мајка ЉУБИЦА, отац РАДОСЛАВ и
брат ГОРАН са својом породицом

(42/291724)

ПОМЕН

11. јуна 2020. навр-

шава се десет година

од смрти нашег

ЗОРАНА

МИЛКОВИЋА
2010–2020.

Никада те нећемо за-

боравити.

Ујна, брат и сестра

(65/291724)

СЕЋАЊЕ
Навршава се једанаест година откако смо остали без
наше драге

ДЕСАНКЕ СТАМБОЛИЋ
У нашим мислима и сећањима увек.

(59/291768)
         Ћерка МИРЈАНА, унук ДАРКО и зет АДАМ

Три године без тебе

Драгом брату и ујаку

НИКОЛИ МАРЈАНОВИЋУ
2017–2020.

Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу њима.

Носићемо те у срцу, души и мислима до краја

наших живота.

Ожалошћени: сестре МАРИЈА и ЉУБИЦА, 

сестрић ГОРАН са својим породицама
(43/2391724)

ПОМЕН

5. јуна 2020. наврша-

вају се три године од

смрти нашег супруга

и оца

НИКОЛЕ

МАРЈАНОВИЋА
2017–2020.

Неизмерна празнина,

туга и бол.

Никада те нећемо

прежалити.

Супруга са децом

(66/291724)

6. јуна 2020. навршавају се две године од смрти

нашег вољеног тате, деде и прадеде

МИЛОВАНА МАРИНКОВИЋА

Твој ведри лик и племенито срце остаће заувек

у нашим успоменама.

Твоја ЈАСА и НЕНА са породицама

(60/291772)

ВЕРИЦА ВЛАДИМИР

МИРКОВИЋ МИРКОВИЋ
2007–2020. 1993–2020.

Воле вас: ЦАЛЕ, ФИЛИП, МИЛИЦА, КАТАРИНА, 

ВЛАДИМИР и МИРЈАНА

(55/291763)

СЕЋАЊЕ
9. јуна 2020. навршава
се година без моје једи-
не сестре

ЂУРЂЕВКЕ

МИЛИЋ
рођ. Кривокућа

Твоји: брат МИЛАН и
снаја АНТОНИЈА

(90/291853)

Поштованом

УРОШУ

КОСТИЋУ

5. јуна 2020. наврша-

ва се година.

Син ЗОРАН са

породицом и ћерка

ВЕСНА са породицом
(12/291653)
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СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА

ГЛАВОНИЋ
7. VI 2011 – 7. VI 2020.

Заувек у нашим срци-

ма и мислима.

Твоје ћерке: 

ВОЈКА и ВЕРА

са породицом

(1/291362)

Прошла је година, бол је остала, сећамо те се са

сузама, али и срећом коју си несебично делио.

5. јуна, у 10 сати, даћемо годишњи помен воље-

ном

ПЕТРУ ИЛИЈИНУ

Породица

(4/291616)

Наша мила и драга супруга и мајка

МИЛИЦА ТРАИЛОВ БАЋУКА
27. VII 1940 – 26. IV 2020.

Четрдесетодневни помен даваћемо у суботу, 6. јуна
2020, у 10 сати код куће а парастос у 11 сати у великој
цркви у Долову.
Позивамо родбину и пријатеље да присуствују пара-
стосу.

Ожалошћени супруг ПЕТАР и син ДРАГАН, 
многобројна родбина и пријатељи

(5/291621)

Две године откако ни-

је са нама наша

СРБИНКА

МАРИНКОВИЋ
21. IX 1929 – 2. VI 2018.

Ожалошћени син

ЖЕЉКО са породицом

(8/291637)

СЕЋАЊЕ

ПЕТРОВ

КОСАНА НИКОЛА

Нећемо вас никад заборавити родитељи наши...

Породица ПЕТРОВ

(10/291641)

6. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо

шестомесечни помен

ДРАГАНУ ПЛЕЋАШУ

Његови најмилији: супруга БИСА, 

син са породицом и ћерка са породицом

(9/291638)

Сећање на наше најмилије

ВРОБЛЕВСКИ

ИВАН МАРИЈА ВЛАДИМИР
1918–1996. 1922–1987. 1947–2019.

ТАТИЈАНА КОСТИЋ са породицом

(14/291655)

9. јуна навршава се шест
месеци откако није са
нама наш отац, деда и
прадеда

МИЛОРАД
РАДОЈЕВ

1928–2019.

Туга и бол никада неће
проћи. Почивај у миру.

Твоје кћерке: ЦИЦА
и МИКА са децом

(18/291675)

СЕЋАЊЕ

9. VI 2000 – 9. VI 2020.

ДРАГОСЛАВ

БАРБУЉ
Драги тата, заувек ћеш
бити у нашим срцима.

Син МИЛАН
и ћерка СНЕЖАНА

са породицама
(17/291665)

Осам година је про-

шло...

СТОЈАНКА

ЂОРЂЕВИЋ
1955–2012.

Пуно те волимо и ја-

ко нам недостајеш.

Твоји: супруг САВА,

ћерке МАЈА

и ЗОРИЦА, зетови

ЛАЗАР и НЕНАД

и унуци НИКОЛИНА

и УРОШ

(20/291678)

Годишњи помен супругу и оцу

КАНАЧКИ СТЕВА БАБА
из Сакула

1933–2019–2020.

Сваким даном туга је све већа, јер ме Бабо мој

где год да одем на тебе све подсећа.

С љубављу и поштовањем супруга СЛАВУЈКА и

ћерка ЈЕЛИЦА ГЕЦИН рођена Каначки
(21/291683)

6. јуна 2020. навршавају се четири године отка-

ко није са нама

ГОРДАНА БОГДАНОВ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоји најмилији

(30/291702)

10. јуна навршава се шест месеци откако нас је напустила наша

драга мама

ИНГЕБОРГ ЛАЗАРОВ

Тог дана одржаће се помен, у 11 сати, на Католичком гробљу.

Твоји најмилији: НЕНАД и СИНИША са породицом

(31/291703)

СЕЋАЊЕ

МАРКО

ИЛИЋ

Чувамо те од забора-

ва.

Баба СТОЈА

са породицом

(26/291693)

5. јуна 2020. навршавају се четири године пуне

туге и бола. Бол је све јача, туга све већа

МАРКО ИЛИЋ
9. I 1989 – 5. VI 2016.

Утехе нема, заборав не постоји за оне који те

искрено воле, а за нас постоје само сузе, туга и

неизбрисив бол анђеле наш...

Твоји: мама БИЉА, деда НИКОЛА и твој ЦОЛЕ
(46/291732)

4. јуна 2020. навршавају се четири године отка-

ко није са нама

МИОДРАГ БРАЈКОВИЋ

Породица БРАЈКОВИЋ
(45/291731)

НАКО

ТРАЈКОВИЋ

Девет година откако ни-
си са нама, али ћеш зау-
век бити у нашим срци-
ма.

Твоји: ВЕРА, НИКОЛА
и СИНИША

са породицама

(54/291755)

4. јуна навршава се двадесет година

ШТЕФАНИЈА БЕЖУЉ

Успомену и сећање на њу чувају деца: 

ЈОЦА, ЗОКА, ДРАГАН и МЛАДЕНКА са породицама

(7/291635)

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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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Сед ми ца ће вам по че ти ле -

пим ве сти ма у по ро ди ци.

Пред ва ма је је дан ве ли ки и

зна ча јан по слов ни про је кат,

а да ли ће те у ње му оста ти

до кра ја, за ви си ис кљу чи во

од вас.

Ако не ко во ли ком пли мен те,

он да сте то ви. Сед ми ца пред

ва ма је вр ло ди на мич на.

Скло пи ће те ве ли ка при ја тељ -

ства, и то са стран ци ма, ко ја

ће по слов но би ти ве о ма

испла ти ва.

По ро ди ца је оа за ми ра, али

че сто и глав ни из вор про бле -

ма. Су о чи те се хра бро са сви -

ма. По сао ће кре ну ти до бро,

та ко да ће те с фи нан сиј ске

стра не би ти мир ни.

Ва ше не за до вољ ство тре нут -

ном фи нан сиј ском си ту а ци -

јом тр пе сви око вас, а то ме

сте ви са ми до при не ли не -

потреб ним ку по ви на ма. Си -

ту а ци ја на по слу је ве о ма

на пе та.

Љу бав цве та. Све сни сте сво -

јих ква ли те та и мо же те да до -

при не се те тре нут ном по слу

или про јек ту, али не ис ти чи те

то пре ви ше, да не би сте до -

шли у су коб с ко ле га ма.

Пред ва ма је мно го су сре та,

из ла за ка и дру же ња. Ви сте

при ча ли ца, али ове не де ље

ће те би ти по себ но на дах ну ти

го вор ник. Све што са да ра -

ди те, ис пла ти ће се у бу дућ -

но сти.

Кон так ти, са стан ци, по ро ди -

ца... Не зна те на ко ју ће те

пре стра ну. Али све то вам,

за пра во, при ја. Ва жан по -

слов ни са ста нак сре ди ном

не де ље про ме ни ће вам жи -

вот на бо ље.

Без об зи ра на то да ли сте

сло бод ни или за у зе ти, за до -

вољ ни сте сво јим тре нут ним

ста ту сом. Ва ша глав на пре о -

ку па ци ја је да по пра ви те

тре нут ни по слов ни реј тинг и

фи нан си је.

Срећ ни сте и пре срећ ни. Шта

год да ра ди те, при у шти те се -

би од мор што да ље од гу жве.

По све ти те се парт не ру. Мно -

ге Ри бе ће ове сед ми це до би -

ти ле пе ве сти о при но ви у по -

ро ди ци.

Осло ни те се на парт не ра и

све про бле ме ре ша вај те за -

јед нич ки. Ка ко до ла зи те до

не пла ни ра ног до бит ка, ре ши -

ће те да ма ло пре у ре ди те дом.

Мо гу ће су ја че гла во бо ље.

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)

По тре бе соп стве не де це ста -

вља те на пр во ме сто, па се

мо же до го ди ти да ће те мо ра -

ти да од ло жи те сво је по -

слове и да им се на ђе те при

ру ци. Ма њи про бле ми с

вена ма.

Увек има те ре ше ње за сва чи -

ји про блем, али нај бо ље је да

нај пре ре ши те свој. Љу бав је

пра ва ка да је обо стра на. По -

сао не тр пи твр до гла вост и

ис хи тре ност.
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Зо ран Пе нев ски (53) ро ђен је
и жи ви у Пан че ву. За по слен је
у из да вач кој ку ћи „Ла гу на” као
уред ник из да ња за децу. У сво -
јој бо га тој ка ри је ри на пи сао је
не ко ли ко ро ма на и стрип-
-ал бу ма, а при че, тек сто ве,
при ка зе, кри ти ке и есе је о књи -
жев но сти, стри пу, му зи ци, илу -
стра ци ји об ја вљи вао је у свим
зна чај ним ча со пи си ма и но -
ви на ма. До са да је пре вео ви -
ше од пе де сет књи га са ен гле -
ског, не мач ког и ма ке дон ског
је зи ка, а уре дио ви ше од сто
из да ња. Ње го ви ра до ви су пре -
ве де ни на ен гле ски, фран цу -
ски, хо ланд ски и ма ке дон ски
је зик.

ПАН ЧЕ ВАЦ: У јед ном од
прет ход них ин тер вјуа ре кли сте
да се ба ви те књи га ма це лим
сво јим би ћем, па ме за ни ма
ка да је за пра во по че ло ва ше
ин те ре со ва ње за књи жев ност.

ЗО РАН ПЕ НЕВ СКИ: Сли ке,
ре че ни це и при че би ле су сву -
да око ме не, по нај ви ше же ља
за са зна ва њем. Кључ ни тре ну -
так ни је онај у ко јем се ја вља
ин те ре со ва ње за књи ге, већ кад
се про бу ди страст пре ма књи -
жев но сти (умет но сти уоп ште),
од но сно ка да сте то га по ста ли
све сни. Је дан од тих пре лом -
них тре ну та ка био је на по чет -
ку сред ње шко ле, пр во и ра но
отре жње ње уз по моћ гим на -
зиј ских про фе со ра Го ра на Лај -
хта, по том и Бо ри сла ва По зна -
то ва. Осла ња ју ћи се на Град -
ску би бли о те ку, чи тао сам од
та да па на ред них де се так го -
ди на у про се ку књи гу днев но.
Сва ка ко су ути цај има ли и „Ате -
ље мла дих” и во ђа деч је по зо -
ри шне гру пе Сто јан Ри стић Не -
рон, а ка сни је и мно ги при ја -
те љи и књи жа ри. Ба ви ти се
књи жев но шћу ли чи на од мо -
та ва ње ре че ни ца ко је се с про -
то ком вре ме на са ме од се бе
ис пре да ју из ва шег би ћа. Не
ве ру јем у пи са ње као по сао,
као по зив, као иза бра ни штво,
не ве ру јем у бло ка де и страх
од пра зног па пи ра. Ве ру јем са -
мо у то да не мам до вољ но вре -
ме на да на пи шем све оно за
чи ме жу дим.

l Ко је при ме тио ваш та ле -
нат за пи са ње и шта је би ло
пр во што сте на пи са ли а да је
би ло уо че но као књи жев но
дело?

– Тек кад ми по ста ве то пи -
та ње, се тим се да сам од у век
не што пи сао, још као кли нац.
Али то ми та да ни је би ло ва -
жно. Ви ше сам во лео стри по -
ве. Ра ни ра до ви об ја вље ни у
„Ру ко пи си ма”, „Пан чев цу” и
„Све ска ма” би ли су ва жан под -
сти цај, а тек на кон пр вог ру -
ко пи са, ко ји ни је об ја вљен на
кон кур су Књи жев не омла ди -
не Ср би је за пр ву књи гу, али
је по хва љен уз на по ме ну да
мо же да се об ја ви ако на ђем
спон зо ра, би ло ми је ја сно да
још не ко раз у ме оно што же -
лим да ис ка жем. А ско чио сам
од сре ће ка да ми је Ма ти ца
срп ска при хва ти ла пр ви ру -
ко пис, под на сло вом „Фла ман -
ски ме се чар”. Лич но, ни ка да
се ни сам за но сио: знао сам да
дру га чи је по сма трам свет, знао
сам да го во рим дру га чи је од
дру гих. Пи са ње је увек про -
на ла же ње но вог је зи ка ко ји
дру ги раз у ме ју, иа ко не по -
зна ју ње го ва уну тра шња пра -
ви ла. Пи са ње се не пре ста но
обра ћа оном де лу би ћа ко ји
све сно тра жи мо, а не све сно га
де ли мо.

l У „Ла гу ни” ра ди те на уре -
ђи ва њу деч јих књи га, ко је и са -
ми пи ше те. Шта је спе ци фич -
но код књи га за де цу? Ко ли ко
се оне раз ли ку ју од књи га за
од ра сле?

– Пр ва за блу да о деч јој књи -
жев но сти је да мо же те сва шта
да на пи ше те јер де ца не ма ју
из гра ђе ни по глед на свет, па
их мо же те при ву ћи иде ја ма

(иде о ло ги јом), „ша ре ним ла -
жа ма”, аван ту ра ма без пра ви -
ла; мо же те им на мет ну ти шта
је ис прав но, а шта ни је. Дру га
за блу да је да је нај те же пи са -
ти за де цу, јер мо ра те да бу де -
те ис кре ни, јер сте од го вор ни
за деч ју крх кост и не ви ност;
мо же те им на мет ну ти озбиљ -
ност. Исти на је са мо да је у
пи та њу пи са ње ко је вас ис пу -
ња ва и ко јем се ра ду је те, а во -
ди те ра чу на о све де но сти, чи -
сти јем из ра зу или при во ђе њу
струк ту ре де ци, ко ја не ма ју ве -
ли ко чи та лач ко ис ку ство; тре -
ба се игра ти и ма шта ти на озби -
љан на чин. И пи са ње за де цу
зах те ва ап со лут но пре и спи ти -
ва ње свог би ћа као би ло ко је
тра га ње за сми слом на шег по -
сто ја ња. И тра жи да и из ми -
шља ње бу де сред ство за про -
на ла же ње исти не.

l Ко ли ко је уред нич ки по -
сао иза зо ван?

– Уред ник је чо век ко ји тре -
ба да до бро ко му ни ци ра с

писцима у свим ни јан са ма, од
упла ше них по чет ни ка до са -
мо љу би вих спи са те ља. Уред -
ник је чо век ко ји по зна је књи -
жев ност и уме да про це ни ње -
ну вред ност, ка ко умет нич ку,
та ко и тр жи шну. Уред ник је
чо век ко ји од го вор но пред ста -
вља ве зу из ме ђу ау то ра и из -
да ва ча, по ку ша ва ју ћи да про -
на ђе њи хо ве до дир не тач ке.
Уред ник је чо век ко ји тре ба
да по зна је тех ни ку штам пе ка -
ко би знао ко ји зах те ви мо гу
да се за до во ље. Уред ник, на -
ро чи то из да ња за де цу, мо ра
да бу де ли ков но обра зо ван ка -
ко би знао тип илу стра ци ја ко -
ји би од го ва рао кон крет ним
зах те ви ма тек ста, као и да по -
зна је ли ков ну сце ну. Уред ник
мо ра да зна пи та ња ау тор ских
пра ва, да пра ти кон ку рен ци ју
и свет ске трен до ве, пра во пис,
да до но си но ве иде је, да по -
кри ва ши рок спек тар те ма, ка -
ко еду ка тив них и вас пит них,
та ко и ег закт них на у ка, да има
ши ро ко оп ште обра зо ва ње...
Зар то не зву чи до вољ но
изазов но?

l Ве о ма че сто су та из да ња
на гра ђе на. У че му је тај на
успеха?

– Тај на је да у прет ход но на -
ве де ним иза зо ви ма бу де те про -
фе си о нал ни, јер на гра де су
реак ци је дру гих на ваш рад.
Успех је, да кле, ка те го ри ја оних
ко ји по сма тра ју вас. За ме не је

успех да об ја вим оно до че га
ми је ста ло, оно што ми слим
да мо ра да бу де об ја вље но. За -
то сам сре ћан кад мо гу да се
пот пи шем као уред ник у књи -
га ма за де цу Си ни ше Со ћа ни -
на, Ота Ол тва њи ја, Алек сан дре
Фи ли по вић, Алек сан дре Ми -
хај ло вић, Со ње Ћи рић, те Деј -
ви да Ал мон да и Та ње дел Рио,
или да уре ђу јем но ве ро ма не
срп ске књи жев но сти ко је сма -
трам вр хо ви ма до ма ће про зе у
еди ци ји „Еклип са”.

l На пи са ли се и не ко ли ко
ро ма на, а ва ша де ла су об ја -
вље на на ви ше је зи ка. Где се
све мо гу про на ћи ва ше књи ге
и ка кве су ре ак ци је ино стра не
пу бли ке?

– На по зи ве два ју ве ли ких
фран цу ских из да ва ча, на пи сао
сам сце на ри је за два стрип-
-ал бу ма ко ји су се по ја ви ли на
та мо шњем тр жи шту (и ни кад
ни су пу бли ко ва ни на срп ском,
иа ко је је дан од њих је ди ни о
НА ТО бом бар до ва њу). Пр ви

срп ски гра фич ки ро ман „Љу -
ба зни ле ше ви” об ја вљен је на
ен гле ском у Ка на ди, а ро ма ни
„По ноћ у ње ним ру ка ма” и „Бу -
ди мир и рет ке вр сте” иза шли
су у Се вер ној Ма ке до ни ји. То
су ма ли ти ра жи и ре ак ци је су
слич не као и код до ма ћих чи -
та ла ца: за ви се од вр сте чи та -
ла ца и њи хо вих оче ки ва ња, не -
кад су сјај не, не кад не. Ме ни
је бит но да сва ко де ло до пре
до оних ко ји не ће би ти рав но -
ду шни. „Са ра и за бо ра вље ни
трг” је мо је нај тра же ни је де -
ло; то је ро ман за де цу и мла -
де, ко ји је ов де до жи вео шест
из да ња, об ја вљен у Се вер ној
Ма ке до ни ји и Сло ве ни ји, а у
то ку су пре во ди на још не ке
је зи ке.

l Ко ли ко де ло оста је ве ро -
до стој но ка да се пре ве де на не -
ки дру ги је зик?

– За ви си од пре во ди о ца. Из
свог ис ку ства ка жем да је ва -
жно да до не се те основ ни дух
де ла, ва жни је је да из но ва ство -
ри те књи жев но де ло у свом је -
зи ку не го да га до слов но пре -
ве де те. Шта ви ше, не кад пре -
во ди лац тре ба да се, да та ко
ка жем, „уда љи” од тек ста да би
бо ље пре нео ње го ву су шти ну.
Ти ме је од го вор ност ве ћа, ти -
ме је ве шти на пре во ди о че ва на
ис пи ту, али ни ко и ни је ре као
да сва ко мо же да пре во ди. У
раз го во ру с пре во ди о ци ма мо -
јих књи га хра брим их да се

игра ју где то текст до пу шта, а
не да се др же мо јих иде ја.

l Не дав но сте осво ји ли Ме -
ђу на род ну на гра ду „Ана
Франк”, ко ја се до де љу је за
укуп ни до при нос књи жев но -
сти, а по себ но на по љу кул тур -
не са рад ње ме ђу бал кан ским
књи жев но сти ма. Мо же те ли
ма ло да нам по ја сни те о ка -
квој је на гра ди реч и ко ли ко
вам је зна чај но ово при зна ње?

– Сва ка ко ме ра ду је, а то
при зна ње ви дим нај пре као
под вла че ње цр те у овом тре -
нут ку: оно га што сам на пи сао,
пре вео, уре дио. На гра ду до де -
љу ју Из да вач ка ку ћа „Фе никс”
и Фон да ци ја за кул тур ну и на -
уч ну афир ма ци ју и пре зен та -
ци ју „Ма ке до ни ја пре зент” из
Ско пља, удру же ња и гру па ци је
љу ди ко ји се ба ве кул ту ром,
ни су др жав не ин сти ту ци је. На -
зив на гра де „Ана Франк” ва -
жан ми је као пи сцу ро ма на
„Ма ње ва жни зло чи ни”, јед ног
уз са мо пар дру гих ко ји се до -
ти чу суд би не Је вре ја на бе о -
град ском Ста ром сај ми шту.
Што се ти че кул тур не са рад -
ње, ја сам пре вео ро ма не Го це -
та Сми лев ског, Са ше Ди мо ског,
Би ља не Цр вен ков ске и див ну
сли ков ни цу Ва не та Ко сту ра но -
ва „Де вој чи ца и ме да”, и уре -
дио сјај не ро ма не за де цу хр -
ват ске ау тор ке Мо рее Ба ни ће -
вић, чи ји су ро ма ни нај пре
објавље ни у Ср би ји, а тек са да
се штам па ју у Хр ват ској.

l Ко ли ко је град у ком сте
од ра ста ли ути цао на ва шу спи -
са тељ ску ка ри је ру?

– Мно го, јер во лим Пан че -
во (а ми слим да „Пан че вач ки
ал ма нах” го во ри до ста о то -
ме). Ве ру јем да овај град (не -
пре ста но) има до вољ но енер -
ги је и ства ра лач ког по тен ци -
ја ла да мо же да екс пло ди ра –
по гле дај те са мо тре нут ну му -
зич ку сце ну у овом гра ду.
Одра стао сам у цен тру гра да,
па осим дво ри шта у ко јем је
срећ но и ма што ви то ра сло нас
не ко ли ко (Ве са, Ми лан, Ми -
ки ца, Би ља, Го ран и ја), парк
је био на ше пр во игра ли ште.
Чи ни ми се да увек од ра стам
из но ва кад по ми слим на „Змај
Јо ви ну шко лу”, на „Ате ље мла -
дих” и Гим на зи ју. Чи ни ми се
да не ћу пре ста ти да ше там по -
ред Та ми ша и кад не бу дем
ви ше ов де.

l Ко је те ме вас нај ви ше
интри ги ра ју и ин спи ри шу да
пи ше те?

– По сто је са мо два пи та ња:
пи та ње по чет ка и пи та ње кра -
ја. Све из ме ђу њих је при ча. То
је и иде ја не дав но иза шлог
стрип-ал бу ма „Ме ђу гро бље”,
ко ји је осли као Зво ни мир Ви -
дић. Ни шта ви ло пре и ни шта -
ви ло по сле нас пре тва ра ју наш
жи вот у тран зит но по ље с ја -
сним за вр шет ком. Ме ђу тим,
уме сто ни хи ли зма, то је упра -
во при ли ка да от кри је мо све
бо је у се би и осло бо ди мо кри -
ла у на ма. Пи шем, да кле, о жи -
во ту као о тра ја њу стра сти пре -
ма ства ра њу. Та ко ђе, љу би тељ
сам бе сти ја ри ја, во лим сред њи
век, нео че ки ва но про на ла же -
ње исти не о са мом се би, сјај не
илу стра ци је и ори ги нал не за -
пле те – све то по ку ша вам да
угра дим у сво је ше сток њиж је
„Оке ан од па пи ра” (до сад су
иза шла две де ла).

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– По но сан сам на то што
ства рам на свој на чин, по но -
сан сам под јед на ко и на „Књи -
шке мољ це”, и на „Иси до ра и
не људ ска би ћа”, и на стра шног
„Лек то ра”. Ис пу њен сам за до -
вољ ством због оно га што ра -
дим, а тре нут но спре мам ан -
то ло ги ју о љу ба ви, ко ја до ла зи
у тре нут ку жи вот не ра до сти.
По но сан сам на то што је са
мном Алек сан дра, ко ја је те -
мељ свих ових ре чи.

Мир ја на Ма рић

Адам Ко са нић (1802–1875)
био је вој ник и ка пе тан, кључ -
ну уло гу од и грао је у Ре во лу -
ци ји 1848/1849. у Ба на ту, а
по себ но се ис та као у би ци код
Пан че ва.

Ро ђен је у срп ској офи цир -
ској по ро ди ци ко ја је три ге -
не ра ци је уна зад слу жи ла у ау -
стриј ској цар ско-кра љев ској
вој сци. Ње гов пра де да се бо -
рио под прин цом Еу ге -
ном Са вој ским, де да је
био ка пе тан у Ру мун -
ско-ба нат ској пу -
ковни ји, стриц је
као нат по руч ник
пао на бој ном пољу,

а Адамов отац Ми ха и ло та -
ко ђе је био ка пе тан. Ада мо ва
мај ка Ма ри ја би ла је по ре -
клом из по ро ди це Ми ха и ло -
вић из Бе ле ги ша у Сре му.

У Пан че ву је за вр шио основ -
ну шко лу, а по том и тро го ди -
шњу ма те ма тич ку ко ја је шко -
ло ва ла ге о ме тре и ар ти љер це
за вој ску. Кроз ову шко лу про -
ћи ће још јед ном, кад је ге не -
рал Ми хо вил Ми ха ље вић бу -
де ре фор ми сао и учи нио
озбиљ ном обра зов ном ин сти -
ту ци јом. У њој ће Адам Ко са -
нић ди пло ми ра ти као нај бо -
љи од ше зде сет пи то ма ца.

По сле то га за по сли ће се на
пре ме ра ва њу и на се ља ва њу
Мра мор ка, а по чет ком 1820.
го ди не при мљен је у ка де те
12. не мач ко-ба нат ске гра ни -
чар ске ре ги мен те, где је из го -
ди не у го ди ну ве о ма бр зо на -
пре до вао и до би јао но ве чино -
ве. И ов де ће оба вља ти по сло -
ве ге о ме тра ши ром Гра нице.

Бу не и ра то ви

Го ди не 1848. бук ну ле су бу не
и ра то ви ши ром Евро пе. Код
мно гих европ ских на ро да про -
бу ди ла се на ци о нал на свест и
же ле ли су по ли тич ке сло бо де
и на ци о нал на пра ва. Сре ди -
шта ре во лу ци о нар них по кре -
та по ста ли су Па риз, Франк -
фурт, Праг, Беч и Пе шта.

У Пе шти су Ма ђа ри, пред -
во ђе ни Ла јо шем Ко шу том,
про гла си ли ау то ном ну Ма -
ђар ску од Кар па та до Ја дран -
ског мо ра.

Са сво је стра не, Ср би у ју -
жној Угар ској су у ма ју 1848.
на скуп шти ни у Срем ским
Кар лов ци ма про гла си ли Срп -
ску Вој во ди ну. Они су се су -
ко би ли с Ма ђа ри ма, ко ји су
оспо ра ва ли Ср би ма ау то ном -
на пра ва, кул ту ру и је зик у
де ло ви ма Угар ске где су би -
ли ве ћин ско ста нов ни штво.

Срп ска вој ска ни је има ла
пра вог за по вед ни ка. Њо ме су
ру ко во ди ли Ау стри ја нац Фер -
ди нанд Ма јер хо фер, па три -
јарх Ра ја чић и Ђор ђе Стра ти -
ми ро вић, а у сеп тем бру је за
ње ног за по вед ни ка по ста вљен
вој во да Сте ван Шу пљи кац. Али
он је већ у де цем бру исте го -
ди не из не на да умро у Пан че -
ву од ср ча не ка пи... Од ре дом
до бро во ља ца из Ср би је ко ман -
до вао је Сте ван Кни ћа нин.

Јед на од ве ћих би та ка од и -
гра ла се код Пан че ва, а кључ -
ну уло гу у њој има ли су Кни -
ћа нин и ње гов до бар при ја -
тељ Адам Ко са нић.

Лу ка ви план

У за ни мљи вој и по у зда ној
књи зи „Ку ће и љу ди” Ни ко ла
Вла јић о овој би ци пи ше:

„Рас плам са ла се бор ба ба -
нат ских Ср ба ко ји су из гле да
по ко зна ко ји пут по ве ро ва ли

да за њих мо гу да на сту пе бо -
љи да ни, али су и дру ги има -
ли слич не иде је. Же ље Ма ђа -
ра да за вла да ју овим де лом
Ба на та, пот чи не Ср бе гра ни -
ча ре и осло бо де се ау стриј ске
хе ге мо ни је за ма ло су мо гле
да бу ду ис пу ње не. Ако ни шта
дру го, за у зе ћем Пан че ва до -
би ли би се сва ка ко по е ни, а
Ла јо шу Ко шу ту, во ђи Ма ђар -

ске ре во лу ци је, сва ки по -
мак y том тре нут ку био

је ви ше не го зна ча -
јан. Из не над на смрт
вој во де Сте ва на Шу -
пљик ца у на шем
гра ду ини ци јал на је

ка пи сла да се са мо не ко ли ко
да на ка сни је ка Пан че ву за -
пу те елит не ма ђар ске је ди ни -
це, ко њи ца пр вен стве но, ко је
су у то вре ме сма тра не нај -
спо соб ни јом и нај о пре мље ни -
јом вој ском у Евро пи. Њи ма
су се су прот ста ви ли ба нат ски
се ља ци пот по мог ну ти до бро -
вољ ци ма из Ср би је ко је је
пред во дио не у стра ши ви Сте -
ван Кни ћа нин. Јед на од не во -
ља ко је су пра ти ле ову си ту а -
ци ју је сте чи ње ни ца да је на -
шим сна га ма ко ман до вао пу -
ков ник Фер ди нанд Ма јер хо -
фер, ау стриј ски кон зул у Бе о -
гра ду. Упла шен од пре мо ћи
ма ђар ских тру па, Ма јер хо фер,
дан пред од лу чу ју ћу бит ку,
пред ла же пре да ју Пан че ва и
по вла че ње це ло куп ног ста нов -
ни штва у Ср би ју са по тај ном
же љом да сва ка ко бу ду по ра -
же ни. Овом пред ло гу пр ви се
су прот ста вио Адам Ко са нић,
а од мах по том и Кни ћа нин. У
ра ну зо ру 2. ја ну а ра број не
ма ђар ске тру пе оп ко ли ле су
Пан че во. Елит на ко њи ца,
пред во ђе на ге не ра лом Ки шом,
из прав ца Ја бу ке спре ма ла се
да у па рад ном по рет ку умар -
ши ра у Пан че во, а до ма ћи
Нем ци из ву кли су већ при -
пре мље не бе ле за ста ве. На
ула ску у град са се ве ра ста ја -
ли су Кни ћа ни но ви до бро вољ -
ци са сво јим во ђом спрем ни
да пру же жи лав от пор. За то
вре ме, ве ли ки стра тег Адам
Ко са нић на че лу гра ни ча ра
при крао се не при ја те љу са за -
па да, кроз ви но гра де и воћ -
ња ке ко ји ма је оби ло вао по -
тез Ка ра у ла. Из не на ђе на ма -
ђар ска ко њи ца, у не мо гућ но -
сти да на ова квом те ре ну ис -
ко ри сти сво ју над моћ, у ра су -
лу је по че ла да бе жи јер је
исто вре ме но би ла на пад ну та
и од срп ских до бро во ља ца.
Бит ка је окон ча на, а ве ли ки
бо рац и ча стан чо век Сте ван
Кни ћа нин че сти тао је Ко са -
ни ћу на xрабр ости и до бро
сми шље ном пла ну за од бра -
ну гра да.”

За ову по бе ду над по бу ње -
ним Ма ђа ри ма ау стриј ски цар
је Ко са ни ћу до де лио Ор ден
гво зде не кру не тре ћег ре да, уз
ко ји иде и ти ту ла ви те за, а сле -
де ће го ди не је пен зи о ни сан.

Са су пру гом Алек сан дром,
ћер ком ка пе та на Јо ва на Ра -
ди ћа, с ко јом је имао три ћер -
ке и три си на, пре се лио се из
Ба ва ни шта у Пан че во 1850.
ро ди не, ку пио ку ћу у Ца ра
Ду ша на 2 и ту про вео на ред -
них 25 го ди на.

Са хра њен је на Ста ром пра -
во слав ном гро бљу.

За ни мљи во је да се ни при
про шло го ди шњој до де ли име -
на но вим ули ца ма ни ко ни је
се тио Ада ма Ко са ни ћа, па он
још не ма ули цу у на шем граду.

Улица Цара Душана

НАШ ГОСТ: ЗО РАН ПЕ НЕВ СКИ, ПИ САЦ, СЦЕ НА РИ СТА И ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ

СТРАСТ ПРЕМА СТВАРАЊУ
ЗА БО РА ВЉЕ НИ АДАМ КО СА НИЋ

Ју нак бит ке за Пан че во
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Пре по зна тљи во обе леж је ста -
рог Ба на та сва ка ко су и на да -
ле ко по зна ти ај нфо ри. То је
сим бол кул ту ре жи те ља са ових
про сто ра с кра ја 19. и по чет ка
20. ве ка (од но сно из ле пог пе -
ри о да, пре пу ног ства ра лач ког
на дах ну ћа, под на зи вом бел
епок), а на зив по ти че из не -
мач ког је зи ка и пред ста вља по -
кри ве ни кол ски улаз.

Не рет ко су зи до ви тих де ло -
ва ку ћа би ли рас ко шно осли -
ка ни, што је би ло де ло со бо -
сли ка ра. По ред то га што су оди -
са ли умет нич ким из ра зом, ај -
нфо ри су би ли ме ста за сла вља
и дру га оку пља ња, као и за пре -
дах од на пор ног ра да због увек
де бе ле хла до ви не.

На жа лост, мо дер ни трен до -
ви су их ла га но ис ти ски ва ли,
прем да тих ау тен тич них сим -
бо ла ов да шње тра ди ци је још
увек има, а њи хо ви вла сни ци
их љу бо мор но чу ва ју...

Ка да је реч о со бо сли кар ству,
ку стос На род ног му зе ја Пан -
че во Алек сан дра Ја ко вље вић
на во ди да је оно, као вид мо -
лер ског за на та, би ло ка рак те -
ри стич но за Па нон ску ни зи ју у
18. и на ро чи то у 19. ве ку.

– Њи ме су се ма хом ба ви ли
му шкар ци, и то они ко ји су се

пре све га шко ло ва ли у Бе чу
или Бу дим пе шти или пу то ва -
ли по Евро пи, ода кле су црпли
зна ње и иде је, док су же не би -
ле скло не јед но став ни јим тех -
ни ка ма и нај че шће ко ри сти ле
ваљ ке ко ји ма су пра ви ле ша -
ре по зи до ви ма. Со бо сли кар -
ство је би ло по пу лар но у Ба -
на ту и код Сло ва ка, Ма ђа ра,
Не ма ца, Ср ба и на ро чи то Ру -
му на, код ко јих се нај ду же за -
др жа ло. Они су чак до осам -
де се тих го ди на про шлог ве ка
прак ти ко ва ли да укра ша ва ју

сво је ај нфо ре, ка кве још увек
има мо у До ло ву – на во ди
Јаковље ви ће ва.

До ло вач ко со бо сли кар ство

До ло во је, дакле, се ло у ко јем
по сто ји ре спек та би лан број ста -
рин ских ку ћа са ај нфо ри ма.

Очу ва ни при мер ци су и та мо
гра ђе ни пре сто ти нак го ди на,
а мно ги од њих су то ком вре -
ме на осли ка ва ни, ма хом, кит -
ња стим бо ја ма и би ли мо ти ви -
са ни бај ко ви тим пеј за жи ма или
се о ском иди лом. То је ујед но
би ло и пи та ње пре сти жа, то
јест је дан од упе ча тљи ви јих на -
чи на да имућ не по ро ди це при -
ка жу свој имо вин ски ста тус.

Пре ма ре чи ма ме шта на, нај -
чу ве ни ји мај стор со бо сли кар -
ства био је Ва си ли је Чи кош,
зва ни Ва си ца, ко ји је у пр вој

по ло ви ни 20. ве ка остао упам -
ћен по уме ћу и по ште њу. На -
жа лост, ве ћи на ње го вих ра до -
ва је пре кре че на или на гри зе -
на зу бом вре ме на.

Ипак, по сто је још увек они
ко ји се мо гу на зва ти чу ва ри -
ма до ло вач ке тра ди ци је со бо -
сли кар ства, чи ји је сво је вр -
стан на ста вљач Тра јан Га ва,
ко ји од ро ђе ња жи ви у Ули ци
брат ства и је дин ства број 66.
Он је свој ај нфор осли као 1983.
го ди не...

– Та да сам зи дао но ву ве -
ран ду и па ло ми је на па мет да
ура дим не што кре а тив ни је, с
об зи ром на то да сам већ имао
од ре ђе на сли кар ска ис ку ства.
Слу жио сам се тех ни ком уље
на зи ду, што мо же мал те не да
бу де трај но, уко ли ко не ма вла -
ге и изо ла ци ја је до бро из ве -
де на. Мо ти ви су ма хом се о -
ски, а сва ка сли ка има сво ју
при чу са си ја сет де та ља – од
зам ко ва до ор ло ва. Исто вре -
ме но сам се уса вр ша вао и не -
ду го за тим по чео да ра дим и
за дру ге по се лу, али и у су сед -
ним ме сти ма. Та ко сам код
јед ног су гра ђа ни на осли ка вао
ај нфор на плат ну чи је су ди -
мен зи је шест ме та ра са ме тар
и по – го во ри Га ва.

Ам би јент за сла вља и
хвата ње де бе лог ’ла да

Ра ди се о објек ту Сте ва на Дра -
жи ло ва, ко ји се на ла зи на Тр гу
осло бо ђе ња, а по ме ну та сли ка
и да ље кра си зи до ве те ку ће.

– То је би ла же ља мог оца,
ко ји је тих осам де се тих го ди -
на ан га жо вао по ме ну тог Тра -
ја на. Ње му је за то тре ба ло
око ме сец да на, а мо ји ро ди -
те љи су би ра ли мо ти ве за сли -
ке, ко је су за у зе ле гор ње по -
ло ви не зи до ва. У ме ђу вре ме -
ну смо та па ци ра ли до њу по -
ло ви ну, па ка да смо ор га ни зо -
ва ли ве се ља, тре ба ло је са мо
по ста ви ти клу пе и сто ло ве. Ту
је ина че нај при јат ни је јер је
нај де бља ’ла до ви на и ни су по -
треб ни кли ма-уре ђа ји – ка же
Дра жи лов.

А ње гов пре зи ме њак Бог дан
у свом до му у Вој во ђан ској
ули ци број 17 има пра ву со бо -
сли кар ску ри зни цу. Иа ко је био
ре ла тив но ма ли ка да је то ра -
ђе но, из ра да тих умет нич ких
де ла оста ла му је уре за на у
сећа њу.

– Би ло је то 1982. го ди не,
ка да је игра но фуд бал ско Свет -
ско пр вен ство у Шпа ни ји. Мо -
ји ма ма и та та ви де ли су сли -
ке, чи ни ми се, у обли жњим
Ло ква ма и Ни ко лин ци ма, ко -
је је ра дио сли кар под име -
ном Аврам Пут ник из Ја блан -
ке. Он је то ра дио пу них шест
не де ља и, ако се не ва рам, ко -
шта ло нас је као цео мак си -
мум зе мље. Све је осли ка но
ма сним фар ба ма, па сли ке мо -
гу да се пе ру и мал те не су не -
у ни шти ве. Мо ти ве у ај нфо ру
би рао је сам мај стор, а ме ни
је усли ше на же ља, па сам у
кон ку (не мач ки: ход ник –
прим. нов.) до био сли ку ова ца
и ке ро ва, ко је обо жа вам от кад
знам за се бе. Ина че, по ред то -
га што је у ај нфо ру увек при -
јат на тем пе ра ту ра, то је и ам -
би јент за сла вља. Та ко нам је
за се о ске сла ве до ла зи ло и до
пе де се то ро љу ди, пре све га
број них ро ђа ка из окол них се -
ла. Мо је че ти ри се стре су ту
обе ле жи ле ма ту ру; ја сам про -
сла вио пу но лет ство, ве рид бу,
ро ђе ња де це... – на во ди још
је дан Дра жи лов.

Ин те ре сант но је ис та ћи да
оста так зи до ва кра си трај на фа -
са да, ко ју су у тех ни ци по зна -
тој као пи ки ра ње ра ди ли но -
во се љан ски мај сто ри, Они су
се та да слу жи ли спе ци јал ним
че ки ћи ма, ка ко би у де ло пре -
то чи ли му стре, ко је су, пре ма
Бог да но вим ре чи ма, осми шља -
ва ле ње го ве се стре.

Како за ра дити на ћу при ји...

По след ња до ко је је еки па
„Пан чев ца” ус пе ла да стиг не у
овом ис тра жи вач ком по ду хва -
ту је сте ку ћа у Пр во мај ској
ули ци број 8, са гра ђе на још
1920. го ди не, ко ја при па да Са -
ви Ми хај ло ву, чи ја је по ро дица

јед на од нај ра ни је до се ље них
у До ло во.

– Ка ко сам ду го сви рао у
КУД-у „Јон Кре ан ге”, је дан -
пут смо 1983. го ди не на сту -
пи ли у Стра жи и та да сам ви -
део је дан осли ка ни ај нфор.
До знао сам да су то ра ди ли
умет ни ци из око ли не Ко стол -
ца, ко ји су се зва ли Сла ви ша
и Ра ди ша, ко је сам убр зо и
по се тио у дру штву још јед ног
за ин те ре со ва ног До лов ца.

Испо ста ви ло се да је он био
ве ли ка ци ци ја, мно го се по га -
ђао са сли ка ри ма и на кра ју
им је обо рио це ну с та да шњих
18.000 на 16.000 ди на ра. Мене
је због то га би ло сра мо та, па
сам, ка да су ми ре кли тражени
из нос, ка ко бих им до ка зао да

До лов ци ни су та кви, из ри чи -
то ре као да не же лим да то
бу де ис под 20.000, иа ко сам
имао чак и ма њи ај нфор. Али,
по оној по зна тој: ако не из гу -
биш на мо сту, из гу би ћеш на
ћу при ји, кад су крај ње пе дант -
но за вр ши ли по сао, ре кли су
да су ме ни све то ура ди ли од
из у зет но ква ли тет них ита ли -
јан ских фар би, док су код оног
дру гог ко ри сти ли обич не тем -
пе ре. И, ето, ни до да нас ни је

от па ла ни трун ка, па још увек
мо гу у свом ај нфо ру да 
уживам свим чу ли ма – ис ти -
че Ми хај лов.

А док је ова квих за љу бље ни -
ка у ба нат ску тра ди ци ју, жи ве -
ће она ме ђу на ма још мно го
ле та...

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 -
веза ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти
адекват ну негу.

Дру га ри це са ули це
Ове две жен ке жи ве на
ули ци још од сво јих ра них
ште не ћих да на, па ве ро -
ват но и не пам те не ке ле -
пе и без бри жне да не. Ве о -
ма су мла де и то ни је ме -
сто где би тре ба ло да оста -
ну, због мно гих опа сно сти
ко је их та мо вре ба ју.

С об зи ром на то да су дру же љу би ве и на вик ну те на љу де и
дру ге псе, са свим си гур но би не ком улеп ша ле жи вот.

Све ин фор ма ци је о њи ма мо гу се до би ти на кон такт-те ле -
фон 065/22-11-354.

Ја за ви ча ри
Два пса тра же вла сни ке или
удо ми те ље, а у пи та њу су муж -
јак и жен ка, ко ји су про на ђе -
ни на јав ним по вр ши на ма, без
прат ње или над зо ра.

Уко ли ко се вла сни ци не ја -
ве, ку це мо гу би ти удо мље не,
а за ин те ре со ва ни мо гу да по гле да ју ове мир не и по слу шне
ле по та не у град ском при хва ти ли шту на Ку де љар ском на си -
пу, у Вла син ској 1. Кон такт-те ле фон је по знат: 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОБРИ СИ БА НАТ СКЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ ЈОШ УВЕК ОКО НАС

АЈ НФО РИ – СИМ БОЛ ЈЕД НЕ ЛЕ ПЕ ЕПО ХЕ

КАД СЕ ВО ЛО ВИ ПРА ВЕ ЕН ГЛЕ ЗИ

РА КИ ЈА ЗА СЈАЈ

Иа ко тра ди ци ја ај нфо ра, на жа лост, из у ми -

ре, Тра јан Га ва ка же да свој си гур но не ће

пре кре чи ти. Без об зи ра на то што је, ка ко

сам хра бро при зна је, на не ким сли ка ма и

пра вио гре шке.

– Ре ци мо, на јед ној сли ци сам ура дио ас -

фалт та мо где му ни је ме сто, у ди вљи ни пла -

ни не. А он да сам хтео да то ис пра вим та ко

што ћу да уба цим не што ау тен тич но, па сам

на том пу ту на цр тао во ло ве са за пре гом, али

сам опет био бр зо плет и ста вио их на ле ву

стра ну, као да су у Ен гле ској. И он да, шта

ћу, бр зо сам „ис ко пао” јед ну ру пу на де сној

стра ни и по ста вио зна ко ве за ра до ве на пу -

ту, ко је су во ло ви мо ра ли да за о би ла зе –

при зна је Тра јан.

Пре ма ре чи ма Алек сан дре

Ја ко вље вић, со бо сли ка ри

су на ове про сто ре до ла зи ли

с ра зних стра на, и то из Врш -

ца, Те ми шва ра, Сла во ни је...

– По ред сре бра, нај че шће

су ко ри сти ли при род не бо је,

ме ша не с мле ком, ја ји ма, а

че сто је у њих ста вља на и

ра ки ја, ка ко би сли ка до би -

ја ла сјај. Му стре су про на ла -

же не на ра зним стра на ма

Евро пе, док су не ка да и са -

ми сли ка ри сми шља ли и

црта ли мо ти ве, нај че шће

сти ли зо ва ни крст и не ке

фло рал не об ли ке. Би ло је и

ве о ма жи во пи сних сли ка,

па се и да нас на зи до ви ма,

ре ци мо, до ло вач ких ај нфо -

ра мо же ви де ти бо гат ство

вој во ђан ске рав ни це, а с

дру ге стра не чак и џун гле с

ди вљим жи во ти ња ма, док

су че сти и фе никс или жар-

пти ца с пре ле пим ре пом –

на во ди ку стос На род ног му -

зе ја Пан че во.

Стеван Дражилов у свом ајнфору,
поред дела суграђанина Гаве

Богдан Дражилов, поред осталог,
има и „пикиране” зидове

Сава Михајлов својевољно преплатио собосликаре

Трајан Гава – један од чувара банатске традиције



Так ми ча ри Шах клу ба „Аље -
хин” из на шег гра да оства ри ли
су још је дан за па жен успех на
ме ђу на род ном он лајн тур ни ру.

Про шлог ви кен да де ца из

„Аље хи на” по но во су се над -
ме та ла с ка де ти ма из Ср би је,
Хр ват ске, Ки не, Тур ске и с Тај -
ва на на он лајн тур ни ру ко ји је
ор га ни зо вао ШК Хо ри зонт.

На том пре сти жном
ша хов ском над ме та њу
три јум фо вао је так ми -
чар ШК-а „Аље хин” Вук
Ка нач ки, ко ји је осво -
јио шест по е на у се дам
пар ти ја.

За хва љу ју ћи Гра ду
Пан че ву, МЗ-у Ко теж и
Спорт ском са ве зу Пан -
че ва, ШК „Аље хин” до -
би ја но ве про сто ри је, ко -
је ће по ди ћи ква ли тет
ра да и омо гу ћи ти де ци
да оства ру ју но ве успе хе
на та бли од 64 поља.

Управ ни од бор клу ба
има у пла ну да ШК „Аље -
хин” по стане је дан од
нај о пре мље ни јих кадет -
ских клу бо ва у ре ги о ну.
Ви три не но вих про сто -
ри ја кра си ће пе ха ри ко -
је су чла но ви овог клу ба
осва ја ли на европ ским,
др жав ним и вој во ђан -
ским так ми че њи ма.

СПОРТ
Петак, 5. јун 2020.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ми ни стар фасциниран
бројно шћу де це

На ста ви ће се
улагања у спорт

Ми ни стар омла ди не и спор та
у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је Ва -
ња Удо ви чић у су бо ту, 30. ма -
ја, по се тио је наш град, од но -
сно тре нин ге ма ли ша на у 
ФК-у Мун ди јал, де вој чи ца из
клу ба Од бој ка 013, као и мла -
дих ру ко ме та ша у До ло ву. Не -
ка да шњег ва тер по ло аса до че -
ка ли су гра до на чел ник Са ша
Па влов, пред сед ник и се кре -
тар Спорт ског са ве за Пан че ва
Сло бо дан Би те вић и Де јан Пе -
рић, као и ди рек тор ЈКП-а
„Мла дост” Пре драг Сто ја ди нов.

До ма ћин у име Фуд бал ског
клу ба Мун ди јал био је пр ви чо -
век тог спорт ског ко лек ти ва
Си ни ша Ра ду ло вић.

– Об и шао сам го то во све оп -
шти не и гра до ве у Ср би ји, али
ово што ви дим ов де у Пан че ву
за и ста је фа сци нант но. Ово ли -
ко ма ли ша на не ма го то во ни -
је дан клуб у зе мљи – по хва лио
је Удо ви чић љу де из ФК-а Мун -
ди јал, а по том је на ста вио не -
фор мал но дру же ње с ма ли ша -
ни ма, по сле че га је усле ди ло и
за јед нич ко фо то гра фи са ње.

Фуд бал ски клуб Мун ди јал има
од лич ну са рад њу с но вим пр во -
ли га шем Же ле зни ча ром, па нај -
та лен то ва ни ји ма ли ша ни ко ји

про ђу шко лу фуд ба ла у Мун ди -
ја лу на ста вља ју рад у се лек ци -
ја ма по пу лар не „ди зел ке”.

– Нај ви ше смо раз го ва ра ли о
са рад њи Мун ди ја ла и Же ле -

знича ра, ко ја еви дент но до но си
и од лич не ре зул та те. Та ко ђе,
мини стра смо упо зна ли с
постојећом ин фра струк ту ром и
сло жи ли смо се да би она на
Спорт ском цен тру, где ми ра -
ди мо, мо гла да бу де и бо ља. Ина -
че, Мун ди јал бро ји око 300 чла -
но ва, а по ред ме не, у клу бу ра де
и Звон ко Ла за ров и Да ни јел Ми -

лу ти но вић, ко ји су и те ка ко за -
слу жни за то што је на ша шко ла
фуд ба ла мо жда нај бо ља у гра ду
– ис та као је Си ни ша Ра ду ло вић.

У Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту ми ни стра Удо ви чи ћа су
до че ка ле де вој чи це из Од бој ке

013, за тим пр ви чо век тог клуба
Иван Кр го вић, као и ис ку сне
од бој ка ши це Дра га на Мар -
ковић, Је ле на Пе тров и Ве сна
Се ку лић.

– За хва лио бих ми ни стру на
овој по се ти и на по др шци ко ју
пру жа спор ти сти ма. Та ко ђе, хо -
ћу да ис так нем да ми у на шем
гра ду има мо од лич не усло ве за
рад, бес плат не тер ми не у школ -
ским са ла ма, у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту... Има мо пре ко
300 де вој чи ца у на шим ре до -
ви ма, а у на шем пр вом ти му

са да игра ју и на ше су гра ђан ке
ко је су оства ри ле за вид не карије -
ре у су пер ли га шким клу бо вима.
Од бој ка 013 има сјај ну са рад -
њу с клу бо ви ма из Омо љи це и
Ба нат ског Но вог Се ла, ко је пред -
во де Во ја Па вло вић и Ду брав ка

Фло ра, па на ша пи о нир ска еки -
па, са ста вље на од де вој чи ца из
сва три клу ба, не ма прем ца на
овим про сто ри ма – ре као је
Иван Кр го вић.

Ми ни стар Удо ви чић и гра до -
на чел ник Па влов раз ме ни ли су
не ко ли ко лоп ти пре ко мре же
за јед но с де вој чи ца ма, што је
иза зва ло по себ но оду ше вље ње.

– Увек је ла год но до ћи у Пан -
че во, јер је у по след њих не ко -
ли ко го ди на об но вље на ин фра -
струк ту ра. А још јед ном сам се
уве рио да је Пан че во нај бо ље у
Ср би ји. Спор ти сти и клу бо ви
су за до вољ ни до на ци ја ма из
град ског бу џе та, а по ве ћан је и
број де це у си сте му школ ског
спор та. За ди вљу је ме да је
Панче во кре ну ло у стра те ги ју

враћања спор ти ста, сво јих
сугра ђа на, из ино стран ства, и
да им се омо гу ћу је да ра де и
за сни ва ју по ро ди це у свом гра -
ду. Ми ни стар ство је с град ским
вла сти ма за јед нич ки ра ди ло на
ин фра струк тур ним про јек ти -
ма, а на то ме ће се ин си сти ра -
ти и у на ред ном пе ри о ду, јер
без ја ке ин фра струк ту ре не ма

бо љих ре зул та та – за кљу чио је
Ва ња Удо ви чић.

Оби ла зак спорт ских клу бо -
ва у Пан че ву ми ни стар Удо ви -
чић је на ста вио по се том РК-у
До ло во, где је ње га и ње го ве
са рад ни ке до че као пред сед ник
тог спорт ског ко лек ти ва Пе тар
Ми лен ко вић.

– Ва ња Удо ви чић је да нас и
сво је вр стан до ма ћин, с об зи -
ром на по моћ ко ју пру жа пан -
че вач ком спор ту. Ми слим да
је наш град то и за слу жио: из
бу џе та Гра да из два ја мо се дам
од сто за спорт, а то се од ра жа -
ва и на ре зул та те. Пан че во са -
да има пре ко три де сет сво јих
спор ти ста у на ци о нал ним се -
лек ци ја ма. Циљ нам је и уна -
пре ђе ње про фе си о нал ног спор -
та, да пра ви спор ти сти Пан -
чев ци оста ну у Пан че ву и ов де
по сти жу ре зул та те, али мно го
ва жни је за нас је да спорт учи -
ни мо до ступ ним ши рој ка те -
го ри ји су гра ђа на, а то зна чи
ула га ње у ин фра струк ту ру –
ис та као је Па влов.

Из Ми ни стар ства омла ди не
и спор та Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је свим по ме ну тим клу бо ви -
ма овог пу та сти гли су и по -
кло ни у ви ду лоп ти и гар ни ту -
ра дре со ва.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх7

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВАЊА УДОВИЧИЋ ПОСЕТИО КЛУБОВЕ МУНДИЈАЛ, ОДБОЈКА 013 И ДОЛОВО

ПАНЧЕВО КАО ПРИМЕР ДРУГИМА

ОКОН ЧА НА СА РАД ЊА ФК-а ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 
И ТРЕ НЕ РА ЈЕ ВРИ ЋА

ПРИ ЈА ТЕЉ СКИ РА СТА НАК

МЕ ЂУ НА РОД НИ ОН ЛАЈН ТУР НИР У ША ХУ

ТРИ ЈУМФ ВУ КА КА НАЧ КОГ

Страну припремио

Александар
Живковић

Јед на стра ни ца је за тво ре на,
вре ме је да се отво ри но ва...

По сле сјај не се зо не у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”,
ко ја је, на жа лост, пре ки ну та
пре кра ја због пан де ми је ко ро -
на ви ру са, Фуд бал ски клуб Же -
ле зни чар и шеф струч ног шта -
ба Ду шан Је врић пре ки ну ли су
да љу са рад њу. Ра ста нак је, ка -
ко и до ли ку је, био при ја тељ -
ски, уз сти сак ру ке...

– Ре а ли зо ва ти про је кат „Пр -
ва ли га” ни је био ни ма ло лак
по сао, па ми је због то га и дра -
же што смо сви за јед но ус пе ли
да оства ри мо нај ве ћи успех у
исто ри ји Же ле зни ча ра. Љу ди
ко ји во де Же ле зни чар по ка за -
ли су се као из у зет ни про фе си -
о нал ци, а све вре ме мог бо рав -
ка у клу бу би ли су и ви ше не го
ко рект ни. Нај пре за хвал ност
ду гу јем пред сед ни ку Зо ра ну На -
ун ко ви ћу, ко ји је од пр вог да на
имао ја сну иде ју и по ста вио
ства ри баш ка ко тре ба. Хва ла и
спорт ском ди рек то ру Са ши Ра -
ду ло ви ћу, ко ји нам се при кљу -
чио у по лу се зо ни, али је дао
ве ли ки до при нос за јед нич ком
успе ху. Хва ла и мо јим са рад -
ни ци ма, по моћ ном тре не ру
Мар ку Ан дре ји ћу и тре не ру гол -
ма на Вла ди ми ру Ра сто ви ћу, а
же лим да спо ме нем и фи зи о -
те ра пе у та Дра га на Ми ла но ви -
ћа и се кре та ра Го ра на Ми хај -
ло ва, ко ји су та ко ђе би ли ва -
жни „шра фо ви” у функ ци о ни -
са њу клу ба. Љу ди ко ји су све
вре ме би ли уз клуб и ме не сва -
ка ко су и Не над Бој ко вић и
Пре драг Са на дер, па њи ма же -
лим по себ но да за хва лим на
са рад њи. Ипак, нај ви ше хва ла
игра чи ма, ко ји су по ка за ли да
су пра ви, да су нај бо љи. Има ли
смо ко рек тан од нос. За хва лио
бих и пу бли ци, на ви ја чи ма и
свим Пан чев ци ма ко ји су нам
да ва ли енер ги ју да ис тра је мо у

сво јим на ме ра ма, а по себ но бих
за хва лио пред став ни ци ма ме -
ди ја, „Спорт ском жур на лу”,
„Пан чев цу” и РТВ-у Пан че во,
ко ји су све вре ме би ли уз нас и
да ли ве ли ки до при нос афир -
ма ци ји на ших ре зул та та и са -
мог клу ба. Ра дио сам у мно го
ко лек ти ва, али Же ле зни чар ће
ми по себ но оста ти у ср цу. Си -
гур но ћу би ти је дан од ње го вих
нај вер ни јих на ви ја ча и с ве ли -
ком па жњом ћу пра ти ти ње го -
ве ре зул та те. Свим љу ди ма у
Же ле зни ча ру, свим Пан чев ци -
ма, же лим мно го успе ха у Пр -
вој ли ги, а ја од ла зим да бих се
јед ног да на мо жда и по но во
вра тио – ре као је на ра стан ку
тре нер Ду шан Је врић.

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” је у Срп ској ли ги „Вој во -
ди на” оства ри ла сја јан скор од
пет на ест по бе да и са мо два не -
ре ше на ре зул та та, ви ше не го за -
слу же но се пла си ра ла у Пр ву
ли гу Ср би је, а Же ле зни чар је
та ко за це мен ти рао сво ју по зи -
ци ју као убе дљи во нај бо љи фуд -
бал ски ко лек тив у Ба на ту.

– Све је то жи вот. Та кав је
спорт, то је фуд бал. За хва лио
бих Ду ша ну Је ври ћу на ко рект -
ној са рад њи, на све му што је
учи нио за наш клуб, и же лим
му мно го сре ће у да љој ка ри је -
ри. Пред на ма су но ви иза зо -
ви. Тре ба да на ђе мо но во ре -
ше ње на ме сту ше фа струч ног
шта ба, али има мо до вољ но вре -
ме на, па не ће мо пре ви ше жу -
ри ти. Има мо не ко ли ко име на
у оп ти ца ју, али о том по том –
до дао је пр ви чо век Же ле зни -
ча ра Зо ран На ун ко вић.

„Ста ра да ма” с Та ми ша на -
ста вља сво јим пу тем. У пр во -
ли га шким бит ка ма пред во ди -
ће је но ви тре нер, али не тре ба
сум ња ти да ће Же ле зни чар и у
овом ква ли тет ном так ми че њу
има ти шта да ка же.
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Александар
Чалић, ученик:

     – Сређујем папире
за основну полицијску
обуку. Tај центар се
налази у Каменици и
сваког дана сам тиме
окупиран. Морам да
скупим папире за тај
конкурс.

Мартина Герстнер,
ученица:

    – Бићу на салашу,
јахаћу коње. Недеља 
ће ми бити слична.
Веслаћу, ићи ћу 
на тренинге.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Опрема
Прикривена или не, опрема је опрема.

    Имаш је или не.

    Спремна си особа или не.

    Нема ту – ћу ти објасним.

    Или ми је јасно или не.

    Докле год имам недоумице, није ми добро.

    А тек кад све схватим!

    Треба ми опрема.

Мало воде
То кад ти у око убаце нешто из другог плана.

    То уме да упали.

    Иза је лаганица: хладовина.

    Седуцкаш, бираш само да ли си једносед или двосед.

    Како ти пријају боје и облици.

    Па онда питања: да ли си вечит или си натчовек.

    Све саме тешке самољубиве приче.

    Може да се упали и око, али не ради док не шљакаш на себи.

Космос
Није далеко небо.

    Ма, руком да га такнеш.

    Неко ти га је донео на тацни.

    Не треба да се мучиш.

    Твоје је! И ти небу припадаш!

    Али и ма јок!

    Кад би се небеса тек тако тресла, кад би свемир био мир.

    Е, па, то није само твоје небо. Дели га.

Милан Белобрк,
ученик:

     – Овог викенда 
ћу бити активан. 
Мој омиљени спорт 
је кошарка. Након
тренинга ћу се
одмарати.

При хва ће не остав ке
досадашњих чел ни ка

Но ви за ступ ник „бр зог
воза” Ми лош Ђу ка но вић

Фуд бал ски клуб Ди на мо 1945 не дав но
је остао без ком плет ног ру ко вод ства.
Нео по зи ву остав ку под нео је пред сед -
ник Го ран Ја њо вић, а по том је то учи -
ни ло још де вет чла но ва Из вр шног од -
бо ра. У ру ко во де ћем те лу „бр зог во за”
остао је са мо је дан члан...

У по не де љак, 1. ју на, у са ли Спорт ског
са ве за Пан че во одр жа на је скуп шти на
ФК-а Ди на мо 1945, ко јој је од три де сет
јед ног при су ство вао два де сет је дан де -
ле гат, а нај ви ши ор ган тог спорт ског ко -
лек ти ва имао је те жак за да так – да при -
хва ти по ну ђе не остав ке, али и да на пра -
ви не ка кав план о то ме шта и ка ко да ље.

Скуп шти ну су отво ри ли пред сед ник
у остав ци Го ран Ја њо вић и се кре тар
Сте ван Ми ха и ло вић, а по том је иза бра -
но рад но пред сед ни штво, ко је су чи ни -
ли Но ви ца Ан ђе лов ски, Не над Јо ван че -
вић и Алек сан дар Пав ко вић, и оно је
по том пре у зе ло во ђе ње ове скуп шти не.

Из ве штај о ра ду клу ба у пе ри о ду од
2016. до 2020. го ди не под нео је Го ран
Ја њо вић, а де ле га ти ма га је про чи тао
Сте ван Ми ха и ло вић.

„Из вр шни од бор ко ји је у прет ход ном
пе ри о ду ру ко во дио клу бом ве ли ку па -
жњу по кла њао је раз во ју ин фра струк ту -
ре на Град ском ста ди о ну, па је би ло и
мно го ка пи тал них ула га ња. Ура ђе на је
огра да око ста ди о на, ис ко пан је бу нар,
ко јим је омо гу ће но ау то мат ско за ли ва -
ње те ре на, по кри ве не су три би не, по -
ста вље но је ско ро 3.000 се ди шта, уре -
ђен је те рен за ма ли фуд бал, а од ста ре
згра де у ко јој су би ле про сто ри је ЈКП-а
’Мла дост’ на пра вље на је го то во но ва, у
ко јој са да има и че ти ри опре мље на апарт -
ма на. Ре но ви ран је улаз у ста ди он, по -
ста вље не су но ве ка пи је, али и ви део-
над зор на ста ди о ну, ра све та, као и LED
се ма фор. Пот пу но су ре но ви ра не и опре -
мље не про сто ри је клу ба, свла чи о ни це,
као и еко но мат. Од ла зе ће ру ко вод ство
Ди на ма 1945 на сле ди ло је ми ли он ске
ду го ве, ко је је ус пе ло да ану ли ра, а уз
све то ми сли ло се и на ре зул та те. Пр ви
тим је од нај ни жег ран га сти гао до Срп -
ске ли ге ’Вој во ди на’, Ди на мо 1945 са да
има све так ми чар ске се лек ци је и ма -
сов ну шко лу фуд ба ла, а омла дин ска и
ка дет ска еки па игра ле су и у ква ли -

тетним ли га ма Ср би је. У клуб су до ла -
зи ли про ве ре ни игра чи и тре не ри, али
шан су су до би ја ли и мла ди тре не ри ко -
је је клуб уса вр ша вао. Фи нан сиј ско по -
сло ва ње би ло је ста бил но, а све је во дио
књи го вод стве ни сер вис Спорт ског са ве -
за Пан че во. Но вом ру ко вод ству же ли мо
да оства ри оно што ми ни смо ус пе ли, а
то је да Ди на мо 1945 игра про тив Цр ве -
не зве зде, Пар ти за на и оста лих су пер -
ли га ша”, сто ји у из ве шта ју о ра ду клу ба
у про те кле че ти ри го ди не.

Пред сед ник Над зор ног од бо ра Љу бо -
мир Ра дој ко вић под нео је из ве штај, ко -
ји је скуп шти на јед но гла сно при хва ти -
ла, а по том су де ле га ти до би ли при ли -
ку да ди ску ту ју. Мно ге је за ни ма ло због
че га је ру ко вод ство под не ло остав ке.

– Јед но став но, при мо ра ни смо. Очи -
глед но је да нас не ко не же ли у клу бу.
Из бу џе та Гра да за ову го ди ну је опре де -
ље но пет ми ли о на ди на ра за Ди на мо

1945, што је до вољ но са мо за одр жа ва ње
ста ди о на. Од 1. ја ну а ра ове го ди не ста -
ди он је у вла сни штву Гра да, а сви ра чу -
ни и да ље сти жу на нас. Од тог да ту ма
ни је дан ра чун ни је пла ћен, јер би то тре -
ба ло да је за ду же ње ЈКП-а „Мла дост”.
Ова од лу ка се „крч ка ла” ме се ци ма. Хва -
ла сви ма ко ји су нам по ма га ли – ре као
је од ла зе ћи пот пред сед ник клу ба Алек -
сан дар Пав ко вић.

По је ди ни де ле га ти су се за бри ну ли
за да љу суд би ну „бр зог во за”.

– Не мо ра да зна чи да је ово су но врат
клу ба. Ка да смо ми до шли, за те кли смо
ра су ло, али ус пе ли смо да вра ти мо сјај
Ди на му 1945. По но сни смо на све што
смо ура ди ли, а ве ру јем и на дам се да ће

по но во до ћи љу ди ко ји истин ски во ле
клуб. Што се нас ти че, ово је крај, не ма
пре до ми шља ња – до дао је са да већ бив -
ши ди рек тор Не над Јо ван че вић.

До са да шњим чел ни ци ма, на све му што
су ура ди ли, за хва ли ли су и ду го го ди шњи
чла но ви клу ба Дра го слав Ћур чин, Ду -
шан Сто јић и Жељ ко Ћа лић, а по што је
скуп шти на усво ји ла по ну ђе не остав ке, за
но вог за ступ ни ка ФК-а Ди на мо 1945 име -
но ван је Ми лош Ђу ка но вић, је ди ни члан
Из вр шног од бо ра ко ји ни је под нео остав -
ку. Он је иза брао и ко ми си ју ко ја у на -
ред них ме сец да на тре ба да при пре ми
но ву скуп шти ну клу ба, на ко јој би тре ба -
ло да бу де иза бра но но во ру ко вод ство.
По ред Ђу ка но ви ћа, у ко ми си ји су и: Ду -
шан Бе лић, Ду шан Сто јић, Љу бо мир Ра -
дој ко вић и Бра ни слав То шић.

– Мо ра бр зо да се ре а гу је, што пре.
Не ма мо вре ме на, јер, ако се не што не
пре ду зме, оти ћи ће нам игра чи, тре не -

ри, де ца... Ђу ка је пре у зео врућ кромпир,
али ту смо да му по мог не мо – ре као је
Ду шан Бе лић.

Сви из ве шта ји су јед но гла сно усво -
је ни, а по том су чел ни ци Ди на ма 1945
још јед ном за хва ли ли број ним пан че -
вач ким при вред ни ци ма ко ји су им пру -
жа ли по др шку и из два ја ли сво ја
средства ка ко би клуб не сме та но функ -
ци о ни сао, а за хвал ност је упу ће на и
НИС-у, Гра ду Пан че ву, Ма ри ни ки Те -
пић и сви ма ко ји су у про те клим го ди -
на ма по ма га ли да „бр зи воз” бу де ста -
би лан спорт ски ко лек тив.

Пред Фуд бал ским клу бом Ди на мо
1945 су да ни од лу ке...

А. Живковић
µМ. Шупица?С. Трајковић

СКУП ШТИ НА ФУД БАЛ СКОГ КЛУ БА ДИ НА МО 1945

ПЕ ТО ЧЛА НА КО МИ СИ ЈА ТРА ЖИ 
НО ВО РУ КО ВОД СТВО


