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ТЕК ПОЧИЊЕТЕК ПОЧИЊЕ
ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну пре-
кршајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз
одузимање оружја.

СТАНОВИ СУ РОБА КОЈА НАЈБОЉЕ ИДЕ

Веома је скупо 
бити подстанар

Кирије од 80 до 300 евра

МУКЕ С ПРЕВОЗОМ ТРАЈУ

ДАНИ КАД СУ 
ПАНЧЕВЦИ 
ИШЛИ ПЕШКЕ

НАШИ СУГРАЂАНИ

Панчевачки близанци
стр. 9
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КДетаљан списак улица
затворених због радова

» страна 3

Ко касно пали
уличне светиљке

» страна 8

Возачи у

„белом

штрајку”, 

АТП улази у

„црвено”

страна 7

страна 8

ШТА СУ ИЗМИСЛИЛИ ЗА ЂАКЕ

Укинули дневнике,
а увели дронове
На екскурзији строго забрањен

алкохол и за ђаке и за наставнике

стр. 7
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О СТАНОВАЊУ У ЗГРАДАМА С НЕНАДОМ РАКИЋЕМ, ДИРЕКТОРОМ ЈП ГСА

Играј и 
по бе ди...

Мно го то га се из де ша ва ло у по -
след њих де се так да на ка да је
срп ски спорт у пи та њу.

Фуд ба ле ри „Цр ве не зве зде” и
дру гу го ди ну за ре дом пла си ра -
ли су се у нај е лит ни је европ ско
так ми че ње. Овај успех ве ли ки
је сам по се би и због чи ње ни це
да наш клуб по фи нан си ја ма не
мо же да се ме ри са европ ским
ве ли ка ни ма, а још ви ше до би ја
на зна ча ју ако се зна да су „цр -
ве но-бе ли” кре ну ли од пр вог ко -
ла ква ли фи ка ци ја...

Исти на, не тре ба смет ну ти с
ума да је „Зве зда” до Ли ге шам -
пи о на са вла да ла (по јед ном) са -
мо „Су ду ву” и „Хел син ки”, да је
пре тр пе ла је дан по раз и чак пет
пу та игра ла не ре ше но.

Успе ху се у зу бе не гле да! За
ар ми ју на ви ја ча – циљ је ис пу -
њен. У глав ном гра ду Ср би је по -
но во ће го сто ва ти европ ски
фуд бал ски ги ган ти. Ове го ди не
то ће би ти „Ба јерн”, „То тен хем”
и „Олим пи ја кос”.

На успех „Цр ве не зве зде” на -
до ве зао се и ре зул тат „Пар ти за -
на”. „Цр но-бе ли” су у по след њем
ко лу ква ли фи ка ци ја за Ли гу
Евро пе над ви си ли нор ве шки
„Мол де” и та ко за о кру жи ли ле -
пу сли ку о срп ском фуд ба лу.

За хва љу ју ћи „Пар ти за ну” сви
љу би те љи нај ва жни је спо ред не
ства ри у на шој зе мљи ужи во ће
мо ћи да ви де још јед ног европ -
ског ве ли ка на – „Ман че стер ју -
нај тед”, а сва ка ко да ни су за
пот це њи ва ње ни „Аста на” и „АЗ
Алк мар”.

Ипак, све очи по кло ни ка
спор та у на шој зе мљи упр те су
у Ки ну!

Свет ско пр вен ство у ко шар -
ци, ко је се од ви ја у нај мно го -
људ ни јој зе мљи, сва ка ко је нај -
ве ћи пла не тар ни до га ђај ове
го ди не.

Мом ци се лек то ра Алек сан дра
Ђор ђе ви ћа ла ко су иза шли на
крај са Ан го лом и Фи ли пи ни -
ма. У ства ри, шам пи о нат за „ча -
роб ња ке из Ср би је” по чи ње се -
лид бом у Ву хан и ду е ли ма с
Пор то ри ком и Шпа ни јом.

У на шој зе мљи сви већ ви де
свет ско зла то, али не ће би ти ла -
ко. Аме ри су је два до би ли Тур -
ке, До ми ни кан ци из ба ци ше
Нем це, Бра зил је до шао до чу -
де сног пре о кре та у ме чу про тив
Грч ке...

Ипак, не тре ба сум ња ти да ће
Ра ду љи ца и ње го ви са и гра чи да -
ти све од се бе и да ће се опет
ори ти ко шар ка шка хим на...

„Играј и по бе ди и по но сно се
вра ти, до не си ку ћи зла то што се
зла ти. Ср би ја че ка да до ђеш из -
да ле ка, да на ша зе мља бу де опет
пр вак све та...”

Ако жи ви те у стам бе ној згра ди, по -
сто ји не што што се зо ве кућ ни ред:
мо ра те да па зи те на про из вод њу бу -
ке, вра та лиф та тре ба да за тва ра те за
со бом, кул тур но је да по чи сти те ис -
пред сво јих вра та, а не кул тур но да би -
ло шта ба ца те с ви ших спра то ва... О
ства ри ма у згра да ма ко је се не ти чу
са мо кућ ног вас пи та ња бри ну се про -
фе си о нал ни упра ви те љи и ЈП Град -
ска стам бе на аген ци ја. Ин ге рен ци је
им ни су по ме ша не, вр ло ја сно су од -
ре ђе не. О то ме, као и о све му оста -
лом чи ме се ба ви ЈП ГСА, раз го ва ра -
ли смо с Не на дом Ра ки ћем,
ди рек то ром тог јав ног пред у зе ћа.

Од ли чан је сајт ЈП-а Град ска стам бе -
на аген ци ја, јер на ње му сва ко мо же
ви де ти шта је у ње ном у опи су по сла.
Јав но пред у зе ће је осно ва но 2006. го -
ди не, а основ ни за да ци де фи ни са ни
су ова ко: из ра да ана ли тич ко- план -
ске осно ве у обла сти со ци јал но-стам -
бе не по ли ти ке Гра да Пан че ва и ре а -
ли за ци ја ло кал них и дру гих
усво је них про је ка та из град ње, рен ти -
ра ња и про да је ста но ва крај њим ко -
ри сни ци ма. И, кад се ка же „со ци јал -
но ста но ва ње”, ми сли се на сва ки
об лик ста но ва ња усме рен ка ре ша ва -
њу стам бе них по тре ба со ци јал но и
еко ном ски угро же них и ла ко по вре -
ди вих гру па ко је ни су у мо гућ но сти
да са мо стал но ре ше стам бе но пи та -
ње, за чи је ре ша ва ње је по треб на зна -
чај на др жав на по др шка.

Ипак, ка ко ове фор му ла ци је из гле -
да ју на те ре ну, об ја снио је Не над Ра -
кић, ди рек тор ЈП ГСА.

Хит но и ин ве сти ци о но

Пре ма ње го вим ре чи ма, ГСА има два
прав ца де ло ва ња.

– По сто ји тр жи шна при ча, ета жно
одр жа ва ње, што је услу га ко ју пру -
жа мо гра ђа ни ма. Кад ка жем одр жа -
ва ње, то је у ком плет ном сми слу: и
во до вод и ка на ли за ци ја и гра ђе вин -
ски ра до ви; бу квал но се од но си на
све што мо же да се де си у јед ном ста -
ну, осим на про фе си о нал но упра вља -
ње. За кон нам не до зво ља ва да ми
као фир ма ко ја се ба ви одр жа ва њем
ра ди мо на по сло ви ма упра вља ња.
Сми сао по сто ја ња про фе си о нал ног
управ ни ка је сте да омо гу ћи лак ши и
ква ли тет ни ји жи вот стам бе ној за јед -
ни ци. Он мо ра да бри не о та квим њи -
хо вим по тре ба ма – ка же на по чет ку
Ра кић.

Че сто се у прак си до га ђа да не ма
сло ге ме ђу ста на ри ма у згра ди. Мо же
да се де си да љу ди ко ји жи ве на пр -
вом спра ту не же ле да уче ству ју у по -
прав ци лиф та јер га, ка ко на гла ша ва -
ју, не ко ри сте. А то мо же да ко шта и
15.000 евра.

– Исто та ко, ста на ри ко ји ни су на
по след њем спра ту мо гу да ка жу да
ка да про ки шња ва кров згра де, то ни -
је њи хо ва ствар, по што их то ди рект -
но не по га ђа. Из та квих раз ло га је
„на мет ну та” ин сти ту ци ја про фе си о -
нал ног управ ни ка, чи ји је по сао, из -
ме ђу оста лог, и да об ја сни ста на ри -
ма да пре ма за ко ну сви мо ра ју да

ОДРЖАВАТИ ЈАВНУ ИМОВИНУ И НАДАЉЕ ГРАДИТИ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

„Лагана” вожња по Дунавцу.

У Брестовцу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Александар Живковић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

уче ству ју у по прав ка ма за јед нич ке
имо ви не – об ја шња ва ди рек тор 
ЈП ГСА.

Е, ту се пра ви ди стинк ци ја из ме ђу
по сло ва управ ни ка и пред у зе ћа ко је
он во ди. Ра кић на во ди при мер:

– Де си се не ки квар би ло ко је вр -
сте у згра ди. Ста на ри оба ве шта ва ју

управ ни ка о то ме, ко ји у за ви сно сти
од про бле ма на те ре ну то ре ша ва сам
или кон так ти ра с Град ском стам бе -
ном аген ци јом. Ми има мо пот пи са -
не уго во ре са из во ђа чи ма ра до ва.
Про фе си о нал ни управ ни ци мо ра ју
ста на ри ма да до ста ве три по ну де за
из во ђе ње; ако стам бе на за јед ни ца с
на ма има уго вор, ми при сту па мо и
ре ша ва мо про блем. У слу ча ју да

нема, а управ ник има не ку дру гу
фирму, он мо же да је ан га жу је, али
прет ход но мо ра да по ка же да је по -
ну да из ГСА би ла не по вољ ни ја по
ста на ре.

По сто је хит ни и ин ве сти ци о ни про -
бле ми. Ка да се ре ша ва не што обим -
ни је, то зах те ва мно го ви ше сред ста -
ва и вре ме на; оно где ГСА мо же да
иза ђе у су срет гра ђа ни ма, а дру ги не
мо гу, је сте да да је мо гућ ност од ло же -
ног пла ћа ња.

– Ми из во ђа чи ма ра до ва уна пред
уго вор но тра жи мо да под не су те рет
пла ћа ња на ра те, а уз на ше од ло же но
пла ћа ње то ко ри сни ци ма олак ша ва
ства ри. Ре ци мо, до нас до ђе зах тев за
по прав ку кро ва згра де. У за ви сно сти
од по вр ши не, це не се кре ћу од ми ли -
он до два ми ли о на ди на ра. Ка да и из -
во ђач и ми да мо мо гућ ност пла ћа ња
од по го ди ну да на од ло же но, ста на ри

у 24 ра те пла ћа ју из вр ше не ра до ве –
ја сан је Ра кић.

Ак ци ја „Фа са де”

Дру ги пра вац де ло ва ња ГСА је одр жа -
ва ње ста но ва и свих обје ка та у јав ној
сво ји ни Гра да. То је но ви на, од лу ка је
до не та у ју лу ове го ди не. У ре ги стру

Гра да по сто ји пре ко три ста ста но ва,
али их је ре ал но ма ње, по што је не ка -
да шња Ди рек ци ја ис пу сти ла да еви -
ден ти ра сва ку сво јин ску тран сфор ма -
ци ју.

– У про це су смо уста но вља ва ња тач -
них по да та ка. Ми те ста но ве рен ти -
ра мо љу ди ма ло ши јег ма те ри јал ног
ста ту са, а за ку пи су не про фит ни јер
се ра ди о со ци јал ном ста но ва њу; сред -

ства се упла ћу ју на ра чун Гра да. Пре -
ма за ко ну из 2017. го ди не, ура ђен је
кон курс и за град ски обје кат од осам
ста но ва у Чу ми ће вој. Услов за кон ку -
ри са ње био је да су по ро дич ни при -
хо ди ду пло ве ћи од тро шко ва ста но -
ва ња, што укљу чу је и ко му на ли је и
рен ту. По сто ји пре по ру ка Вла де Ср -
би је да се та кви ста но ви да ју на от -
куп, а чим се до не се ко нач но ре ше -
ње, ми ће мо то и учи ни ти.
Прет по ста вљам да ће због до брих
усло ва от ку па ско ро сви ста но ви би ти
про да ти ко ри сни ци ма – при ча ди рек -
тор јав ног пред у зе ћа.

У ЈП ГСА за стал но је за по сле но два -
де сет пе то ро љу ди, а још че тво ро их
је под уго во ри ма на од ре ђе но; они во -
де бри гу о одр жа ва њу обје ка та за
10.000 ко ри сни ка, као и оних јав них.

– Тре нут но се ра ди ре кон струк ци ја
кро ва на објек ту „Деч је ра до сти” у Вој -

ло ви ци. И згра де се о ских до мо ва кул -
ту ре су под на шом ин ге рен ци јом. На -
рав но, све то се пла ћа из град ског бу -
џе та. Оба ве зно је по што ва ти
про це ду ру, ко ја је јед но став на: ди рек -
то ри уста но ва под но се зах тев ГСА да
се по пра ви фа са да згра де, на осно ву
то га ми про це њу је мо ко ли ко ко шта ју
ра до ви и он да тре бу је мо но вац. У со -
лид ном ста њу су објек ти у гра ду, а у
ло ши јем они у на се ље ним ме сти ма.
Ка ко се од ре ђу је шта је при о ри тет?
Па, ево, вр тић је са да био нај ва жни ји
јер у ње му „ста ну ју” де ца. Има мо још
два та ква објек та за ре но ви ра ње. Тек
ће нам сти за ти зах те ви сад по сле го -
ди шњих од мо ра, али град ска ка са дик -
ти ра све, ни смо у мо гућ но сти да сви -
ма иза ђе мо у су срет – на во ди Ра кић.

Град ски при о ри те ти су згра де За -
во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре и
РФЗЗО, та ко зва ног со ци јал ног. И, уз
по др шку ло кал не са мо у пра ве, ГСА ће
сле де ће го ди не по кре ну ти ак ци ју „Фа -
са де”: Град ће у за ви сно сти од ло ка -
ци је при ват них обје ка та фи нан си ра -
ти у ве ћем или ма њем про цен ту
ре но ви ра ње њи хо вих фа са да. По сто -
ја ће три или че ти ри зо не, па ће но вац
из град ског бу џе та уче ство ва ти у 20–
40 од сто укуп них тро шко ва.

Че тр на ест че тво ро спрат ни ца

Пр ви сле де ћи стам бе но-по ро дич ни
обје кат ко ји ће би ти из гра ђен о тро -
шку Гра да на ла зи ће се у Ули ци Све -
то за ра Ми ле ти ћа. Ра ди се о дво спрат -
ни ци с осам ста но ва. Та ко ђе, у
са рад њи с Ко ме са ри ја том за из бе гли -
це Пан че во, на Стре ли шту уско ро по -
чи ње из град ња још 74 ста на.

Ипак, оно што при вла чи нај ви ше
па жње је сте про је кат ства ра ња стам -
бе ног на се ља код Хи по дро ма, на ме -
сту са да шњег ста рог бу вља ка.

– Тај ком плекс ће бит но по бољ ша ти
функ ци о ни са ње тог де ла гра да, а усло -
ви жи во та у ње му би ће на нај ви шем

мо гу ћем ни воу – да ће но ву ди мен зи ју
гра ду Пан че ву. Из град ња ће се ве ћим
де лом фи нан си ра ти из европ ских фон -
до ва и тре нут но смо, пре ко ре сор них
ми ни стар ста ва, у пре го во ри ма. Сва ка
сле де ћа че тво ро спрат на згра да, а би -
ће их укуп но че тр на ест, гра ди ће се по -
што се про да ју ста но ви у оној прет ход -
ној. Ста но ви у из град њи би ће по ну ђе ни
мла дим брач ним па ро ви ма и на шим
струк ту ра ма без бед но сти. У то ку је ко -
му нал но опре ма ње пар це ле. Кон цепт
је од лич но за ми шљен, на да мо се по -
чет ку ре а ли за ци је то ком 2020. го ди не
– на ја вљу је Ра кић.

Пра во ма ло на се ље. Иза ње га ће,
не за ви сно од це ле ове при че, ни ћи
филм ски сту дио. Та ин ве сти ци ја пот -
пу но је из ве сна по што је при ват на
фир ма из Бе о гра да тај плац већ ку -
пи ла од Гра да Пан че ва.

С. Трај ко вић

Ненад Ракић

Насеље Хиподром – рачунарска макета
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ДА НИ ШТРУ ДЛЕ

Сла до ку сци, 
пра вац До ло во!

Ју би лар ни, два де се ти „Да ни
штру дле” по че ли су у уто рак,
3. сеп тем бра, про мо ци јом на
Кор зоу, ка да су мно ги Панчев -
ци де гу сти ра ли штру дле од
ма ка, ора ха, ро га ча, а слич но
је би ло и у на ред на два да на.

Про грам се у пе так, 6. сеп -
тем бра, се ли у До ло во, ка да
ће у 20 са ти у про сто ри ја ма
ло кал ног удру же ња же на, ор -
га ни за то ра ма ни фе ста ци је,
би ти при ре ђе на из ло жба руч -
них ра до ва.

Удар ни дан „До ло вач ке
штру дли ја де” стар то ва ће су -
тра дан у 9 са ти, от кад ће сви
за ин те ре со ва ни за так ми че -
ње мо ћи да пре да ју узор ке,
што ће би ти мо гу ће до 10.30.
Баш у то вре ме до га ђај ће би -
ти и зва нич но отво рен, уз при -
го дан кул тур но-умет нич ки
про грам. До де ла на гра да је
у 14 са ти. Ј. Ф.

ХАПШЕЊЕ

Ла жни ин спек тор
опљачкао две
мењач ни це

Због по сто ја ња осно ва сум -
ње да је опљач као две ме -
њач ни це и из њих од нео
670.000 ди на ра ухап шен је
Б. С. (1993) из Пан че ва.

Пан че вач ка по ли ци ја је
са оп шти ла да је он то ура -
дио ла жно се пред ста вља ју -
ћи као по ли циј ски ин спек -
тор ко ји је до шао да про ве -
ри има ли у тим ме њач ни -
ца ма фал си фи ко ва них нов -
ча ни ца. На кон то га је узео
но вац из ка са.

Овом кра дљив цу је нај пре
од ре ђен дво днев ни при твор,
а по сле са слу ша ња код су ди -
је за прет ход ни по сту пак – и
јед но ме сеч ни. Осум њи чен је
за кри вич но де ло те шка кра -
ђа на на ро чи то опа сан или
др зак на чин. М. Г.

КВА ЛИ ТЕТ ВО ДА

Поњавица опет прљава

У ТОКУ РАДОВИ НА ПУТЕВИМА НА ВИШЕ МЕСТА У ГРАДУ

ОВУДА (НЕ)ЋЕТЕ МОЋИ АУТОМОБИЛОМ

Вре ме за осве жа ва ње на отво -
ре ном по ла ко ис ти че, али је
За вод за јав но здра вље Пан -
че во из вр шио сво ју уго вор ну
оба ве зу с Гра дом, па је у окви -
ру пе те ово го ди шње кам па -
ње испи ти вао ква ли тет во да

ко је се ко ри сте за ку па ње и
ре кре а ци ју. Узор ко ва ње по -
вр шин ских во да из вр ше но је
28. ав гу ста, а ре зул та ти ла -
бо ра то риј ских ис пи ти ва ња и
струч ног раз ма тра ња не
разли ку ју се мно го од прет -
ход них.

Ку па ли шта на Та ми шу у
Пан че ву, Ја бу ци и Гло го њу,
на Ду на ву код Бе ле сте не ле -
во и де сно од „шпи ца”, те у
Ива но ву, као и на ка ча ре вач -
ком је зе ру – мо гу се ко ри -
сти ти за ку па ње и ре кре а ци -
ју. Исто ва жи и за По ња ви цу
код Ба нат ског Бре стов ца.
Због не а де кват них ми кро би -
о ло шких па ра ме та ра је ди ни
ток ко ји се не пре по ру чу је
за спорт ске ак тив но сти и
купа ње је сте По ња ви ца у
Омо љи ци. С. Т.

ПОМОЋ ЗА ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Тра же се лич ни пра ти о ци
Град Пан че во рас пи сао је јав ну
на бав ку за услу ге лич ног пра ти -
о ца де це са смет ња ма у раз во ју
или ин ва ли ди те том ко ја по ха -
ђа ју пред школ ску уста но ву, од -
но сно основ ну или сред њу школу,
а ко јој је, пре ма ми шље њу Ин -
тер ре сор не ко ми си је Гра да Пан -
че ва, по треб на по др шка за за -
до во ља ва ње основ них по тре ба.

Услу га лич ног пра ти о ца де -
те та обез бе ђу је се од оквир но
че тр де сет лич них пра ти ла ца за
око че тр де се то ро де це у тра ја -
њу до че тр де сет са ти то ком рад -
не не де ље. Ак тив но сти ко је се
спро во де у окви ру услу ге об у -
хва та ју, из ме ђу оста лог, по моћ
у обла че њу, одр жа ва њу лич не
хи ги је не и ис хра ни, при пре му
књи га и опре ме за вр тић или
шко лу, по моћ у кре та њу и

одлазак на игра ли ште од но сно
ме сто за про во ђе ње сло бод ног
вре ме на, укљу чу ју ћи и кул тур -
не или спорт ске ак тив но сти итд.

Лич ни пра ти лац де те та не
мо же би ти члан по ро дич ног
до ма ћин ства у ко ме жи ви ко -
ри сник, срод ник у пра вој ли -
ни ји, као ни брат и се стра, од -
но сно брат и се стра по оцу или
мај ци ко ри сни ка.

Рок за до ста вља ње по ну да је
пе так, 6. сеп тем бар, до 10 са ти,
отва ра ње по ну да би ће оба вље -
но већ тог да на, у 10.15, а од лу -
ка о до де ли уго во ра би ће до не -
та де сет да на ка сни је. Све де -
таље о овој на бав ци мо же те
погле да ти на сај ту Гра да
www.pancevo.rs, ода кле се мо -
же пре у зе ти и нео п ход на кон -
курс на до ку мен та ци ја. Д. К.

БА ЗЕНИ

Крај сезоне купања
на отворе ном

Нај ка сни је за две не де ље (до
20. сеп тем бра) пре ста је се зо на
ку па ња на отво ре ном ба зе ну
по ред Ха ле спор то ва на Стре -
ли шту, а по чи ње да ра ди за -
тво ре ни ба зен – ре као је за
„Пан че вац” Пре драг Сто ја ди -
нов, ди рек тор ЈКП-а „Мла дост”.

Он је до дао да су на за тво ре -
ном ба зе ну у то ку ра до ви на по -
ста вља њу хи дро и зо ла ци је из -
над жен ског ку па ти ла, за ме на
ту ше ва и још не ке по прав ке ко -
је је би ло нео п ход но за вр ши ти.

Под се ћа мо, за тво ре ни ба зен
је ди мен зи ја 25 х 17 ме та ра, а
тем пе ра ту ра во де је 25-26 сте -
пе ни. За гра ђа не је отво рен од
сва ког да на осим по не дељ ка,
од 11 до 18 са ти, а ква ли тет во -
де два пу та не дељ но ис пи ту ју
струч ња ци пан че вач ког За во да
за јав но здра вље. М. Г.

АЛЕР ГИ ЈЕ

Ам бро зи ја се 
не пре да је

У сед ми ци из ме ђу 26. ав гу ста
и 1. сеп тем бра ре ги стро ва не су
ви со ке кон цен тра ци је по ле на
ам бро зи је, а нај ве ћа днев на
кон цен тра ци ја, од 397 по ле но -
вих зр на по куб ном ме тру, за -
бе ле же на је 29. ав гу ста – са оп -
штио је За вод за јав но здра вље
Пан че во.

Кон цен тра ци је овог алер ге -
на на ста ви ле су да ра сту и у
пр вој сед ми ци сеп тем бра, а до -
са да шње ис ку ство го во ри да се
нај ве ће вред но сти по ле на ам -
бро зи је ја вља ју од 25. ав гу ста
до 15. сеп тем бра, да кле оно
нај го ре нам тек сле ди.

Под се ти мо, гра ни ца ка да сви
алер гич ни по чи њу да осе ћа ју
про бле ме је 15 зр на по куб ном
ме тру, а ав гу стов ске кон цен тра -
ци је би ле су 26 пу та ве ће. М. Г.

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

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

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

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

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

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, ен -
до кри но ло шке др Гор да на
Ве љо вић, та ко ђе из Оп ште
бол ни це, а уро ло шке њи хов
ко ле га из исте уста но ве др
Не бој ша Та сић, док је за
пре гле де из обла сти ги не -
ко ло ги је за ду жен др Јо ван
Ру дић из ГАК „На род ни
фронт”. Тре ба на по ме ну ти
да су пре гле ди код др Не -
бој ше Та си ћа тре нут но на
ак ци ји, па та ко ком пле тан

уро ло шки пре глед ко шта
2.000 ди на ра, ул тра звуч ни
уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта ју
3.600 ди на ра.

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

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

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-

-би о хе миј ској ла бо ра то ри -
ји те уста но ве па ци јен ти
већи ну ве ри фи ко ва них, кон -
тро ли са них и су ми ра них
резул та та мо гу до би ти за
све га сат вре ме на.

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број

Пан чев ки и
Пан че ва ца би ра
За вод „Пан че -
вац”, по себ но
он да ка да је нео -
п ход но ура ди ти
пре гле де и ана -
ли зе на јед ном
ме сту и до би ти
ре зул та те што

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 3.600 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

Затворени делови
Карађорђеве, Моше
Пијаде, Првомајске,
отежано код скретања
ка Качареву...

Овог септембра би нам у Пан-
чеву, уместо саобраћајне сигна-
лизације, добро дошао онај чи-
кица из филма „Ко то тамо пе-
ва” што виче: „Зваћу децу! Да-
ље нећеш моћи!”, јер се радови
на путевима ових дана обавља-
ју на неколико локација, а обим
им је такав да је неколико ва-
жних улица потпуно затворено
за саобраћај или слабо проходно.

Кренимо од самог центра.
Градска управа обавестила је
суграђане да ће се у периоду
од 4. септембра до 4. октобра,
за време извођења радова на
фекалној канализацији, сао-
браћај у Карађорђевој улици и
Улици Моше Пијаде одвијати
у измењеном режиму.

Од среде, 4. септембра, до
уторка, 10. септембра, до из-
мена ће доћи на раскрсници
улица Моше Пијаде и Дими-
трија Туцовића, при чему ће
бити тотално обустављен сао-
браћај у Улици Моше Пијаде,
после раскрснице са Улицом
Димитрија Туцовића, посма-
трано из правца Улице Бранка
Радичевића ка Улици Дими-
трија Туцовића.

Измене су планиране и на
раскрсници улица Моше Пи-
јаде и Карађорђеве, с тоталном
обуставом саобраћаја из свих
праваца и на раскрсници ули-
ца Моше Пијаде и Светог Са-
ве, с тоталном обуставом сао-
браћаја у Улици Моше Пијаде
после раскрснице са Улицом

Светог Саве, посматрано из
правца Улице Светог Саве ка
Карађорђевој.

Такође од среде, 4. септем-
бра, па све до 4. октобра, сао-
браћај ће бити тотално обуста-
вљен у две деонице Карађор-
ђеве улице: између улица Мо-
ше Пијаде и Патријарха Арсе-

нија Чарнојевића и између ули-
ца Патријарха Арсенија Чар-
нојевића и Матије Гупца.

Поред тога, у току су и ра-
дови у Првомајској улици, ко-
ји ће, како је најављено, тра-
јати десет месеци. Пројекат
„Рехабилитација пута и уна-
пређење безбедности” изводи

„Штрабаг”. Tренутно је за сао-
браћај затворена лева трака
Првомајске из правца Тесле, у
делу од раскрснице са Улицом
Милоша Обреновића до рас-
крснице са Улицом Боре Стан-
ковића, али ће се ситуација
мењати како радови буду
напредовали.

Још једна локација на којој
возачи треба да буду посебно
опрезни јесте раскрсница Пан-
чево–Јабука–Качарево на Ја-
бучком путу, где се тренутно
гради кружни ток. Постављена
је одговарајућа сигнализација,
али је кретање отежано и не-
стабилно, посебно за аутобусе
и камионе, јер је део пута у са-
мој кривини проширен и на-
сут ситним каменом.

Куда год да се запутите, при-
лагодите брзину и отворите че-
творе очи. И покушајте да се
не нервирате због гужви – чу-
вајте живце за ствари које мо-
жете да промените. И још је-
дан подсетник: септембар је,
наши најмлађи суграђани су
кренули у школе и вртиће.
Имајте на уму да многи од њих
тек уче саобраћајна правила и
да понекад и погреше, па успо-
рите још мало.

С обзиром на отежане услове
кретања по целом граду, пажњу
усмерите само на пут и не хва-
тајте се за мобилни телефон ни
на трен. Поред тога што је то
забрањено, нека вам додатни
мотив буде чињеница да кад
при брзини од 50 километара
на сат, погледате у мобилни на
само две секунде, то је као да
пролазите дужину три аутобуса
затворених очију. Не бисте то
никада свесно учинили, зар не?

Д. Кожан

Бела стена



Пре во ди мо она ко ка ко го во ри мо, а го во ри мо она ко ка ко
раз ми шља мо. А, бо јим се, раз ми шља мо све ску че ни је.
Сви, и јав не лич но сти, по ли ти ча ри, ака де ми ци, умет ни -
ци, про фе со ри, све ште ни ци, мла ди и ста ри, а на ро чи то
ми ста ри ји. Ми сли су нам по ста ле агре сив не, ре чи су
нам по ста ле отров не. Адре на лин ски реч ник ис кљу чи во -
сти је си ро ма шан, при ро да је то та ко уре ди ла, у ње му су
са мо ва жне ре чи ко је ди жу на но ге, ко је мо ти ви шу гру пу
исто ми шље ни ка, ко је пум па ју крв у пе сни це и ми ши ће,
ко је не оста вља ју мно го вре ме на за пре до ми шља ње, нећ -
ка ње и пре и спи ти ва ње. Не ма ту ме ста ни ти по тре бе за
ни јан са ма и фи не са ма. „Или си с на ма, или си про тив
нас”, пре но се те ре чи ову на шу ми сао. А на кон то га реч
све ви ше гу би онај свој ло гич ки са др жај. Оста је са мо ње -
на љу шту ра. Ево, ре ци мо, слу шам стал но фра зу „за мр -
зну ти кон фликт”, ве за ну за по ку шај ре ша ва ња сло же ног
пи та ња Ко со ва и Ме то хи је. Шта за пра во зна чи „за мр зну -
ти кон фликт”? Кон фликт, срп ски ре че но – су коб, не су -
гла си ца, спор, да кле по ја ва ко ја је про стор но-вре мен ски
ди на мич на. Ка ко он да „за мр зну ти” не што што је ди на -
мич но по сво јој су шти ни и под ра зу ме ва нај ма ње два
уче сни ка, две стра не? Та ко што ће мо из ми сли ти и за у -
ста ви ти вре ме? Или та ко што ће мо за жму ри ти и ре ћи:
„Ја ни шта не ви дим, зна чи то и не по сто ји?” Са вре ме ни
је зик по ли ти ке, ди пло ма ти је, ме ди ја, че сто раз вод ња ва,
ис кри вљу је, не ка да и пот пу но из о ста вља сми сао ко ји реч
тре ба да са др жи.

(Пре во ди лац Но ви ца Ан тић, „Вре ме”, 29. ав густ)

* * *
Због бу дућ но сти њи хо ве, у име сво је де це, сво јих ћер ки,
Ми ле не и Со фи је, и у име ва ше де це, јер се о њи хо вој бу -
дућ но сти ра ди, у име свих нас, на дам се да ће се сло жи -
ти ко ле ге, упу ћу јем вам мол бу и апел: са чу вај мо ре ке
Ста ре пла ни не.

(Глу мац Ти хо мир Ста нић, „Да нас”, 3. сеп тем бар)

* * *

* * *
За нас на уну тра шњем пла ну је мно го опа сни је то што
смо ре ла ти ви зо ва ли ан ти фа ши зам и ушли у фа зу не га -
ци је ан ти фа ши стич ког по кре та, ка ко би смо се об ра чу на -
ли с пар ти за ни ма и Ју го сла ви јом. Та ко смо из бри са ли
сво ју ве зу с по бед нич ком пар ти зан ском вој ском и са ми
се бе скло ни ли из сва ког обе ле жа ва ње по бе де у Дру гом
свет ском ра ту. Раз не са да шњо сти су дик ти ра ле од нос
пре ма Дру гом свет ском ра ту, ко ји се ви ше пу та ме њао.
Пр во је по сто јао со ци ја ли стич ки на ра тив о пар ти за ни ма
– бор ци ма про тив Не ма ца. За тим се осам де се тих ја вља
на ра тив о Ср би ма – ци вил ним жр тва ма уста ша, што је
до не кле би ла при пре ма за рат де ве де се тих. За тим се по -
сле две хи ља ди тих по но во про ме нио од нос, ка да је Ср би -
ја са му се бе свр ста ла на стра ну по ра же них, из гла сав ши
за ко не о из јед на ча ва њу чет ни ка и пар ти за на и по кре та -
њем ни за суд ских по сту па ка за ре ха би ли та ци ју, ме ња ју -
ћи име на ули ца, уџ бе ни ке, пра зни ке и спо ме ни ке. Су -
шти на је да са да шњост од ре ђу је од нос пре ма про шло сти,
па су са да шњи са ве зни ци по жељ ни са ве зни ци, без об зи -
ра на то шта је би ло у Дру гом свет ском ра ту.

(Исто ри чар ка Ду брав ка Сто ја но вић, Би-Би-Си, 1. сеп -
тем бар)

* * *
Срп ски по ли ти ча ри су љу ди без за ни ма ња ко ји су ов де
да би вр ши ли власт и до бро жи ве ли и он да ви ди те да је
ту ча за власт у ства ри ту ча за плен. Би ра чи су ка зни ли
срп ске по ли ти ча ре у два на вра та – 2000. и 2012. го ди не.

(Но ви нар Сло бо дан Сту пар, те ле ви зи ја Н1, 4. сеп -
тембар)

* * *
Као гост из Не мач ке сто јим пред ва ма на овом ме сту бос.
Са за хвал но шћу гле дам на бор бу пољ ског на ро да за сло -
бо ду, у бо лу ода јем по шту пат њи жр та ва. Мо лим за опро -
штај за исто риј ску кри ви цу Не ма ца и при зна јем од го вор -
ност ко ја не мо же да про ђе. Што да ље је рат, то је ва жни је
пам ће ње. Рат за вр ша ва кад утих не оруж је, али ње го ве по -
сле ди це тра ју по ко ле њи ма. То на сле ђе је бол но, али ми,
Нем ци, при хва та мо га и но си мо да ље. Као пред сед ник
Не мач ке за јед но с кан це лар ком Ан ге лом Мер кел ка жем
свим По ља ци ма: не ће мо за бо ра ви ти ра ну ко ју су Нем ци
за да ли По ља ци ма. Ни ка да не ће мо за бо ра ви ти. Ту од го -
вор ност же ли мо да узме мо на се бе с по кор но шћу. Ми не -
ма мо ни ка кав раз лог да се бе сма тра мо бо љим Евро пља -
ни ма. Ни ка да ви ше на ци о на ли зам. Нем ци не сме ју ни ка -
да ви ше да ви чу: „Не мач ка из над све га”. Ни ка да ви ше на -
ро ди не сме ју да се из ди жу над дру ги ма, ра се из над дру -
гих ра са. На ши оче ви и мај ке из ву кли су по у ку из исто ри -
је. Пру жи ли су ру ку по ми ре ња, за јед но кре ну ли пу тем у
бу дућ ност, пу тем до брог су сед ства, са рад ње и ми ра.

(Не мач ки пред сед ник Франк Вал тер Штајн ма јер, „Бе -
та”, 1. сеп тем бар)
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Ау то бу си на сат
време на, а не ке
градске ли ни је
укинуте до да љег

Јавно-приватно
партнерство излаз?

Од по не дељ ка, 2. сеп тем бра,
уме сто да се ау то бу ски град -
ски пре воз по ја ча због по чет -
ка школ ске го ди не, до го ди ло
се су прот но: по ла сци ау то бу -
са ЈКП-а АТП про ре ђе ни су
због та ко зва ног „бе лог штрај -
ка” во за ча.

Из јав ног град ског пре во зни -
ка на ја вљен је не дељ ни ред во -
жње по што је већ сма ње ни фонд
во за ча ау то бу са до дат но ума -
њен ти ме што су број ни шо фе -
ри оти шли на го ди шњи од мор
или отво ри ли бо ло ва ње.

С гра до на чел ни ком и
дирек то ром

За бе о град ске днев не ли сто ве
Бо јан Бо ја нић, ди рек тор АТП-
а, ре као је да ау то бу си и у ло -
ка лу и у ме ђу ме сном са о бра -
ћа ју иду „на сат вре ме на, док
су не ке град ске ли ни је уки ну -
те до да љег”.

У уто рак, 3. сеп тем бра, пред -
став ни ке во за ча ау то бу са при -
мио је гра до на чел ник Са ша Па -
влов. Во за чи су сре ди ном про -
шлог ме се ца пот пи са ли зах тев
да им се пла та по ве ћа са око
45.000 на 70.000 ди на ра, а да
ће уко ли ко се то не де си, од 2.
сеп тем бра штрај ко ва ти. Је дан
од во за ча ко ји је био на том
са стан ку ка зао је да су у ду гом
раз го во ру с Па вло вим ње го ве
ко ле ге и он при хва ти ли да сма -
ње зах те ве, од но сно да са да
тра же да им пла та бу де 60.000
ди на ра, не ра чу на ју ћи рад у
тре ћој сме ни, до дат ке за кон -
дук тер ски по сао... Во за чи су
под ву кли да ни због пут ни ка и

ло ших усло ва у ко ји ма ра де,
али ни због се бе, не ће при ста -
ти ни на шта ма ње.

Гра до на чел ник је об ја вио да
је на са стан ку „по стиг нут ком -
про мис с во за чи ма” и из нео
оче ки ва ња да ће се јав ни пре -
воз нор ма ли зо ва ти до кра ја рад -
не не де ље.

Ипак, у сре ду, 4. сеп тем бра,
одр жан је са ста нак пред став -
ни ка во за ча ЈКП-а АТП с ди -
рек то ром Бо ја ни ћем. Пре ма
ње го вим ре чи ма, град ска власт
је по ну ди ла да се во за чи ма ис -
пла ти по моћ за обо ле ле (по -
ми ње се су ма од око 40.000 ди -
на ра), што је је ди но до ступ но
за кон ско ре ше ње, с об зи ром на
то да ни је мо гу ће по ве ћа ти пла -
те због уред бе Вла де Ср би је о
то ме. Али во за чи ни су при хва -
ти ли ову по ну ду, оста ли су при
сво јим зах те ви ма, па је Бо ја -
нић, ако две стра не не на ђу за -
јед нич ко ре ше ње, на ја вио мо -
гућ ност сте ча ја АТП-а.

Он је ка зао да ће пан че вач ко
ау то тран спорт но пред у зе ће нај -
пре из гу би ти по ла ске за Бе о -
град, а за тим и све оста ле, „јер
не одр жа ва мо то по рас по ре ду
по ко ме би тре ба ло”. Бо ја нић је
из нео став да по сто ји ре ал на
опа сност да због то га ре сор но

ми ни стар ство уки не до зво лу
АТП-у, што ће оне мо гу ћи ти ре -
а ли за ци ју на ја вље ног јав но-при -
ват ног парт нер ства и да ће,
узроч но-по сле дич но, фир ма оти -
ћи у сте чај, те да ће та да „сви
до би ти рас ки де уго во ра о ра ду”.

Ди рек тор је по том оба ве стио
око два де сет при сут них во за ча
да ако је њи хо ва ко нач на од -
лу ка да не при хва те ово ре ше -
ње, ње го ва оба ве за да „свим за -
по сле ни ма, као и Гра ду и гра -
до на чел ни ку, пре не сем да ни -
сте са гла сни с тим и да се по -
кре не сте чај ни по сту пак”. До -
дао је да ће, по што „мо ра да
функ ци о ни ше, Град обез бе ди -
ти пре воз”, на не ки ал тер на -
тив ни на чин.

Јав на мол ба

Да под се ти мо, про шле не де ље
од го ва ра ју ћи на на ше пи та ње

гра до на чел ник Па влов је при -
чао о ва жно сти јав но-при ват -
ног парт нер ства:

– Зна те да је про цес јав но-
при ват ног парт нер ства у ве зи
са АТП-ом ушао у зва нич не то -
ко ве. Гле да мо да он бу де ква -
ли те тан и до бар по АТП и од
ква ли те та ће за ви си ти и вре ме
ње го вог тра ја ња. На дам се да
ће мо вр ло бр зо до би ти парт -
не ра и окон ча ти про цес. Тач -
но се зна шта све Град као јав -
ни парт нер тра жи од при ват -
ног парт не ра с ко јим ће пот -
пи са ти уго вор, а то је пре све га
ше зде сет но вих ау то бу са, ко ји
мо ра ју у вр ло крат ком ро ку да
се на ђу на ули ца ма гра да. То
ће омо гу ћи ти не са мо ве ћи број
по ла за ка не го и ква ли тет ни ји
пре воз.

Па влов је та да на гла сио да
је ја ко бит но и то што ће јав -
но-при ват но парт нер ство омо -
гу ћи ти да лич на при ма ња за -
по сле них у АТП-у бу ду ви ша,
те да ће ура ди ти све што је у
ње го вој мо ћи, „а да је у окви -
ру за кон ских ре ше ња, да се и
до ре а ли за ци је јав но-при ват -
ног парт нер ства на ђе на чин
да се до дат но – јер смо јед -
ном то већ ура ди ли – по бољ -
ша ма те ри јал ни по ло жај во -
за ча: пот пу но раз у мем да су
они де фи ци тар на рад на сна га
на тр жи шту ра да, али ја њих
јав но мо лим за раз у ме ва ње
док не ре ши мо ства ри, од но -
сно док се не за вр ши за по че -
ти про цес”. Гра до на чел ник је
за кљу чио да се у про цес ушло
по ред оста лих бит них еле ме -
на та, „ка ко би се за др жао број
за по сле них у АТП-у и по пра -
ви ли усло ви у ко ји ма за по сле -
ни ра де”.

У овој си ту а ци ји је ди но мо -
гу да бу ду за до вољ ни „ди вља -
ци” – пре во зни ци ко ји во зе на
цр но тр ља ју ру ке. И, сит не но -
вац ка ко би мо гли да вра те
ку сур.

МУ КЕ С ГРАД СКИМ ПРЕ ВО ЗОМ

ВО ЗА ЧИ У ШТРАЈ КУ, ПО ЛАЗАКА МАЊЕ

Мало аутобуса, мало више „дивљака”

РЕ ГРЕ СИ РА ЊЕ ТРО ШКО ВА ПРЕ ВО ЗА УЧЕ НИ КА

Град пла ћа по ло ви ну це не ка ра та
Ово пра во се од но си
на ђа ке ко ји ре дов но
иду у сред ње шко ле
на те ри то ри ји дру гог
гра да

Из Се кре та ри ја та за јав не слу -
жбе и со ци јал на пи та ња Град -
ске упра ве сти гло је оба ве ште -
ње за уче ни ке и ро ди те ље. По -
вод је ре а ли за ци ја пра ва на ре -
гре си ра ње тро шко ва пре во за
уче ни ка ко ји ре дов но по ха ђа ју
сред ње шко ле на те ри то ри ји
дру гог гра да или оп шти не у Ју -
жно ба нат ском управ ном окру -
гу, а пре ма ко ји ма Јав но ко му -
нал но пред у зе ће за пре воз пут -
ни ка АТП не ма ре дов не днев -
не ли ни је.

Пре ма Од лу ци о фи нан сиј -
ској по др шци по ро ди ци с де -
цом на те ри то ри ји гра да Пан -
че ва по чев од 5. сеп тем бра уче -
ни ци од но сно ро ди те љи ма ло -
лет них уче ни ка ко ји су по чет -
ком 2019. го ди не оства ри ли
пра во на ре гре си ра ње тро шко -

ва пре во за трeбе да до ста ве по -
твр де сред ње шко ле о упи су и
по ха ђа њу ре дов не на ста ве, као
и ау то бу ског пре во зни ка о ви -
си ни ме сеч не уче нич ке кар те
за да ту ре ла ци ју, ка ко би им
на ве де но пра во би ло при зна то
и у но вој школ ској, 2019/2020.
го ди ни.

Та ко ђе, сви за ин те ре со ва ни
уче ни ци од но сно ро ди те љи ма -

ло лет них уче ни ка ко ји на ве де -
но пра во ни су до са да оства ри -
ли, као и они уче ни ци ко ји су
у но вој школ ској 2019/2020.
го ди ни тек упи са ли ре дов но
по ха ђа ње сред ње шко ле на те -
ри то ри ји дру гог гра да или оп -
шти не у Ју жно ба нат ском управ -
ном окру гу, а пре ма ко ји ма
ЈКП АТП не ма ре дов не днев не
ли ни је, мо гу од 5. сеп тем бра

да под не су зах тев за ре гре си -
ра ње тро шко ва пре во за, са од -
го ва ра ју ћом до ку мен та ци јом.

Пра во на ре гре си ра ње тро -
шко ва пре во за утвр ђу је се у
фор ми по твр де и при зна је у
ви си ни од 50 од сто укуп не це -
не ме сеч не кар те ау то бу ског
пре во зни ка чи ју услу гу уче ник
ко ри сти, а ис пла ћу је два пу та
го ди шње, то јест на кра ју оба
по лу го ди шта, на слу жбе ни те -
ку ћи ра чун ро ди те ља или пу -
но лет ног уче ни ка, отво рен по
на ло гу Се кре та ри ја та за јав не
слу жбе и со ци јал на пи та ња
Град ске упра ве гра да Пан че ва.
По твр де и но ви зах те ви с до -
ку мен та ци јом под но се се у
Град ском услу жном цен тру, у
кан це ла ри ји број 21, а обра зац
зах те ва мо же се пре у зе ти и на
сај ту Гра да Пан че ва.

Све до дат не ин фор ма ци је
мо гу се до би ти на те ле фон
013/308-871. Осо ба за ду же на
за кон такт је Дра га на Да чић у
Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе
и со ци јал на пи та ња.

ПРО МЕ НЕ У ГРАД СКОМ ВЕ ЋУ

Су за на Јо ва но вић под не ла остав ку
Су за на Јо ва но вић, чла ни ца
Град ског ве ћа за ду же на за под -
руч је ра да, за по шља ва ња и со -
ци јал не по ли ти ке, под не ла је
остав ку. Не зва нич но, она је то
учи ни ла из „лич них раз ло га”.

Да под се ти мо, Су за на Јо ва -
но вић је од две хи ља ди те на о -
ва мо би ла део две ју оп штин -
ских вла да пре са да шњег ман -
да та. Ни смо ус пе ли да до би је -
мо по твр ду ове ин фор ма ци је у
Град ском ве ћу, као ни име по -
тен ци јал ног на след ни ка Су за -

не Јо ва но вић у овом ва жном
ре со ру ло кал не вла де.

Су за на Јо ва но вић је ро ђе на
12. ју ла 1964. го ди не. За вр ши -
ла је Фа кул тет по ли тич ких на -
у ка у Бе о гра ду, смер со ци јал -
на по ли ти ка и со ци јал ни рад.
Од 2004. до 2008. би ла је члан
Оп штин ског ве ћа оп шти не Пан -
че во, a од 2009. го ди не je радилa
у Цен тру за со ци јал ни рад „Со -
ли дар ност” Пан че во. Би ла је
ло кал ни кон сул тант Свет ске
бан ке Ва шинг тон.

Током досадашње каријере
је уче ство ва ла на број ним кон -
фе рен ци ја ма у зе мљи и ино -
стран ству у обла сти со ци јал не
по ли ти ке и по се ду је струч не
цер ти фи ка те из ове обла сти.
Уда та је, мај ка јед ног де те та.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Ако две стране не
нађу решење, АТП 
ће можда у стечај
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При ред бе и по здрав ни
гово ри за но во при до шле
ђа ке

Око 1.000 пр ва ка 
у панчевач ким 
ђач ким клупа ма

На став ни ци, учи те љи, про фе со ри и
ђа ци су се, као и сва ке го ди не, по тру -
ди ли да пр ви дан шко ле про тек не пре -
те жно у све ча ној ат мос фе ри. То се на -
ро чи то од но си на основ не шко ле. Ста -
ри ји уче ни ци су у по не де љак, 2. сеп -
тем бра, за при до шли це – ђа ке пр ва ке
и њи хо ве ро ди те ље при ре ди ли при го -
дан кул тур но-умет нич ки про грам у
знак по др шке и до бро до шли це.

Пе смом, игром, ре ци та ли ма, му -
зич ким тач ка ма, ске че ви ма под ма -
ска ма, у но шња ма, до че ка ли су но ву
ге не ра ци ју пр вих раз ре да. Ди рек то -
ри су их у сво јим по здрав ним го во ри -
ма бо дри ли, ука зи ва ли на ва жност
обра зо ва ња и с по но сом упо зна ва ли
при сут не са школ ском исто ри јом, до -
са да шњим ус пе си ма ђа ка, пла но ви -
ма и бу ду ћим про јек ти ма. Хо ло ви и
ход ни ци, па нои и зи до ви би ли су укра -
ше ни ко ла жи ма и цр те жи ма, а по је -
ди не уста но ве по тру ди ле су се да на
ви део-би му пред ста ве ђач ки жи вот.

Све у све му, све ча не при ред бе и
рас ко шни ен те ри је ри умно го ме су до -
при не ли да пр ви дан про тек не ле по и
да оста не упам ћен. Би ло је ви ше све -
ча но не го рад но.

Две де ле га ци је

Де ле га ци је ло кал не са мо у пра ве су 2.
сеп тем бра по се ти ле две основ не шко -
ле. Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов и чла ни ца Град ског ве ћа за ду -
же на за обра зо ва ње мр Та тја на Бо -
жић об и шли су пр ва ке у ОШ „Ђу ра
Јак шић”, а за ме ник гра до на чел ни ка
Пре драг Жив ко вић по здра вио је ђа ке
у Основ ној шко ли „Жар ко Зре ња нин”
у Ба нат ском Но вом Се лу.

Цен трал на град ска ма ни фе ста ци -
ја по во дом по ла ска у шко лу одр жа -
на је у „Ђу ри ној шко ли”, где су ђа ци

ОДР ЖА НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ПЛА ВИ КО РИ ДОР 2019”

Го ри во у слу жби за шти те жи вот не сре ди не

ЗА ВР ШЕ НА ОБУ КА 
НА СТАВ НИ КА

При пре ма за 
ве ли ку ма ту ру

Пред по че так но ве школ ске го -
ди не у Но вом Са ду је одр жа на
обу ка на став ни ка за при ме ну оп -
штих стан дар да по стиг ну ћа за крај
сред њег обра зо ва ња и вас пи та ња
за пред мет ма тер њи је зик и књи -
жев ност. Ова обу кa би ла је на ме -
ње на свим на став ни ци ма ко ји на -
ста ву из во де на је зи ци ма на ци о -
нал них ма њи на на те ри то ри ји АП
Вој во ди не. Обра зов ни си стем Ре -
пу бли ке Ср би је већ ду ги низ го -
ди на при ме њу је нај ви ше стан дар -
де ка да је у пи та њу обра зо ва ње
ђа ка на је зи ци ма на ци о нал них
ма њи на. С тим у ве зи За вод за
вред но ва ње ква ли те та обра зо ва -
ња и вас пи та ња, у са рад њи с По -
кра јин ским се кре та ри ја том за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на -
ци о нал не ма њи не – на ци о нал не
за јед ни це и Пе да го шким за во дом
Вој во ди не, ор га ни зо вао је по ме -
ну ту обу ку. Струч ном уса вр ша ва -
њу је при су ство ва ло укуп но 65 на -
став ни ка – 52 на став ни ка ма ђа р -
ског је зи ка, шест ру мун ског, пет
сло вач ког и два наставникa ру -
син ског је зи ка. Оп шти стан дар ди
по ко ји ма се на став ни ци са да об -
у ча ва ју је су они стан дар ди по ко -
ји ма ће ђа ци по ла га ти др жав ну
ма ту ру, ко ја ула зи у обра зов ни
си стем у ма ју од но сно у ју ну 2021.
го ди не, че му прет хо ди проб но
пола га ње ма ту ре у мар ту 2021.
го ди не.

Пре ма пла ну, де ци ко ја су по -
ха ђа ла на ста ву на је зи ци ма на ци -
о нал них ма њи на то ком основ ног
и сред њег шко ло ва ња би ће омо -
гу ће но да по ла жу ма ту ру на ма -
тер њем је зи ку. За вод за вред но -
ва ње ква ли те та обра зо ва ња и вас -
пи та ња јед на је од нај ва жни јих
ин сти ту ци ја у обла сти обра зо ва -
ња у на шој зе мљи, ко ја је до би ла
ман дат од ре сор ног ми ни стар ства
да до но си стан дар де за раз ли чи -
те пред ме те.

У Ср би ји има око 1.000
во зи ла на ком при мо ва ни
при род ни гас

Гас је по стао одр жи во и
еко ло шки при хва тљи во
ал тер на тив но го ри во

У ор га ни за ци ји ком па ни је НИС, у по -
не де љак, 2. сеп тем бра, у По слов ном
цен тру НИС-а у Бе о гра ду одр жан је
окру гли сто под на зи вом „Ко ри шће -
ње при род ног га са као по гон ског го -
ри ва”. Ди ску си ја је одр жа на у окви ру
ма ни фе ста ци је „Пла ви ко ри дор 2019”,
ко ју су ор га ни зо ва ле ком па ни је „Га -
спром” и „Уни пер” с ци љем про мо -
ци је зна ча ја ко ри шће ња при род ног
га са. На овај на чин НИС и Ср би ја по -
ста ли су део овог зна чај ног ме ђу на -
род ног про јек та и уго сти ли ка ра ван
во зи ла на при род ни гас, ко ји ће то -
ком тра ја ња ма ни фе ста ци је пре ћи ви -
ше од 5.000 ки ло ме та ра и оби ћи низ
европ ских гра до ва, ме ђу ко ји ма је и
глав ни град Ср би је.

На окру глом сто лу су уче ство ва ли
пред став ни ци га сне и ау то мо бил ске
ин ду стри је, као и струч не јав но сти и
ме ди ја, ко ји су ди ску то ва ли о еко -
ном ским и еко ло шким пред но сти ма
ко ри шће ња при род ног га са као по -
гон ског го ри ва, као и о но ви на ма у
ин ду стри ји во зи ла ко ја ко ри сте овај
енер гент као го ри во. За хва љу ју ћи по -
ве ћа њу бро ја во зи ла с по го ном на при -
род ни гас, као и КПГ и ЛНГ пу ни о ни -
ца, при род ни гас је по стао одр жи во и
еко ло шки при хва тљи во ал тер на тив -
но го ри во до ступ но по тро ша чи ма.

Њего ва упо тре ба до при но си сма ње -
њу еми си је угљен-ди ок си да и ну ди
зна ча јан по тен ци јал за сма ње ње еми -
си ја штет них ма те ри ја у бу дућ но сти.

Раз вој тр жи шта

Па вел Кан да лин цев, ди рек тор Ди рек -
ци је за ма ло про да ју у ком па ни ји НИС,
ука зао је на еко ло шке пред но сти и
фи нан сиј ске до би ти од упо тре бе ком -
при мо ва ног при род ног га са као по -
гон ског го ри ва и на вео да да ља пер -
спек ти ва раз во ја КПГ ма ло про дај не

мре же НИС-а за ви си од трен до ва раз -
во ја до ма ћег тр жи шта овог енер ген та.

– Ком при мо ва ни при род ни гас је
још јед но ал тер на тив но го ри во ко је
смо увр сти ли у по ну ду у окви ру на ше
ма ло про дај не мре же, по ред тра ди ци -
о нал них вр ста де ри ва та. Тре нут но у
Ср би ји има око 1.000 во зи ла на ком -
при мо ва ни при род ни гас и око 20
ста ни ца за пу ње ње, од че га су три у
вла сни штву НИС-а. Пла ни ра мо да ље
ши ре ње ма ло про дај не мре же НИС-а
у окви ру ко је ће би ти до сту пан

компримо ва ни при род ни гас. Да љи
раз вој НИС-а у овом сег мен ту за ви -
си ће од пер спек ти ве раз во ја тр жи шта
у це ли ни – ис та као је Кан да лин цев.

Ис пла ти во пре све га

Ан дре Шу ман, ди рек тор за пи та ња
тех нич ке са рад ње ком па ни је „Уни -
пер”, пред ста вио је иде ју и исто ри ју
ма ни фе ста ци је „Пла ви ко ри дор”, на -
во де ћи да је кључ ни циљ про јек та
пре зен та ци ја упо тре бе при род ног га -
са као по гон ског го ри ва, као и пер -
спек ти ва раз во ја ове вр сте енер ген та
на гло бал ном тр жи шту. Он је ис та као
да је циљ ове ак ци је да се јав но сти
ука же на пред но сти упо тре бе при род -
ног га са као погон ског го ри ва и да
по сто ји од го ва ра ју ћа ма ло про дај на и
тран спорт на ин фра струк ту ра за раз -
вој ове вр сте енер гента.

Је дан од ва жних за кљу ча ка ску па
је да на на шем тр жи шту по сто ји ве -
ли ка раз ли ка у це ни из ме ђу ди зе ла и
ком при мо ва ног при род ног га са, што
да је еко ном ску ра чу ни цу да се ве ћи
број во за ча опре де ли из еко ном ских
ин те ре са за гас као по гон ско го ри во.
Та ко, на при мер, ако фи нан си ра те во -
зи ло на ЛНГ и пла ћа те ме сеч ну ра ту,
би ће вам ве ћа ра та за га сно во зи ло,
јер је ску пље у на бав ци, али ће те исто -
вре ме но на пра ви ти мно го ве ћу уште -
ду на го ри ву, та ко да ће те већ пр вог
ме се ца би ти у плу су.

Ком па ни ја НИС је по дру ги пут део
ве ли ког ме ђу на род ног про јек та „Пла -
ви ко ри дор”, јер је и 2014. го ди не би -
ла ор га ни за тор окру глог сто ла одр -
жа ног у част ове ма ни фе ста ци је. Као
ли дер на тр жи шту нафт них де ри ва та
у Ср би ји, НИС је пр ва ве ли ка мре жа
бен зин ских ста ни ца на до ма ћем тр -
жи шту ко ја је у окви ру сво је ма ло -
про дај не мре же увр сти ла у по ну ду
ком при мо ва ни при род ни гас (КПГ),
а тај енер гент, ко ји се сма тра го ри -
вом бу дућ но сти, до сту пан је и кроз
си стем ве ле про да је ком па ни је.

ПО ЧЕ ЛА НО ВА ШКОЛ СКА ГО ДИ НА

ДА ДВА И ДВА НЕ БУ ДЕ ПЕТ...

и на став ни ци при ре ди ли бо гат
култур но-умет нич ки про грам. Том
при ли ком гра до на чел ник Са ша Па -
влов по здра вио је учи те ље, ро ди те -
ље, ба ке и де ке, а ђа ци ма пр ва ци ма
по же лео сре ћан по ла зак у шко лу.

– Да нас ви кре ће те јед ним но вим
пу тем, пу тем од ра ста ња. Пут од ра ста -
ња не ће би ти увек лак, али на том пу -
ту не ће те би ти са ми, јер је упра во наш
нај ве ћи и нај од го вор ни ји за да так да
ва ма, де ци, омо гу ћи мо и по мог не мо
да са вла да те сва ку пре пре ку, ка ко би -
сте из ра сли у обра зо ва не, за до вољ не
и од го вор не мла де љу де. Ме ђу тим, не -
ће мо за бо ра ви ти да сте ви и да ље она
де ца ко јој су по треб ни од мор, ра зо но -
да и игра, а не са мо уче ње. У шко ли и
школ ским да ни ма ко ји су пред ва ма
упо зна ће те мно го но вих дру га ра, на у -
чи ће те пр ва сло ва, али и до би ће те од -
го во ре на мно га пи та ња, отво ри ће те
вра та но вим ис ку стви ма и сте ћи ће те

но ва зна ња. Нај ва жни је од све га је
што ће те се ра до ва ти и учи ти са сво -
јим дру га ри ма из клу па, уз по др шку
сво јих учи те ља, ро ди те ља и свих нас.
Ђач ко до ба тре ба да вам бу де јед но од
нај леп ших у жи во ту, ис пу ње но вред -
ним уче њем, игром и дру же њем – ре -
као је гра до на чел ник и ис та као да је
Пан че во окре ну то бу дућ но сти и да
мо ра мо би ти све сни да без обра зо ва -
них мла дих љу ди не ће би ти мо гућ да -
љи на пре дак и раз вој.

Ула га ње у обра зо ва ње

Као и сва ке го ди не то ком лет њег рас -
пу ста, оба вље ни су ра до ви на са на ци -
ји по је ди них вас пит но-обра зов них
уста но ва. За по сло ве из обла сти те ку -
ћег одр жа ва ња у основ ним шко ла ма
– кре че ње учи о ни ца и дру гих про сто -
ри ја, за ме ну по до ва, мо лер ско-зи дар -
ске ра до ве и раз не адап та ци је про сто -
ра – за је да на ест шко ла ове го ди не из

бу џе та Гра да ис ко ри шће но је око се -
дам ми ли о на ди на ра. По ста вља ње ке -
ра ми ке, са на ци ја то а ле та, по прав ке
фа са да и из ме шта ње мон та жних обје -
ка та – опис је ра до ва из обла сти те ку -
ћег одр жа ва ња у пет сред њих шко ла
ове го ди не, за шта је из град ске ка се
из дво је но око 2.600.000 ди на ра.

Ка да је о са мом упи су пр ва ка реч, у
пр ви раз ред ОШ „Ђу ра Јак шић” упи -
сан је 51 ђак, рас по ре ђен у два раз ре да.
На те ри то ри ји на шег гра да уку пан број
пр ва ка у школ ској 2019/2020. го ди ни
је сте око 1.120, што је стан дард ни про -
сек за на шу ло кал ну за јед ни цу. Чи ње -
ни ца је да се по след њих го ди на сма њу -
је број оде ље ња пр ва ка, али да је је дан
од раз ло га и тај што се она фор ми ра ју
на осно ву кри те ри ју ма и пра вил ни ка
Ми ни стар ства про све те, на у ке и техно -
ло шког раз во ја пре ма ја сно де фи ни са -
ним пра ви ли ма да јед но оде ље ње мо ра
има ти ми ни мум 25 уче ни ка и уче ница.

„НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ К”

За холивудски осмех
Закорачите и
ви у ординаци-
ју модерне сто-
м а т о л о г и ј е
„Никодент ме-
дик” и покло-
ните себи здрав
и леп осмех. У
овом савреме-
ном центру за
хитну и реста-
уративну сто-
матологију, којим руководи др
Ђорђе Николић, имају идеално
решење за сваки ваш проблем.

Надокнадите зубе импланта-
тима водећих светских произ-
вођача по најприступачнијим
ценама у региону. Исправите
своје зубе уз помоћ најмодер-
нијих технологија, премијерно
представљених у свету, а сада и
код нас у „Никоденту”. Решите
се безубости за само неколико
дана, колико је сада потребно
за израду протеза или мостова.
Улепшајте своје лице филери-
ма познате француске лабора-
торије.

Нека ваш савршен осмех за-
иста буде ваш најбољи адут.

„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а пре-
глед можете заказати путем те-
лефона 064/21-75-056. Д. К.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

МЕ ЂУ НА РОД НА КАМ ПА ЊА

„Пла ви ко ри дор” је ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја којa се тра ди ци о нал но

ор га ни зу је од 2008. го ди не. До са да је у ка ра ва ни ма ко ји су про шли ви -

ше од 55.000 ки ло ме та ра и об и шли око 130 гра до ва уче ство ва ло пре ко

200 во зи ла. Сва ке го ди не ма ни фе ста ци ја има по се бан фо кус. Ово го ди -

шњи ка ра ван во зи ла сим бо лич но ће по ве за ти тра се два ју но вих га со во -

да у из град њи – „Се ве р ног то ка 2” и „Тур ског то ка”.

Ка ра ван је по де љен на европ ски и ру ски део, а фи на ле ће би ти одр -

жа но у Санкт Пе тер бур гу то ком тра ја ња Ме ђу на род ног га сног фо ру ма. То -

ком та ко зва ног европ ског де ла ма ни фе ста ци је во зи ла ко ја уче ству ју у

ка ра ва ну пре ћи ће око 5.000 ки ло ме та ра и оби ћи ви ше од де сет гра до -

ва – од Ис тан бу ла до Грај фсвал да.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Не га уса на је код ве ћи не же -
на не пра вед но за по ста вље на,
иа ко је јед но став на и не зах -
те ва пу но вре ме на. До -
вољ но је сва ко днев -
но на но си ти ква -
ли тет не бал за ме
и јед ном не дељ но
ура ди ти пи линг не -
жним пре па ра том са
сит ним абра зив ним
че сти ца ма. На кон то га тре ба
на не ти при род ни мед и др -
жа ти два де сет ми ну та, ис пра -
ти и по но во на не ти бал зам и
– не га је за вр ше на.

Кар ми ни ко ји има ју ду го -
трај но деј ство и не ски да ју се
во дом, ису шу ју усне, па их не
тре ба ста вља ти сва ко дневно.

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

Ле пе и је дре усне

Бек ство

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ве ро ват но сте већ чу ли да је

кра ста вац јед но од нај бо љих ди у -

ре тич ких сред ста ва. По ред то га,

ово по вр ће има и мно га дру га бла -

го твор на деј ства за ко ја мо жда

ни сте ни зна ли, као што су, на

при мер, по спе ши ва ње ра ста ко се

и ја ча ње крв них су до ва и ср ца.

Кра ста вац са др жи ви ше од 40% ка ли ју ма, 10% на три ју ма, 7,5%

кал ци ју ма, 20% фос фо ра и 4,7% хло ра. До да ва ње со ка од кра став -

ца со ку од шар га ре пе бла го твор но де лу је код ре у мат ских обо ље ња,

ко ја се ја вља ју као по сле ди ца ви шка мо краћ не ки се ли не у ор га ни -

зму. Уко ли ко се овој сме си до да сок од цве кле, убр за ва се ње но

деј ство.

Са др жај ка ли ју ма у кра став цу чи ни га ве о ма дра го це ним код ви -

со ког и ни ског крв ног при ти ска. Сок од кра став ца по ма же код ло шег

ста ња зу ба и де сни, као и код па ра ден то зе. Нок ти ма и ко си нео п хо -

дан је спој еле ме на та ко ји се на ла зи у со ку од кра став ца, ка ко би се

спре чи ло пу ца ње нок ти ју и опа да ње ко се.

Сок од кра став ца уми ру је и ја ча нер вни си стем, спре ча ва ате ро -

скле ро зу и по бољ ша ва пам ће ње. Пре по ру че на ко ли чи на је 100 ми -

ли ли та ра чи стог со ка од овог по вр ћа. Ње го во де ло ва ње по ја ча ва се

у ком би на ци ји с дру гим со ко ви ма, као што су со ко ви од ри би зле, ја -

бу ке, греј пфру та и па ра дај за.

Кра ста вац 
као лек

По ред гро жђа них ма сти, мо -
гу се ко ри сти ти и хи дра тант -
ни кар ми ни за не гу. Да би -
сте усна ма вра ти ли во лу мен
и је дри ну, мо же те ко ри сти -
ти и бла го де ти естет ске ме -
ди ци не. Је ди не две про це ду -
ре ко је се пре по ру чу ју је су
убри зга ва ња хи ја лу рон ских
фи ле ра или ма сног тки ва.
Син те тич ке пре па ра те, си ли -
ко не и слич но тре ба из бе га -
ва ти, не са мо за то што ни су
без бед ни за здра вље већ и из
естет ских раз ло га: они ни су
веч ни, а ко жа на ли цу с го -
ди на ма гра ви ти ра на до ле,
што си ли кон не мо же сра -
змер но да про пра ти. За то је
бо ље и без бед ни је ко ри сти ти
при род ни хи ја лу рон, ко ји

тра је од де вет до два -
на ест ме се ци, или

пак соп стве не ма -
сти. Про це ду ра с
ма сним тки вом

је спе ци фич на, јер
се маст из ва шег те -

ла про чи шћа ва и по -
треб на је хи пер ко рек ци ја
(убри зга ва ње ве ће ко ли чи не
тки ва, јер се оно бр зо ре сор -
бу је у ор га ни зму).

По сто ји и про це ду ра уба -
ци ва ња хи ја лу рон ских фи ле -
ра у усне без игле, бо ла и опо -
рав ка, ко ја се ра ди хи ја лу -
рон-пе ном у ко зме тич ком са -
ло ну. Трет ман је од ли чан, али
је по треб но та ко ђе ура ди ти
хи пер ко рек ци ју, јер на кон не -
ко ли ко да на до ла зи до сми -
ри ва ња уса на, а са мим тим и
во лу мен по ста је ма њи од
очеки ва ног.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ко ли ко пу та вам
је до шло да по бег не те од све -
га? Де си се, кап не она кап
што пре ли је и осе ти те (опет)
нео до љи ву же љу да по бег не -
те. По бе ћи, јед но став но, без
ко фе ра, за ве жља ја, те ре та,
освр та ња... По бе ћи од: не -
мам, не мо гу, ни сам, не же -
лим, не са да...
По бе ћи и оста -
ви ти све стра -
хо ве, бри ге,
стреп ње, све
из ре че но и све
пре ћу та но. . .
По бе ћи од
п р о  б л е  м а ,
сплет ка ре ња,
са пли та ња, под ме та ња, ума -
ра ња, ту ма ра ња, ли це мер ја,
пре тва ра ња, на го ва ра ња...

Мо жда би тре ба ло по бе ћи
у дру ги град, др жа ву, на дру -
ги кон ти нент? Што да ље од
узро ка и из во ра свих не во -
ља, сплет ка ра и ду ше бри жни -
ка. Мо жда би тре ба ло са мо
про ме ни ти по сао, са рад ни -
ке, стан, део гра да, или пак
из бор „за сва вре ме на” – жи -
вот ног са пут ни ка, жи вот ни
по зив... Мо жда би тре ба ло
про ме ни ти фи зич ки из глед,
бо ју и ду жи ну ко се, не што
уве ћа ти, не што сма њи ти,
нешто пре кри ти или не што
сакри ти...

Све то „мо жда” са свим си -
гур но не во ди ни ку да, ко ли -
ко год при ма мљи во зву ча ло,

и то из јед ног је ди ног раз ло -
га: сва ко ово бе жа ње у „мо -
жда” вра ћа нас на сам по че -
так бе жа ња и на питањe да
ли је мо гу ће по бе ћи. Ко ју год
оп ци ју да иза бе ре мо, ма ко -
ли ко да ле ко оти шли, ма ко -
ли ко се ма ски ра ли да нас ни -
ко (спо ља) не мо же пре по -
зна ти, оста је нам не ко од ко -
га бе жа ња не ма: ни ко ни ка -
да ни је ус пео да по бег не од
СЕ БЕ. Ето, дра ги мо ји, мо -
же те по бе ћи фи зич ки би ло
ку да, али ва ше ЈА увек иде с
ва ма. И ви зна те да ни сте по -
бе гли. Не мо гу ће је се бе ла -
га ти ду го. И да ли је он да све
про па ло? Да ли не ко мо ра
да жи ви ка ко не же ли са мо
за то што је схва тио да не мо -
же по бе ћи?

Не мо ра се ни шта! Ако смо
до са да жи ве ли же ле ћи да се
до пад не мо дру ги ма, не чу ди
не за до вољ ство ко је осе ћа мо.

То је не мо гу -
ћа ми си ја: до -
па да мо се дру -
ги ма са мо оно -
ли ко ко ли ко се
укла па мо у
њи хо во ви ђе -
ње нас. Од
про бле ма се не
мо же по бе ћи,

већ се мо же са мо – из ди ћи.
Са гле да ти свој жи вот и љу де
у ње му као иза зов, а не као
про блем. То што смо „ра зум -
но” по сту па ли слу ша ју ћи дру -
ге, и на ве ло нас је на бе жа ње.
Узе ти жи вот у сво је ру ке је
иза зов.

Ис кљу чи ти ТВ, не пу ни ти
гла ву ру жним ства ри ма и не -
при јат но сти ма, за по че так је
са свим до вољ но. Кад отво ри -
мо очи ују тру и поч не мо да
би ра мо шта је оно што хо ће -
мо да ви ди мо, та да смо на
пу ту не бе жа ња, не го по врат -
ка. Кључ на ствар је у ода би -
ру оно га што хо ће мо у свом
жи во ту и од ње га. Све је на
на ма. Чак и ако иза бе ре мо
да не учи ни мо ни шта, и то је
из бор, зар не?

Ле то се ла га но бли жи кра ју, а
пред на ма је до ба го ди не ка да
ви ру си и бак те ри је на ди ру у
пу ној сна зи и вре ба ју оне нај -
не спрем ни је ме ђу на ма ка ко
би им се на се ли ли у ор га ни -
зму и иза зва ли раз не те го бе,
нај че шће ре спи ра тор не. До бро
је по зна то да нас од ових на па -
сти шти ти пр вен стве но сна жан
иму но си стем, а пра во вре ме да
поч не те да га ја ча те је – баш
са да.

До вољ но је да ма ло ко ри гу -
је те сво ју ис хра ну и жи вот не
на ви ке и да поч не те да уно си те
на мир ни це ко је до ка за но по -
спе шу ју иму ни тет и по сао ће те
за вр ши ти та ман на вре ме, па
ће вас пре хла де и грип ове је -
се ни за о би ћи у ши ро ком лу ку.

За оп ти мал но функ ци о ни са ње
иму но си сте ма од нај ве ће је ва -
жно сти пра вил на ис хра на. Ево
ли сте на мир ни ца ко је би сте
мо ра ли да увр сти те у свој ме -
ни у овом пе ри о ду.

Про те и ни

Кр то ме со, пи ле ти на, ри ба, ма -
ху нар ке, ја ја, јо гурт и дру га
хра на бо га та про те и ни ма тре -
ба да бу ду че сто на ва шој тр -
пе зи ако же ли те да оја ча те
иму ни тет.

Про те и ни ула зе у са став ан -
ти те ла и бе лих крв них зр на ца,
ко ја про на ла зе и уни шта ва ју
ми кро бе и ће ли је кан це ра.
Осим то га, про те ин ска хра на
са др жи и мно го цин ка, гво жђа
и ви та ми на ком плек са Б, ко ји
су та ко ђе ва жни за ја ча ње иму -
ни те та.

Бун де ва и бра зил ски орах

Са да има те до бар раз лог да са -
чу ва те се мен ке ка да се че те бун -
де ву – 125 гра ма се мен ки садр -
жи око шест ми ли гра ма цинка,
јед ног од нај ва жни јих нутри је -
на та за рад иму но си сте ма.

С дру ге стра не, бра зил ски
орах је нај бо љи при род ни из -
вор ан ти ок си дант ског ми не ра -
ла се ле на, ко ји ја ча иму ни тет.
Ка да не ма мо до вољ но се ле на,
на ша бе ла крв на зрн ца спо ри -
је уби ја ју ми кро бе и ће ли је ра -
ка. Сва ки бра зил ски орах са -
др жи 75–100 ми ли гра ма се ле -
на, па је до вољ но да по је де те
је дан до два днев но да би сте
уне ли пре по ру че ну до зу.

Јо гурт и зе ле ни чај

Око 70% иму но ло шког си сте -
ма на ла зи се у ва шим цре ви ма,
па је ло гич но да сна жан иму -
ни тет за ви си од здра вља га стро -
ин те сти нал ног трак та. Жи ве
кул ту ре ко је се на ла зе у не ким
јо гур ти ма шти те цре ва од штет -
них бак те ри ја. Шо ља днев но
овог јо гур та је све што вам треба.

Ве ру је се да Ја пан ци рет ко
обо ле ва ју од мно гих бо ле сти

Слат ка по др шка

Там на чо ко ла да са др жи ан ти -
ок си дант зва ни те о бро мин,
ко ји мо же по мо ћи у ја -
ча њу иму но ло шког
си сте ма шти те ћи
ће ли је од сло бод -
них ра ди ка ла.
Имај те у ви ду да
је там на чо ко -
ла да бо га та ка -
ло ри ја ма и за -
си ће ним ма сти -
ма, па бу ди те
уме ре ни.

До бро слат ко ре -
ше ње је и мед, бу ду ћи
да овај пче ли њи про из вод са -
др жи ве ли ки број ви та ми на,
ми не ра ла, ами но ки се ли на и
би о фла во но и да, а има и ан ти -
бак те риј ски учи нак. Јед на ка -
ши ка днев но је све што вам
тре ба за за шти ту од ви ру са,
гљи ви ца и бак те ри ја.

Кур ку ма и ђум бир

До ка за но је да кон зу ми ра ње
кур ку ме мо же по бољ ша ти од -
го вор иму но си сте ма. То је због

кур ку ми на, ко ји има ан ти ок -
си да тив но и ан ти ин фла ма тор -
но деј ство. Кур ку ма са др жи и

ви та мин Б6, као и ва -
жне ми не ра ле: ка -

ли јум, ман ган и
гво жђе.

Ђум бир та -
ко ђе има про -
т и  в у  п а л  н а ,
ан ти сеп тич ка,
ан ти би о тич ка
и ан ти ок си да -

тив на свој ства,
с т и  м у  л и  ш е

орга ни зам, иза зи -
ва зно је ње, де лу је

против га со ва и уми ру је
бо ло ве.

Се мен ке, ал ге, пе чур ке

Сун цо крет је бо гат из вор ви та -
ми на и мо ћан ан ти ок си дант.
И дру ге се мен ке, ин те грал не
жи та ри це и ко шту ња во во ће
до бри су из во ри ви та ми на Е, а
мо же те га узи ма ти и у об ли ку
су пле мен та.

Спи ру ли на је пла во-зе ле на
ал га бо га та гво жђем и се ле ном.
По зна та је по сво јој мо ћи да
оја ча иму ни тет и пре ве ни ра
број не бо ле сти, ме ђу ко ји ма је
и рак. Дај те јој шан су!

Си гур но већ зна те да пе чур -
ке спа да ју у нај здра ви је на мир -
ни це на пла не ти. Бо га те су есен -
ци јал ним хран љи вим суп стан -
ца ма и ми не ра ли ма. За иму -
ни тет су по себ но до бре ма и та -
ке, ши та ке и ре и ши.

У за шти ти од на па да ви ру -
са и бак те ри ја не за о би ла зна
је по моћ биљ них ча је ва. По -
себ но се пре по ру чу ју они од
ка ми ли це, жал фи је, ти ми ја на
и ехи на цее.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

за то што пи ју мно го зе ле ног
ча ја. Овај здра ви на пи так бо -
гат је је ди ње њи ма и моћ ним
ан ти ок си дан си ма ко ји ја ча ју
иму ни тет. Ако сте здра ви,
пијте јед ну до две шо ље днев -
но, а у слу ча ју бо ле сти по -
јачај те до зу на три-че ти ри
шоље.

Бе ли лук

Бе ли лук је је сти ви ан ти би о -
тик с ја ким ан ти бак те риј ским
и ан ти ви ру сним деј ством. Ње -
го ва сум пор на је ди ње ња са др -
же из не на ђу ју ће мно го ан ти -
ок си дан са.

Је ди те нај ма ње је дан че шањ
днев но. Исец кај те га или из -
гње чи те и оста ви те да од сто ји
10–15 ми ну та ка ко би у пот пу -
но сти пу стио сво ја ле ко ви та је -
ди ње ња. Ако вам пре сан бе ли
лук не при ја, су пле мен ти су
до бро ре ше ње, на ро чи то у се -
зо ни пре хла де и гри па. Ако
узи ма те ан ти ко а гу лан те, пр во
се по са ве туј те с ле ка ром, по -
што бе ли лук мо же да по ја ча
деј ство ових ле ко ва.

Узми бо је

Во ће и по вр ће жи вих бо ја бо -
гат је из вор ан ти ок си дан са, суп -
стан ци ко је су на шем ор га ни -
зму по треб не у ве ли ким ко ли -
чи на ма ка да смо бо ле сни или
под стре сом.

Не за бо ра ви те на бо би ча сто
во ће. Бо ров ни це има ју нај ви -
ше ан ти ок си дан са од свег во -
ћа. Ку пи не, ја го де и ма ли не их
та ко ђе са др же у ве ли ким ко -
ли чи на ма.

За љу де ко ји по ку ша ва ју да
из бег ну ше ћер у во ћу, цр ве не
па при ке су од ли чан ал тер на -
тив ни из вор ви та ми на Ц. Још
бо ље је ако су па при ке љу те,
јер је до ка за но да оне сни жа -
ва ју хо ле сте рол и при ти сак и
уби ја ју бак те ри је и ви ру се у ди -
сај ним пу те ви ма.

Ма колико далеко
отишли, од себе
побећи не можемо.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ШТА ЈОШ МО ЖЕ ТЕ ДА УРА ДИ ТЕ

Да би сте оја ча ли иму но си стем, ево о че му још тре ба да по -

ве де те ра чу на:

– из бе га вај те пу ше ње;

– ре дов но ве жбај те;

– одр жа вај те здра ву те ле -

сну те жи ну;

– до вољ но спа вај те;

– ми ни ма ли зуј те стрес;

– пиј те нај ма ње осам ча ша

воде днев но;

– из бе га вај те за си ће не ма сти, ра фи ни са не ше ће ре и ал ко хол;

– на о ру жај те се осме хом и оп ти ми змом.

ЦР НО ВИ НО? МО ЖЕ!

Прем да ја ка пи ћа

ре ме те рад иму но -

си сте ма, то ни је

слу чај с ви ном.

Ча ша цр ног ви на

днев но по ја ча ва иму -

ни тет и шти ти од гро -

зни це и по ре ме ћа ја у

ра ду ди ге стив ног си сте ма.

ВИ ТА МИН СКА БОМ БА

Ис це ди те у со ков ни ку по ки ло грам цве кле, зе ле них ја бу ка

и ли му на и у до би је ном со ку рас то пи те ки ло грам

ме да. Си пај те у фла ше и чу вај те у фри жи де ру.

По пиј те це лу ко ли чи ну у на ред них не ко ли ко

да на, та ко што ће те три пу та днев но пи ти по

јед ну ча ши цу (0,3 дл). Ка да све по пи је те, на пра -

ви те па у зу шест ме се ци, па по но ви те.

ОЈА ЧАЈ ТЕ ИМУ НИ ТЕТ ПРИ РОД НИМ ПУ ТЕМ

ДО ЧЕ КАЈ ТЕ СПРЕМ НИ СЕ ЗО НУ 
ПРЕ ХЛА ДА И ГРИ ПА

Правилна исхрана је најмоћнија „вакцина”

Савет
плус: пијте
лимун, мед,

ђумбир и куркуму с
топлом водом. Овај
тоник је испробан

лек за
прехладу.
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И на по чет ку ове школ ске го -
ди не ђа ке су са че ка ле број не
про ме не – од уво ђе ња елек -
трон ских днев ни ка до но вих
пра ви ла за екс кур зи је и но вих
пред ме та. Крај њи ефек ти ових
по те за би ће по зна ти ка сни је,
за го ди ну, две или де сет, кад
са да шњи ђа ци поч ну да тра же
по сао, али шта  је, ту је...

Ма да, у осно ви, раз ло га за
бо ја зан и не ма. Про ме не су,
као и прет ход них де це ни ја, у
овој обла сти ко зме тич ке (по -
след ња су штин ска би ла је уки -
да ње усме ре ног обра зо ва ња), а
су шти на оста је не так ну та:
основ ци се и да ље кри ве под
те ре том пре те шке ђач ке тор -
бе, на став ни пла но ви и про -
гра ми оста ју пре о бим ни и не -
при ла го ђе ни по тре ба ма дру -
штва, лек ти ру ни ко не чи та, а
ма те ма ти ка се и да ље учи из
Ве не о вих збир ки ре ше них за -
да та ка ко је су пр ви пут штам -
па не 1968... Али „ми иде мо у
ко рак с вре ме ном”.

Про гла ше на за „циљ над ци -
ље ви ма”, ди ги та ли за ци ја је уве -
ли ко ушла на на ша вра та, на -
ја вљу је се „обо га ћи ва ње на ста -
ве ро бо ти ма и дро но ви ма”, „ди -
ги тал не учи о ни це” бро је се хи -
ља да ма, али се по ста вља пи та -
ње ко ли ко ове ме ре мо гу да
уна пре де наш вас пит но-обра -
зов ни си стем кад тре ћи на шко -
ла у Ср би ји и да ље не ма ура ђе -
ну основ ну ин фра струк ту ру –
нор мал не то а ле те, до вољ но учи -
о ни ца, фи скул тур не са ле...

И још ово: од ка кве је ко ри -
сти што ро ди тељ са да до би ја
СМС по ру ку о успе ху и вла да -
њу уче ни ка у шко ли ка да ће
она са мо на тре ну так да га по -
ре ме ти у гле да њу ри ја ли ти ја
на те ле фо ну? Но кре ни мо
редом…

Не ма ви ше „днев ни ком 
по ка те дри”

Нај кра ће ре че но, еДнев ник је
ба за по да та ка ко јој ро ди те љи
и оста ли за ин те ре со ва ни (на -
став ни ци, ди рек тор шко ле, Ми -
ни стар ство...) мо гу да при сту -
пе пре ко ин тер не та. За упо тре -
бу ове за ме не за кла сич ни днев -
ник (ко ји се ви ше не ко ри сти)
на став ни ци су об у ча ва ни то -
ком це ле про шле го ди не. Они

ће са да сва ко днев ну еви ден ци -
ју о одр жа ним ча со ви ма и ван -
на став ним ак тив но сти ма, школ -
ске оба ве зе, оце не, из о стан ке,
те ме за пи сме не за дат ке... „уку -
ца ва ти у ком пју тер”, обез бе ђу -
ју ћи на тај на чин се би ви ше
вре ме на за не по сре дан рад са
уче ни ци ма. Док је, на при мер,
име на и пре зи ме на уче ни ка ко -
ји су од сут ни са ча са на став -
ник на по чет ку сва ког ча са мо -
рао да упи су је руч но, у елек -
трон ском днев ни ку то се ра ди
јед ним кли ком, „че ки ра њем”
име на од сут ног ђа ка.

Ди ги тал ни днев ник уна пре -
ди ће објек тив ност у оце њи ва -
њу, прав да њу из о ста на ка и оп -
хо ђе њу пре ма уче ни ци ма уоп -
ште. Ако ђак има две је ди ни це
и две двој ке, а на став ник му
за кљу чи је дан, ова кво, „нео -
бјек тив но” оце њи ва ње би ће од -
мах ви дљи во и раз ред ном ста -
ре ши ни, ди рек то ру, али и ро -
ди те љи ма. Исти је слу чај и ако
раз ред ни ста ре ши на на кнад но
оправ да из о стан ке – ди рек тор
ће би ти упо зо рен!

Софт вер сам из ра чу на ва про -
сек оце на за сва ки пред мет,
као и про сек оце на из свих
пред ме та за јед но. За ни мљи во
је да се про грам елек трон ског
днев ни ка мо же по де си ти та ко
да, чим про сек оце на не ког уче -
ни ка дра стич но поч не да па да,
или пад не ис под не ке од ре ђе -
не вред но сти, си стем ау то мат -
ски оба ве шта ва на став ни ка и
раз ред ног ста ре ши ну, ко ји по -
том тре ба да оба ве сти уче ни ка
и ро ди те ље о по сто је ћем про -
бле му и за јед но се усред сре де
на ње го во ре ша ва ње.

Екс кур зи је

Го ди на ма тра ју рас пра ве о то -
ме да ли је екс кур зи ја део на -
ста ве или на гра да ђа ци ма што
ни су од у ста ли од шко ле то ком
прет ход не го ди не. Чи ње ни ца
је да су у јед ном тре нут ку из -
гу би ле сво ју пра ву свр ху и пре -
тво ри ле се, ка да се го во ри о
сред њим шко ла ма, у ту ри стич -
ке ту ре са шо пин гом и пу но
ал ко хо ла. Но вим пра вил ни ком
о ђач ким екс кур зи ја ма, ко ји је
об зна ни ло Ми ни стар ство, ова -
квим пу то ва њи ма, и за основ -
це и за сред њо школ це, вра ћа
се обра зов но-вас пит ни сми сао.

Као пр во, у ино стран ство ће
убу ду ће мо ћи да иду са мо ве -
ли ки ма ту ран ти, док ће оста -
ли ђа ци оби ла зи ти Ср би ју и
Ре пу бли ку Срп ску (али њу са -
мо јед ном у то ку шко ло ва ња).
У прак си, ово зна чи да ће сва -
ки ђак оби ћи Ви ми на ци јум,
Тр шић, Сир ми јум, Фру шку го -
ру с ма на сти ри ма и спо ме ни -
ком Бран ку Ра ди че ви ћу и још
де се так слич них ме ста. Но ви -
на је да ће ђа ци има ти оба ве зу
да на пи шу ре фе рат о то ме где
су би ли и шта су ви де ли, али
ће их ви ше по го ди ти од ред ба
пра вил ни ка ко ја стро го за бра -
њу је ал ко хол и опи ја те за све
уче сни ке пу то ва ња – и на став -
ни ке и ђа ке. Уко ли ко па тро ла
по ли ци је то ком ре дов не кон -
тро ле ау то бу са уо чи кр ше ње
ове од ред бе, ду жна је да о то -
ме оба ве сти над ле жне про свет -
не ор га не, ко ји ће спро ве сти
ди сци плин ски по сту пак.

Та ко ђе, сва ки ау то бус ко ји

пре во зи ђа ке мо ра ће да има
по ја се ве за ве зи ва ње на сва ком
се ди шту, а за пу то ва ње ду же
од два да на ро ди те љи ће до -
ста вља ти по дат ке о здрав стве -
ном ста њу уче ни ка. 

Је дин стве ни обра зов ни
број

Пр ва фа за уво ђе ња је дин стве -
ног ин фор ма ци о ног си сте ма у
про све ти би ће за вр ше на у мар -
ту сле де ће го ди не, ка да ће сва -
ком уче ни ку и сту ден ту у Ср -
би ји би ти до де љен је дин стве -
ни обра зов ни број (ЈОБ). До -
де љи ва њем овог бро ја др жа ва
ће би ти у мо гућ но сти да уче -
ни ке и сту ден те пра ти кроз чи -
та во шко ло ва ње, од пред школ -
ског обра зо ва ња па до фа кул -
те та. ЈОБ ће пред ста вља ти ин -
ди ви ду ал ну и не по но вљи ву
озна ку ко ја се са сто ји од 16
ка рак те ра и би ће од ре ђен у
скла ду с ва же ћим про пи си ма
у обла сти обра зо ва ња и вас пи -

ШТА ЈЕ НО ВО У НА СТА ВИ

УМЕ СТО ДНЕВ НИ КА, ДРО НОМ ПО ГЛА ВИ УЧЕ НИ КА

та ња, као и с пра ви ли ма о за -
шти ти по да та ка о лич но сти.
Др жа ва твр ди да не ће би ти мо -
гућ но сти зло у по тре бе, јер ће
се у ин фор ма ци о ном си сте му
сва ки уче ник во ди ти са мо са
сво јим је дин стве ним обра зов -
ним бро јем.

Уво ђе њем овог уче нич ког ко -

да по јед но ста ви ће се про це ду -
ре упи са у шко ле и на фа кул -
те те, па ви ше не ће би ти по -
треб но до ста вља ти сил не до -

ку мен те при ли ком пре ла ска с
јед ног ни воа обра зо ва ња на дру -
ги, јер ће цео сет по да та ка пра -
ти ти уче ни ка.

Е-упис

Од ју на је по јед но ста вљен упис
уче ни ка у сред ње шко ле у Ср -
би ји. Ин фор ма ци о ни си стем
еУ пис, ко ји је ове го ди не пр ви
пут при ме њен, осло бо дио је
ро ди те ље и ђа ке оба ве зе да
при ли ком упи са у пр ви раз -
ред основ не шко ле при ла жу
из вод из ма тич не књи ге ро ђе -
них и по твр ду о пре би ва ли -
шту. Та ко ђе, тај си стем је осло -
бо дио сту ден те на свим фа -
кул те ти ма Уни вер зи те та у Бе -
о гра ду да при ла жу из вод из
ма тич не књи ге ро ђе них, а уме -
сто њих су за по сле ни у шко -
ла ма и фа кул те ти ма при сту -
па ли овим по да ци ма по слу -
жбе ној ду жно сти.

З. Станижан

СР БИ ЈА ПО ДЕ ЉЕ НА НА РЕ ГИ ЈЕ

Ка ко се не би стал но вр те ла

иста ме ста у Ср би ји за од ла -

зак на екс кур зи ју, ђа ци

основ них шко ла мо ра ће сва -

ке го ди не да по се те дру ги део

Ср би је, ко ја је, за ову свр ху,

по де ље на на сле де ћи на чин:

– АП Вој во ди на (Бач ка, Ба -

нат, Срем);

– за пад на Ср би ја с Та ром;

– ју го за пад на Ср би ја (Зла ти -

бор, Зла тар, Увац);

– цен трал на Ср би ја (Шу ма ди -

ја, По мо ра вље);

– ибар ско-ко па о нич ки крај;

– ју жна Ср би ја (Ниш, Вра ње);

– ис точ на Ср би ја са Ђер -

дапом;

– Бе о град и око ли на.

СТРО ГО ЗА ПРЕ ВО ЗНИ КЕ

Пред ви ђе но је да сва ки ау то бус мо ра да има

ре ги стра ци о ну на леп ни цу и по твр ду о тех нич -

кој ис прав но сти ста ру до три де сет да на, ли -

цен цу за пре воз, озна ку за ор га ни зо ва ни

пре воз де це, си гур но сне по ја се ве за сва се -

ди шта, уре ђај за за гре ва ње, хла ђе ње и про -

ве тра ва ње, та па ци ра на се ди шта, при бор за

чи шће ње, оба ве ште ња о ула зу, из ла зу, сло -

бод не про ла зе из ме ђу се ди шта и свих из ла за.

Та ко ђе, сва ки ау то бус мо ра има ти бар је дан

апа рат за га ше ње по жа ра, опре му за пру жа -

ње пр ве по мо ћи и оста лу про пи са ну опре му,

по пут ре зер вног точ ка и тро у гла.

ДА ВАС ДЕ ТЕ НЕ ЛА ЖЕ ЗА ОЦЕ НЕ

Ин тер нет: кли ком на еДнев ник до би ја се увод -

на стра ни ца и за при ступ су по треб ни ЈМБГ

де те та и ПИН код ко ји се до би ја у шко ли. Да

би се ове ши фре до би ле, ро ди те љи мо ра ју да

да ју са гла сност на упо тре бу деч јег ЈМБГ и свог

за по тре бе еДнев ни ка. Уко ли ко то не до зво ле,

не ће им би ти омо гу ћен при ступ и мо ра ће да

до ла зе на „отво ре на вра та” уко ли ко же ле да

се упо зна ју са успе хом и по на ша њем свог дете -

та. Тре ба во ди ти ра чу на о то ме да са мо

разред ни ста ре ши на има при ступ свим пред -

ме ти ма и свим оце на ма, из о стан ци ма итд.

СМС по ру ке: овај сер вис функ ци о ни ше за ко -

ри сни ке свих мо бил них мре жа у Ср би ји. Ша -

ље се упит на СМС по ру ка на број: 6212 (без

пре фик са), с тек стом по ру ке: оце не ПИН

(уно си те ПИН уче ни ка). У ро ку од јед ног ми -

ну та до би ја се по врат ни СМС са сред њим

про сеч ним оце на ма за сва ки школ ски пред -

мет. У слу ча ју да ро ди тељ же ли по је ди нач не

оце не за од ре ђе ни пред мет, по треб но је да

по ша ље СМС по ру ку на број: 6212 али са да

са сле де ћим тек стом: оце не ПИН ПРЕД МЕТ

(где ће те ПИН за ме ни ти тај ним ко дом уче ни -

ка), а ПРЕД МЕТ је тро слов на скра ће ни ца за

школ ски пред мет: за ма те ма ти ку – мат, срп -

ски је зик – срп, фи зи ку – физ... Упит не по -

ру ке мо гу се ку ца ти и ма лим и ве ли ким

сло ви ма. Це на по ру ке је 20 ди на ра + ПДВ.

Те ле фон ски по зив: по зи вом на број: 0903-

28-28-28, ко ји је омо гу ћио „Те ле ком Ср би ја”,

до би ја се ве за с го вор ним ау то ма том, ко ји

пр во тра жи да се уку ца ПИН ђа ка, по сле че -

га ау то мат дик ти ра по је ди нач не оце не за све

школ ске пред ме те. Це на јед ног ми ну та по зи -

ва је 18 дин. + ПДВ.

Наставни планови и
програми остају
преобимни и
неприлагођени
потребама друштва,
лектиру нико не чита... 
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Шта ка да из гу би те 
лич ну кар ту

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

На ша су гра ђан ка Је ли ца П. по жа ли -
ла се да је из гу би ла лич ну кар ту и
пи та ла је шта са да тре ба да учи ни и
да ли је ду жна да са ма огла си из гу -
бље ни до ку мент у „Слу жбе ном гла -
сни ку”, те ко ли ко ће је овај „гу би так”
ко шта ти.

Сход но чла ну 22 За ко на о лич ној
кар ти, ли це ко је оста не без лич не
кар те ду жно да без од ла га ња при ја ви
не ста нак тог до ку мен та ор га ни за ци -
о ној је ди ни ци МУП-а ко ја је не ста лу
лич ну кар ту из да ла и ко ја ће и до не -
ти ре ше ње ко јим се лич на кар та про -
гла ша ва не ва же ћом. Ду жни сте по -
том и да под не се те зах тев за из да ва -
ње но ве лич не кар те.

Си ту а ци ја је слич на и ка да из -
гу би те па сош, с тим

што та да не ста нак при јав љју је те нај -
бли жој по ли циј ској упра ви, од но сно
по ли циј ској ста ни ци, без об зи ра на
то где је до ку мент из ва ђен. Ако пут -
ну ис пра ву из гу би те у ино стран ству,
не ста нак тре ба да при ја ви те нај бли -
жем ди пло мат ском или кон зу лар ном
пред став ни штву Ре пу бли ке Ср би је.

Ни је по треб но да са ми огла ша ва те
из гу бље ну лич ну кар ту у „Слу жбе ном
гла сни ку”. То ће уме сто вас учи ни ти
ор ган ко ји вам из да је лич ну кар ту,
али ви сте ду жни да то пла ти те. На и -
ме, при ли ком при ја ве не стан ка из гу -
бље них до ку ме на та тре ба да при ло -
жи те до каз о упла ће ној на кна ди на

име ре пу блич ке ад ми ни -
стра тив не так се за при ја -
ву не стан ка лич не кар те
од но сно пут не ис пра ве
и до каз о упла ће ној на -
кна ди за огла ша ва ње ре -
ше ња о про гла ше њу
лич не кар те од но сно
пут не ис пра ве не ва же -
ћом у „Слу жбе ном
гла сни ку”. Ре пу блич -
ка ад ми ни стра тив на
так са из но си 550 ди -
на ра, а огла ша ва ње
ре ше ња у „Слу жбе -
ном гла сни ку” ста -
је 798 ди на ра.

Кров над гла вом ко шта од
80 до 300 евра ме сеч но

На ма у „Пан чев цу” ви ше де це ниј ско
ис ку ство го во ри да је ро ба ко ја нај бр -
же у на шем гра ду про на ђе куп ца –
стан за из да ва ње. Не ма ли број пу та
се де си ло да до би је мо по зив или имејл
од чи та ла ца ко ји се жа ле да су сви
ста но ви огла ше ни у на шем ли сту из -
да ти и пре но што се штам пар ска бо -
ја на нај но ви јем бро ју осу ши ла.

Овај фе но мен те шко је об ја сни ти.
Ве ли ка је ве ро ват но ћа да се по след -
њих го ди на за ста но ва ње у Пан че ву
ин те ре су ју и љу ди из „про вин ци је”
ко ји сту ди ра ју или ра де у Бе о гра ду.
Ста на ри не су код нас дра стич но јеф -
ти ни је не го у пре сто ни ци, не из да ју
се ко је ка кве „шу пе”, а до цен тра Бе о -
гра да пре во зом сти же те не кад и мно -
го бр же од са мих Бе о гра ђа на. У ово
до ба го ди не на ва ла на ста но ве ве ћа je
не го икад, па смо ре ши ли да про ве -
ри мо ка ква је тре нут на по ну да.

Сред ство обез бе ђе ња

Тра гом ма лих огла са са зна ли смо да
вам је, у за ви сно сти од ква дра ту ре и
ло ка ци је ста на ко ји тра жи те, за ме -
сеч ну ста на ри ну по треб но из ме ђу 80
и 300 евра. То ме тре ба до да ти и ме -
сеч не рачу не за стру ју, во ду, гре ја ње,
те ле фон, од но ше ње сме ћа, ка блов ску
и ин тер нет.

Од мах на по чет ку ва ља при пре ми -
ти и но вац за де по зит. Ве ћи на ста но -
да ва ца тра жи да то бу де су ма у ви си -
ни јед не ста на ри не. Де по зит за ку по -
дав цу слу жи као обез бе ђе ње у слу ча ју
да на кра ју ста но ва ња не из ми ри те

све ра чу не или оште ти те стан. Ако то
ни је слу чај, де по зит вам се вра ћа.

По ре ски пре кр шај

Осим то га, пре ма За ко ну о по ре зу на
до хо дак, ста но да вац је у оба ве зи да
под не се по ре ску при ја ву чим вам из -
да стан. Ако то не учи ни, пра ви по ре -
ски пре кр шај. По рез на при ход од за -
ку па ста на из но си 20% од ви си не за -
куп ни не на го ди шњем ни воу и пла ћа
се квар тал но.

Ви сте као под ста нар и са ми у оба -
ве зи да у ро ку од осам да на од за ку па
ста на при ја ви те сво је ме сто бо рав ка у
обли жњој ста ни ци по ли ци је, а ста но -
да вац мо ра то да вам омо гу ћи да ва -
њем нео п ход не до ку мен та ци је. У су -
прот ном, пред ви ђе не су нов ча не ка зне
и до 50.000 ди на ра. Ка ко ства ри сто је,
у Пан че ву ова пра ви ла ма ло ко по шту -
је, па узи ма њем ста на у за куп за пра во
по ста је те вла сни ков „ро ђак са се ла”.
Ако на то при ста не те, ста на ри на углав -
ном „по јеф ти ни” за око 10 евра.

За сва ки џеп

Ка да је реч о це на ма, нај ску пљи је
сва ка ко цен тар гра да. На ме ште на гар -
со ње ра у нај стро жем цен тру од све га
22 ква дра та, с цен трал ним гре ја њем,
ко шта 120 евра, а за ку по да вац ка же
да је при ја ва оба ве зна.

Пет на е стак ква дра та ве ћи јед но со -
бан на ме штен стан, на слич ној ло ка -
ци ји, ко шта 150 евра. Нај ску пљи стан
на ко ји смо на и шли је дво со бан, пот -
пу но нов, у цен тру, лук су зни је опре -
мљен, са ета жним гре ја њем. Це на је
300 евра. За оне са скром ни јим прох -
те ви ма, дво со бан не на ме штен стан у
ши рем цен тру мо же се на ћи за 100

евра ако ће те глу ми ти „ро ђа ка” или
110–120 евра с при ја вом.

Нај по вољ ни ји ста но ви су на Ко те -
жу 2, ко ји је по знат по згра да ма с
тан ким зи до ви ма, због ко јих има те
осе ћај да с ком ши ја ма жи ви те у истом
про сто ру. Оста ле це не мо же те ви де -
ти у на шој та бе ли.

Тре ба има ти сре ће

– Већ пет го ди на сам под ста нар и пре -
за до вољ на сам. Жи вим у дво соб ном
ста ну на Со да ри, пла ћам 120 евра. Ни -
смо при ја вље ни. Има мо ста но дав ца ка -
кав се са мо по же ле ти мо же: ста на ри ну
упла ћу је мо на ра чун и уоп ште га не
ви ђа мо. Но и ми смо до бри ста на ри:
ра чу не пла ћа мо на вре ме и чу ва мо
стан као да је наш. Ни су сви ма ис ку -
ства та ква. Дру га ри ца се се ли већ тре -
ћи пут у две го ди не: пр ви ста но да вац
јој је ула зио у стан кад она ни је код ку -
ће, а у дру гом ста ну се све ква ри ло и
има ла је ком ши је из па кла – ка же на -
ша су гра ђан ка Ива на Мар ко вић.

Ни ста но дав ци, до ду ше, не ма ју увек
сре ће са ста на ри ма. Јед на на ша су -
гра ђан ка мо ра ла је, на кон што се ста -
нар ка од се ли ла, да ре но ви ра це ло ку -
па ти ло. Ка же, сра мо та ју је и да опи -
ше шта је та мо за те кла. Оста ли са го -
вор ни ци „Пан чев ца” из два ја ју два
глав на про бле ма с ко ји ма су се су сре -
та ли у сво јој „ка ри је ри” као ста но -
дав ци: ка шње ње с пла ћа њем ста на -
ри не и го ми ла ње не пла ће них ра чу на.

У по је ди ним др жа ва ма тих про бле -
ма не ма, јер се ста но ви из да ју пре ко
аген ци ја, ко је во де ра чу на о то ме да
по рез и оста ли тро шко ви бу ду пла ће -
ни, а ако у ста ну до ђе до ште те, то на -
док на ђу ју по ли се оси гу ра ња.

То ком обе ле жа ва ња Свет ског да на без
ду ван ског ди ма, 31. ма ја, из нет је по -
да так да у Ср би ји пу ши чак тре ћи на
ста нов ни штва. Од бо ле сти ко је иза -
зи ва пу ше ње го ди шње умре ви ше од
15.000 љу ди. И код не пу ша ча ду ван -
ски дим по ве ћа ва ри зик од ра ка плу -
ћа и кар ди о ва ску лар них обо ље ња.

Ра ди сма ње ња ри зи ка од ових бо -
ле сти у на шој зе мљи је 2010. за бра -
ње но пу ше ње у рад ном про сто ру.
Швед ска је, ре ци мо, јед на од зе ма ља
ко је су ста ви ле под за бра ну пу ше ње и
на отво ре ном, као што су игра ли шта,
ба ште ре сто ра на и пе ро ни ста ни ца.

Пи та ли смо гра ђа не ка ко они гле -
да ју на иде ју о за бра ни пу ше ња на
јав ним ме сти ма.

ИВАН ВУ КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Ја сам увек про тив пу ше ња. Ако

се не што не мо ра, он да се не мо ра.
Ни сам ни кад пу шио, али мој син пу -
ши и не мо гу да му об ја сним ко ли ко
је то штет но и опа сно по здра вље. Ка -
кав год за кон да се до не се, пу ша чи би
на шли свој про стор за пу ше ње. За то
се њи ма не мо же за бра ни ти, али се

не пу ша чи ма мо же обез бе ди ти чист
јав ни про стор, без ду ван ског ди ма.

ИГОР ЖА ЛАЦ, ма шин ски тех ни чар:
– На рав но да сам за то да се за бра -

ни пу ше ње и у јав ним про сто ри ма. Ја
сам про тив пу ше ња у сва ком сми слу.
Сма трам да пу ша чи тре ба на ђу се би
не ку про сто ри ју у ко јој би кон зу ми ра -
ли ду ван та ко да не тру ју дру ге љу де.
Та ко ђе, ве о ма ми сме та то што мно ги
пу ша чи ба ца ју пи кав це где стиг ну.

СЛАВ КО ТРИ ВУ НО ВИЋ, ме на џер:
– Ја не пу шим, та ко да сам про тив

пу ше ња. Ме ђу тим, на отво ре ном пу -
ша чи мо гу да кон зу ми ра ју ду ван. У
рад ном про сто ру би тре ба ло за бра ни -
ти ду ван ски дим, али на отво ре ном је
океј, нек пу ше до ми ле во ље (смех).

ИВА НА ЈАК ШИЋ, 
хе миј ски тех ни чар:

– Је сам про тив пу ше ња на отво ре -
ном, јер има де це, као и од ра слих љу -
ди ко ји ма то ути че на здра вље и по -
гор ша ва им те го бе. При ме ра ра ди, мој
син има аст му и ње му сме та ју и пра -

ши на и ду ван ски дим. То тал на за бра -
на пу ше ња би ла би у ре ду, за што да не.

ТА ЊА КО ЛА ШИ НАЦ, 
ма ту рант ки ња Гим на зи је:

– Про тив сам пу ше ња на отво ре -
ном, али са мо на не ким ме сти ма, не
на свим. На при мер, ја сам пу шач, а
ни ка да ни сам за па ли ла ци га ре ту на
игра ли шту. Не сви ђа ми се то што
мно ги љу ди пу ше на ме сти ма где се
де ца игра ју и при том ба ца ју опу шке
сву да око се бе. С дру ге стра не, има
ме ста где пу ше ње тре ба да бу де до -
зво ље но: у не ким ка фи ћи ма, на не -
ким отво ре ним ме сти ма, и та ко да ље.

ИРЕ НА СТАН КО ВИЋ, ди зај нер ка:
– И је сам и ни сам за то тал ну за -

бра ну. Мо жда тре ба уки ну ти пу ше ње
у не ким кру го ви ма, као што су деч ја
игра ли шта. Не где где не сме та ни -
ком, ми слим да не ма по тре бе за за -
бра на ма. Ако се не где кре ће до ста
љу ди, на при мер на ау то бу ским ста -
ни ца ма или у пар ко ви ма и на слич -
ним ме сти ма, он да има сми сла за -
бра ни ти кон зу ми ра ње ду ва на.

Анкетирала: Ј. Катана

И. ЈАКШИЋС. ТРИВУНОВИЋ Т. КОЛАШИНАЦ И. СТАНКОВИЋ

ДА ЛИ СТЕ ПРО ТИВ ПУ ШЕ ЊА ДУ ВА НА НА ОТВО РЕ НОМ?

Се бе тру јеш, ме не гу шиш...

И. ЖАЛАЦИ. ВУКОВИЋ

НАША АНКЕТА

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 на елек трич -
ној мре жи, у пе так, 6. сеп тем бра, од
8.30 до 10.30, без стру је ће би ти ста -
нов ни ци Ули це Вла ди ми ра Же сти ћа
од Жар ка Зре ња ни на до Ца ра Ду ша -
на, Ули це Мак си ма Гор ког од Вла ди -
ми ра Же сти ћа до Кра ље ви ћа Мар ка и
Основ на шко ла „Бран ко Ра ди че вић”.

Истог да на, од 11 до 13 са ти, стру ја
ће би ти ис кљу че на у Ули ци ца ра Ла -
за ра од Вла ди ми ра Же сти ћа до Пр -
во мај ске и у Кра ље ви ћа Мар ка од
Мак си ма Гор ког до Ца ра Ду ша на. Та -
ко ђе у сре ду, од 9 до 13.30, без стру је
ће би ти и део Ја бу ке, кон крет но –
Охрид ска ули ца од Ле њи но ве до Пр -
во мај ске и Ули ца Ђу ре Ђа ко ви ћа.

У по не де љак, 9. сеп тем бра, од 8.30
до 10.30, без елек трич не енер ги је оста -
ће по но во ста нов ни ци Ули це Вла ди -
ми ра Же сти ћа, али овог пу та они на
по те зу од Ца ра Ла за ра до Ми ло ша Тре -
бињ ца, за тим ста нов ни ци де ла Ули це
ца ра Ла за ра од Вла ди ми ра Же сти ћа
до Пр во мај ске, ста нов ни ци Пр во мај -
ске од бро ја 31 до бро ја 37, као и ста -
нов ни ци Ули це Ми ло ша Тре бињ ца од

Вла ди ми ра Же сти ћа ка Пр во мај ској.
Истог да на, од 11 до 13 са ти, стру је
не ће би ти у де лу Ули це Ми ло ша Тре -
бињ ца од Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка
до 6. ок то бра, у де лу Ули це др Све ти -
сла ва Ка са пи но ви ћа од Ца ра Ду ша на
до Ми ло ша Тре бињ ца, у де лу Ули це
ца ра Ду ша на од Др Све ти сла ва Ка са -
пи но ви ћа до Ули це 6. ок то бра, као и
на не пар ној стра ни Ули це 6. ок то бра.

У уто рак, 10. сеп тем бра, од 8.30 до
10.30, стру ја ће би ти ис кљу че на у бло -
ку згра да Пе пе ља ре у Мак си ма Гор -
ког и у бло ку згра да у Кра ље ви ћа Мар -
ка 32 а, б, ц, д, е и 34 а, б, ц и д. Истог
да на, од 9 до 13.30, стру је не ће има ти
Пан чев ци ко ји жи ве у Пе тра Пре ра -
до ви ћа, од бро ја 30 до Ми ло ша Тре -
бињ ца, у Ули ци Ми ло ша Тре бињ ца од
Фи ли па Ви шњи ћа до Вла ди ми ра Же -
сти ћа, у Ули ци Вла ди ми ра Же сти ћа
од Све тог Са ве до Ми ло ша Тре бињ ца
и у Ули ци Све тог Са ве од Вла ди ми ра
Же сти ћа до Кра ље ви ћа Мар ка. У уто -
рак, од 11 до 13 са ти, без стру је ће би -
ти згра де у на се љу Зе лен го ра број 97
а, б и ц, 99 а, б и ц и 100 а, б, ц и д, као
и не пар на стра на Ули це Жар ка Зре -
ња ни на, од бро ја 99 до 111.

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.

Без стру је де ло ви 
Пан че ва и Ја бу ке

ПО НУ ДА СТА НО ВА ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У НА ШЕМ ГРА ДУ

РОБА КОЈА НАЈ БР ЖЕ НАЂЕ КУПЦА

ИЗДАВАЊЕ СТАНОВА (цене у еврима)
„За што не кад ка сни укљу че ње јав не
ра све те, па ули це из гле да ју са бла сно?”,
пи та Мир ја на Јо вић с Ко те жа 2.

Вре ме ра да јав ног осве тље ња гра да
и на се ље них ме ста гра да Пан че ва (па -
ље ње и га ше ње) де фи ни са но je та бе -
лом пре у зе том од Гра -
да Бе о гра да, ко је су се
при др жа ва ли сви гра -
до ви у Ср би ји. Та бе ла
је го ди шња и вре ме
па ље ња и га ше ња осве -
тље ња ме ња се на де -
сет да на за око пет на -
ест ми ну та.

До ско ра се је дан
број јав них све тиљ ки
укљу чи вао да љин ски,
ра дио-уре ђа јем из
згра де „ЕПС Ди стри -
бу ци је”, а не ке улич -
не све тиљ ке „ра ди ле”
су на фо то ће ли је.

У по след ње три го ди не сви ста ри
ра дио-уре ђа ји и фо то ће ли је за ме ње -
ни су но вим пре ки да чи ма на сту бо -
ви ма, ко ји се про гра ми ра ју.

Не кад се ја вља ју про бле ми, јер је
елек тро ни ка у ор ма ни ма на сту бо ви -

ма из ло же на ве о ма ни -
ским тем пе ра ту ра ма
зи ми и ви со ким ле ти,
та ко да до ла зи до од -
сту па ња у ра ду по не -
ко ли ко ми ну та. За то
се де ша ва да у две су -
сед не ули це по сто ји
ма ла раз ли ка у вре ме -
ну укљу чи ва ња јав ног
осве тље ња. Дру ги про -
блем је што уре ђа ји не
пре по зна ју вре мен ске
при ли ке, па кад је
облач но вре ме, из гле -
да као да уре ђа ји ка -
сне са укљу че њем.

Центар Котеж 2 Миса

гарсоњера 1 соба 2 собе 1 соба 2 собе 1 соба 2 собе

120
(намештена)

150
(намештен,
централно

грејање, уговор)

300
(нов, 

намештен,
етажно грејање)

80
(намештен)

100
(ЦГ, опремљен,

уговор)

120
(опремљен,

нису
пријављени)

120
(намештен, 

ТА пећ)

Тесла Содара Стрелиште Маргита

1 соба 1 соба 2 собе гарсоњера 1 соба

110
(опремљен, 
ЦГ, уговор)

100
(ненамештен, 

годину дана уговор,
депозит једна станарина)

150 100
(није потписан уговор,

није пријављен, 
депозит 100 евра)

200
(празан, 

грејање на гас)

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ко укљу чу је улич не си ја ли це

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ
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Два на ест го -
ди на на кон
што су се по -
след њи пут
ви де ли Џа -
стин (Стре -
лац и озби -
љан скеп тик)
и Ник (Во до -
ли ја и ис кре -
ни по кло ник
хо ро ско па),
нај бо љи при -
ја те љи из де тињ ства, слу чај но се
сре ћу, а на кло ност из де тињ ства
пре ра ста у пра ву љу бав. Бар што се
Џа стин ти че…Ка да са зна да Ник
ни јед ну од лу ку не до но си без кон -
сул та ци је са зве зда ма или, бо ље ре -
че но, на осно ву хо ро ско па из оми -
ље ног ча со пи са (у ко јем, игром слу -
ча ја, она ра ди!), од лу чу је да ње гов
хо ро скоп и суд би ну узме у сво је ру -
ке. Ка ко Ник ни је је ди на Во до ли ја
ко ја до но си ва жне од лу ке пре ма за -
пи са ном у зве зда ма, до ћи ће до мно -
гих пе ри пе ти ја, а нај ве ћи про блем
је тај што Ник баш и не ту ма чи хо -
ро скоп она ко ка ко би она же ле ла.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ка ква се ћа ња вас ве жу за пр ви по -
љу бац. Књи ге из „Вул ка на” до би ће
ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Ја сам јед на од рет ких ко ји се
пр вог по љуп ца се ћа ју по ле пом.
Имао је укус бре скве.” 064/1774...

„О том бла му не бих про го во ри -
ла ни да ми ну де ми ли он књи га на
по клон.” 063/3113...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ја је ва ша пр ва
асо ци ја ци ја кад се ка же Аме ри ка:

„Пут 36 и ’хар ли деј вид сон’ с
хам бур ге ром и ко лом у ру ка ма.”
064/0541...

„Ево већ два де сет го ди на, на жа -
лост, иста – бом бар до ва ње.”
063/2501... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 11. сеп тем бра,
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: „На шта вас асо ци ра сеп тем -
бар?”, 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 „Пан чев ца”.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Зи ма у јед ном
ен гле ском се -
лу. Не ста ла је
три на е сто го -
ди шња де вој -
чи ца. Сви су
по зва ни да
уче ству ју у по -
тра зи. Ста нов -
ни ци се ла пре -
че шља ва ју вре -
си ште, по ли -
ци ја је по ста -
ви ла бло ка де на пу те ви ма, фо то-
ре пор те ри су се сја ти ли у ина че
мир но ме ста шце. Сва ко днев ни по -
сло ви и да ље мо ра ју да се оба вља ју:
да се му зу кра ве, по пра вља ју огра -
де, ло ми ка мен, пи во на ли ва у
кригле, на ме шта ју кре ве ти, пи шу
про по ве ди, одр жа ва ју про бе за пред -
ста ву пан то ми ме.

„Је зе ро бр. 13”
Џо на Мак гре го ра

„Зве зде су би ле за
нас” Ми ни Дарк

Два чи та о ца ко ји до 11. сеп тем -
бра, 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: „Ка да су зве зде би -
ле на ва шој стра ни?”, 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 следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Бли зан ци су од у век за о ку пља ли па -
жњу око ли не. Ка ко из гле да има ти
бра та или се стру бли зан ца? Ко ли ко
су они за и ста по ве за ни и да ли је тач -
но да кад се је дан уда ри, и дру го га
бо ли? Има ли исти не у при ча ма да
их у шко ли не раз ли ку ју? Не ки од
њих су нам ис при ча ли сво је при че...

Пре драг и Не над

Пре драг и Не над Ни нић (34) ка жу да
је од ра ста ње у па ру би ло ве о ма уз бу -
дљи во, за бав но и ис пу ње но дво стру -
ком сре ћом, али и са дво стру ко ви ше
про бле ма и не во ља. Лак ше им је би -
ло не го „ро ђе ни ма по је ди нач но”, сма -
тра ју, јер су сва ки успех и сва ки не у -
спех де ли ли.

– Од пр вог да на имаш нај бо љег дру -
га, с њим упо зна јеш свет и са мог се -
бе. Пра виш пр ве ко ра ке, од ла зиш у
шко лу и де лиш љу бав не про бле ме.
Увек смо има ли по се бан на чин ко му -
ни ка ци је – ка же нам Не над.

При ја те љи ма и ро ђа ци ма је увек
би ло те шко да пре по зна ју ко је Пре -
драг, а ко Не над. У шко ли су чак мо -
гли без про бле ма да од го ва ра ју је дан
уме сто дру гог, а то ком сту ди ја про -
фе со ри су зах те ва ли да на ис пит до -
ла зе за јед но, ка ко би ели ми ни са ли
мо гућ ност да је дан од го ва ра уме сто
дру гог! Као ве ћи ну оста лих бли за на -
ца, ро ди те љи су их обла чи ли исто -
вет но.

– Зна ли смо да се на мер но ис пр ља -
мо или ис це па мо, да би нам рас па ри -
ли оде ћу. Али ка да смо по че ли са ми
да иде мо у ку по ви ну, де ша ва ло се да
уђе мо у раз ли чи те про дав ни це и ку -
пи мо исте ци пе ле! – при ча нам Пре -
драг.

Сме шних си ту а ци ја би ло је на пре -
тек. Та ко су на Не на до вој свад би че -
сти та ли Пре дра гу и љу би ли га, ми -
сле ћи да је он мла до же ња.

– А на јед ном ле то ва њу је не ки де -
ки ца чи тао но ви не на клу пи и гле дао
ка ко се ју ри мо по шу ми, а по сле то га
је оти шао код на ших ро ди те ља и ре -
као за чу ђе но да им је син не ве ро ват -
но брз! – при ча с осме хом Не над.

Њих дво ји ца има ју исти укус ка да
су у пи та њу му зи ка, филм, али и
избор при ја те ља. За ни мљи во је да
су и дан-да нас, као од ра сли, ско ро
иден тич ни.

– До кра ја основ не су нас те шко
раз ли ко ва ли, ма да смо се тру ди ли
да што ма ње ли чи мо. Са да смо се
до ста про ме ни ли, али је слич ност
на фо то гра фи ја ма и да ље ве ли ка.
Они ко ји нас до бро по зна ју мо гу да
уо че раз ли ке у де та љи ма, али и да -
ље ни су си гур ни кад чу ју са мо глас.
На ша де ца нас не ка да не раз ли ку ју,
што уме да бу де од ко ри сти – об ја -
шња ва Пре драг.

Он до да је да је нај леп ше ка да знаш
да ни си сам, да увек имаш по моћ и
по др шку не ко га ко ти је нај бли жи и
од у век уз те бе.

– Леп је осе ћај ка да знаш да си по -
се бан и да мо жеш да де лиш с не ким
сва сте че на ис ку ства од ро ђе ња. То је
ве о ма чуд на по ве за ност; где год да се
на ла зи мо, шта год да ра ди мо, ми је
осе ћа мо. Не про ђе је дан дан да се не
чу је мо – ка же Пре драг.

Јо ван и Ђор ђе

Јо ван и Ђор ђе Је вић (11) ка жу да је
од ра ста ње с бра том бли зан цем не што
нај леп ше у жи во ту, јер је не ко увек ту
да пру жи по др шку и пра ви дру штво,
али и да те од бра ни кад тре ба, јер су
„за јед но нај ја чи”.

– Увек мо гу да прет по ста вим шта
Ђор ђе ми сли и шта же ли да ка же,
јер га знам из сто ма ка – при ча нам
Јо ван.

Ње гов брат нам по твр ђу је да увек
зна ка ко се Јо ван осе ћа, јер они има ју
по се бан на чин ко му ни ка ци је, ко ју
дру ги љу ди не раз у ме ју.

За бав но им је што се дру ги љу ди
стал но иш чу ђа ва ју кад их ви де, а они
ко ји их зна ју не мо гу ни ка ко да по го -
де ко је ко.

– Јед ном је ма ма до шла да ме пре -
сву че за при ред бу. Обу кла ми је пан -
та ло не, ко шу љу и леп тир-ма шну. Ка -
да сам се по ја вио пред дру га ри ма,
сви су ми при ла зи ли и го во ри ли да
сам Ђор ђе, јер он во ли да се та ко
обла чи – при ча Јо ван.

А на свад би њи хо ве тет ке стал но
су трч ка ра ли по
са ли, па су го -
сти ко ји су ма -
ло по пи ли по -
ми сли ли да ви -
де ду пло! То се
и дан-да нас
препри ча ва на
п о р о  д и ч  н и м
сла вљи ма...

Јо ван и Ђор -
ђе има ју раз ли -
чит укус за обла -
че ње. Чак и ка -
да су при ну ђе ни
да ку пе не што
исто, зна се шта
је чи је. Не ка да

и ме ња ју гар де ро бу.
– Ја сам сти ли зо ва ни ји. Ва жно ми

је ка ко се обла чим – ка же Ђор ђе, а
Јо ван до да је да ње га гар де ро ба не за -
ни ма мно го, али
да во ли тир ки зну
бо ју.

Бра ћа Је вић
увек иду на исти
спорт, а тре нут но
тре ни ра ју ва тер -
по ло. Јо ван ка же
да му је нај леп ше
што има бра та
бли зан ца, ко ји је
ту за ње га у сва -
кој при ли ци и не -
при ли ци, а увек
мо гу да се до пу -
њу ју, као на при -
мер у уче њу.

Обо ји ца твр де
да по сто ји ја ка по ве за ност ме ђу њи -
ма и да се она ис по ља ва кроз пре на -
гла ше на уза јам на осе ћа ња.

Ми ња и Та ра

Гим на зи јал ке Ми ња и Та ра Шећ ко -
вић (16) дво јај ча не су бли зна ки ње.
Сма тра ју да је њи хов до ла зак на свет
био ве ли ка сре ћа за ро ди те ље, али и

на пор, јер су до би ли две бе бе од јед -
ном. Али ве ру ју да је са да њи хо вим
ро ди те љи ма лак ше, јер во де ра чу на
јед на о дру гој.

– Ме ни је
од ра ста ње
са се стром
бли зна ки -
њом нај -
нор мал ни -
ја ствар,
јер је ди но
за то знам.
Н а  в и  к л а
сам да сва -
ки део да -
на де лим с
Та ром, да
смо стал но
за јед но и
да не мо -
рам ни шта
да јој пре -

при ча вам јер смо све пре жи ве ле за -
јед но – при ча Ми ња.

Ње на се стра ка же да, иа -
ко су до ста слич не, има ју
и до ста раз ли ка.

– За ни ма ју нас исте ства -
ри, али сва ка ће ура ди ти
не што на свој на чин. Во -
ли мо да ис так не мо и не ке
раз ли чи то сти, јер не же -
ли мо да нас љу ди де фи -
ни шу као пот пу но исте осо -
бе – об ја шња ва Та ра.

Ро ди те љи су  их, као ма -
ле, обла чи ли раз ли чи то,
па су у основ ној шко ли
дру га ри мо гли да их раз -
ли ку ју по то ме што је Та -
ра но си ла ис кљу чи во ро зе
бо ју, док је Ми ња увек би -
ла у љу би ча стом.

– Ка ко смо од ра ста ле,
све се окре ну ло. Сад има мо све исто,
јер нам се сви ђа ју исте ства ри – при -
ча нам Ми ња.

Се стре Шећ ко вић слу ша ју исту му -
зи ку и во ле исте фил мо ве. Де ша ва се
да на пи та ње ко ја им је оми ље на пе -
сма че сто углас ка жу исти на слов!

– Ка да су при ја те љи у пи та њу, то се
до ста ме ња ло, ма да смо увек има ле
исто дру штво. Са да у сред њој шко ли
има мо исти си стем вред но ва ња, зна -
мо ка кви нам љу ди при ја ју и углав -

ном се за слич не осо бе ве зу је мо. До -
бро је што смо увек за јед но, јер две
гла ве увек ми сле бо ље не го јед на –
ка же Та ра.

Ка да су би ле ма ње, љу ди су их те -
шко рас по зна ва ли, али то ви ше ни је
слу чај. Об ја шња ва ју да су при мет но
дру га чи јег тем пе ра мен та, да исто раз -
ми шља ју, али дру га чи је ре а гу ју.

– Они ко ји при ме ћу ју де та ље
мо гу да уо че раз ли ке. Ко нас пр ви
пут ви ди – ви ди исту пла ву ко су и
исте пла ве очи, а ако се усред сре -
ди на де та ље, схва ти ће да смо ве -
о ма раз ли чи те – об ја шња ва Та ра.

Њих две се ско ро ни ка да не
раз два ја ју. Је ди но кад је јед на бо -
ле сна па оста не код ку ће, а дру га
мо ра на на ста ву. Али и та да, све
вре ме то ком пу та од ку ће до шко -
ле, раз го ва ра ју те ле фо ном.

– Кад имаш се стру бли зна ки -
њу, имаш нај бо љег при ја те ља од
ро ђе ња. То је ве ли ки по клон –
при ча Та ра.

Обе сма тра ју да по ве за ност ме -
ђу њи ма ја ча с го ди на ма, јер про -
ла зе кроз све ком пли ко ва ни је ства -
ри у жи во ту. А та да је до бро има -
ти још је дан глас ра зу ма...

Са ња и Ва ња

Са ња Дој чи нов ски и Ва ња Аћи -
мовић (38) за вр ши ле су исту

основну, сред њу и ви шу шко лу, а
чак су им би ла иста и пр ва два радна
ме ста. Оне су нај бо ље дру га ри це и
нај ја чи тим од ка да су се ро ди ле.

– Иа ко смо јед но јај ча не бли зна ки -
ње, ја од ро ђе ња имам ма ли мла деж
на че лу и по то ме мо гу да нас раз ли -
ку ју – ка же Са ња, али до да је да је
ра ни је и Ва ња по не кад уме ла да га
на цр та се би и на тај на чин збу ни
око ли ну.

Од ма ле на су их сви нон-стоп за гле -
да ли, јер су увек би ле исто об у че не.

– Има ле смо и има мо исти стил.
Де ша ва ло се да уђе мо у со бу да се
пре сву че мо и ухва ти мо се за исту
ствар јер има мо исту иде ју шта же ли -
мо да но си мо – при ча Са ња.

Из ме ђу Ва ње и Са ње по сто ји нео -
бја шњи ва по ве за ност.

– Рет ко ко мо же то да раз у ме а да
не ма се стру или бра та бли зан ца. То
је ја ка и не рас ки ди ва ве за, као да
смо јед на ду ша, а два те ла – ка же
Ва ња.

Са ња до да је да и ка да не чу је сво ју
се стру, зна да ли је срећ на или ту жна.

– Она нај бо ље мо же да ме са слу ша
и уми ри. Јед на ње на реч ми да је сна -
гу и си гур ност – ка же она.

Обе сма тра ју да ве ли ку за хвал ност
ду гу ју ро ди те љи ма, ко ји су их вас -
пи та ва ли да се ме ђу соб но по шту ју и
ува жа ва ју. По ред њих две, ту је и
ста ри ја се стра Та тја на, с ко јом чи не
трио.

Да нас све има ју сво је по ро ди це. Са -
њи на и Ва њи на де ца не ка да на пр ви
по глед не мо гу да пре по зна ју ко им је
ма ма, а ко тет ка.

– Ме ни је нај ва жни је то што сам
то ком од ра ста ња уз се бе има ла нај бо -
љег при ја те ља два де сет че ти ри са та
днев но се дам да на у не де љи – ка же
Са ња, а Ва ња се сла же да је то не про -
це њи во.

Не ве на и Ду шан

И Не ве на и Ду шан Па влов (28) сма -
тра ју да је од ра ста ње с бли зан цем за -
и ста је дин стве но ис ку ство, али да уме
да бу де пра ва аван ту ра.

– Све је по себ но, у по чет ку се утр -
ку је те и ме ри те за сит ни це, на при -
мер ко је ви ши, а ко ни жи. Ја сам
био фру стри ра ни ни жи бли за нац,
али пет ми ну та ста ри ји, а са да све
са ужи ва њем де ли мо – ка же нам
Душан.

Он сма тра да је ле по то што има те
по ред се бе не ко га ко има ско ро исти
на чин раз ми шља ња, од тре нут ка ка -
да сте се ро ди ли. Али они фи зич ки
не ли че, па мно ги чак и ни су ве ро ва -
ли да су бли зан ци.

– Њи ма је нео бич но ка да чу ју да
смо ро ђе ни исто вре ме но, али ми се
осе ћа мо по себ но због то га – ка же
Не ве на.

Ду шан до да је да су по па жњи ко ју
су до би ја ли од по ро ди це и при ја те ља
од ма лих но гу зна ли да су не што не -
сва ки да шње.

– На ма је увек би ло нај ва жни је што
има мо јед но дру го и да смо та кви не -
по бе ди ви – твр ди Ду шан.

Он и Не ве на има ју сли чан укус за
му зи ку, фил мо ве и умет ност.

– Ме ђу на ма по сто ји ве ли ка по ве -
за ност, нај че шће нам се де ша ва не -
што слич но „чи та њу ми сли”. То нам
је мно го за ни мљи во – ка же Не ве на.

Ду шан сма тра да је та по ве за ност
ме ђу бли зан ци ма ја ча од оне ме ђу
нај бо љим при ја те љи ма, а Не ве на за -
кљу чу је да су бли зан ци јед но дру гом
не за мен љи ви осло нац и по др шка у
све му што ра де.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ БЛИ ЗАН ЦИ

ЈЕД НА ДУ ША, А ДВА ТЕ ЛА

Јован и Ђорђе

Невена и Душан

Тара и Миња

Предраг и Ненад

Вања и Сања
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Је ле на Џа мић, 

му зич ки пе да гог и 

на став ник ру ског је зи ка

КЊИ ГА: Про шлог ле та сам
про чи та ла књи гу „Кад је Ни -
че пла као” и пре по ру чи ла бих
је сви ма ко је за ни ма пси хо -
ло ги ја. Рад ња се од ви ја у Бе -
чу и Ита ли ји, а ак те ри су
ствар не лич но сти: фи ло зоф
Фри дрих Ни че, ње го ва љу бав -
ни ца Лу Са ло ме, по зна ти ле -
кар Јо зеф Бро јер и пси хо лог
Сиг мунд Фројд. Ро ман је пун
фи ло зоф ских ми сли и те ра
вас да чи та те да ље и да ље,
от кри ва ју ћи исти не и ин три -
ге ве ли ких ин те лек ту а ла ца. У
ро ма ну се спо ми њу књи ге ко -
је су у ствар ном жи во ту на -
пи са ли Ни че и Фројд, оне са -
да че ка ју свој ред за чи та ње.
Кад смо већ код пси хо ло шких
књи га, ис ко ри сти ћу при ли ку
да пред ло жим две чи ји је ау -
тор Да ни јел Киз: „Цве ће за
Ал џер но на” и књи гу за ко ју
ни сам си гур на да је пре ве де -
на на срп ски – „The Mind of
Billy Milligan”.
ФИЛМ: Не дав но сам гле да ла
филм ко ји је на ме не оста вио
не ве ро ва тан ути сак. Пре по -
ру чи ла бих га сви ма ко ји ни -
су гле да ли и љу би те љи ма на -
уч не фан та сти ке. То је „Тај на
бро ја се дам” из 2017. го ди не.
Рад ња се од ви ја у не да ле кој
бу дућ но сти, ка да је вла да

ограни чи ла по ро ди це на са -
мо јед но де те. У јед ној та квој
кри зи ра ђа се се дам иден тич -
них се ста ра. Филм је ве о ма
уз бу дљив, јер свих се дам се -
ста ра жи ве скри ве но, а у јав -
ност из ла зи сва ки дан по јед -
на се стра глу ме ћи јед ну исту
осо бу. Та кав жи вот во де све
до мо мен та ка да се стра ко ја
је из ла зи ла са мо по не дељ ком
из не на да не ста не. Да ље сле -
ди ак ци ја.
МУ ЗИ КА: Што се ти че му зи -
ке, це ло ле то сам ужи ва ла на
му зич ким про гра ми ма у ба -
шти До ма омла ди не Пан че -
во. По чев од фе сти ва ла
„Wrong”, где сам има ла при -
ли ку да слу шам мно ге стра не
бен до ве, а не ке и лич но упо -
знам, као на при мер „Dog Eat
Dog”, па све до за тва ра ња лет -
ње се зо не кон цер том са ста ва
„Irie FM”. За хва љу ју ћи му зич -
ком уред ни ку Сло бо да ну До -
ди ћу, ко ји до во ди из ван ред не
бен до ве, је два че кам да поч -
не се зо на у „Апо лу”.

Тај на бро ја се дам

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Уче ство ва ли цр кве ни
хо ро ви из Чач ка и
Бео гра да

Два де сет дру ги ме ђу на род ни
фе сти вал „Пан че вач ки да ни ду -
хов не му зи ке” одр жан је од 28.
до 31. ав гу ста у Све то у спен -
ском хра му и на тр гу ис пред
На род ног му зе ја, у ор га ни за -
ци ји Пан че вач ког му зич ког
дру штва.

Ма ни фе ста ци ја је по че ла све -
том ли тур ги јом на ко јој је пе -
ва ло Пан че вач ко срп ско цр кве -
но пе вач ко дру штво, а за тим је
у Све то у спен ском хра му одр -
жа но пра знич но ве чер ње и ре -
за ње слав ског ко ла ча. У окви -
ру „Слав ског кон цер та ду хов -
не му зи ке” ПСЦПД je с ди ри -
гент ки њом Ве ром Ца ри ном на
че лу извеo ком по зи ци је „Мир -
на ја јек те ни ја” ар хи е пи ско па
Ио на фа на, „Свје те ти хиј” Ива -
на С. Дво рец ког, „Спо до би Го -
спо ди”, на пев Ки јев ско-пе чер -
ске ла вре, „Ни ње от пу шча е ши”
Алек сан дра Ар хан гел ског, „Оче
наш” оца Ни ко ла ја Ке дро ва,
„Тро пар Ус пе ња” Кор не ли ја
Стан ко ви ћа, „Ве ли ча ни је Пре -
све тој Бо го ро ди ци” и „Ака тист
Пре све тој Бо го ро ди ци” Сте ва -
на Мо крањ ца и „Бо го ро ди це
Дје во” ми тро по ли та Ила ри о на.

Дру гог да на одр жан је кон -
церт ду хов не и све тов не му зи -
ке на тр гу ис пред На род ног му -
зе ја Пан че во. Гра ђа ни ма се
обра тио град ски већ ник за ду -
жен за кул ту ру и омла ди ну Не -
ма ња Ро тар, на кон че га је усле -
дио на ступ под млат ка ПСЦПД-
а, ко јим ру ко во ди Бор ја на Стра -
жме ште ров. Они су из ве ли ну -
ме ре „До стој но јест” Кор не ли -
ја Стан ко ви ћа, „Дје ва Бо го ро -
ди ца” Фо ми на Ми ха и ла Ни ко -
ла е ви ча и „До стој но јест” Јор -
дан ке Ту џа ро ве Пан че ве, „Љу -
бо сти ња. Пче ли њак” и „Мо ли -
тва Из у ми те ља” Ми ро љу ба
Аран ђе ло ви ћа Ра син ског.

Овом при ли ком на сту пи ла
је и пе вач ка гру па „Стан ко
Пауно вић НИ С–РНП”, ко јом
руково ди Је ле на Ан ђел ко вић,

ет но му зи ко лог. Они су се пред -
ста ви ли пе смом из Ба на та „Зе -
ле ни се ли ва да”, пе смом из Ја -
се ни це „Цве та ла ми ли па и то -
по ла” и пе смом из око ли не
Сан ског Мо ста „Ај мо мо је се је
по и гра ти”. Они су из ве ли и пе -
сму из Бо си ле град ског Кра ји -
шта „Оро се ви је крај ма на сти -
ра”, пе сму из Шу ма ди је „Ра -
сло је др во то по ло во” и „Си -
ноћ сја ла јед на зви је зда ма ла”,
ко ју су  за бе ле жи ли ко ло ни сти
из Бо сне.

Деч ји хор ПСЦПД-а от пе вао
је „Бо го ро ди цу у ср ци ма” Ве -
дра не Да бо вић и на род ну ду -
хов ну пе сму „Ма ри јо слав на”.
Они су за јед но с под млат ком
из ве ли на род ну пе сму из Не -
го тин ске Кра ји не „Ве зак је ве -
зла Дје ва Ма ри ја” и ви зан тиј -
ски на пев „Ак си он естин”. Под -
мла дак је с Пан че вач ким срп -
ским цр кве ним пе вач ким дру -
штвом из вео на род ни на пев
„По бед на пе сма” Св. вла ди ке
Ни ко ла ја. На кра ју овог кон -
цер та ПСЦПД је из вео на род -
ну пе сму, об ра ду мо на хи ње

Ијули ја ни је „Сла ва Бо гу за све”
и пе сму Св. вла ди ке Ни ко ла ја
Ве ли ми ро ви ћа „На ша ве ра”.

Два де сет дру ги ме ђу на род -
ни фе сти вал ду хов не му зи ке
за вр шен је кон цер том у Све то -
у спен ском хра му у су бо ту, 31.
ав гу ста. На по чет ку је о овој
ма ни фе ста ци ји и цр кве ном хо -
ру го во рио пред сед ник Дру -
штва Ср ђан Ми ко вић. Кон церт
ду хов не му зи ке по чео је на сту -
пом Пан че вач ког срп ског цр -
кве ног пе вач ког дру штва с ди -
ри гент ки њом Ве ром Ца ри ном
на че лу. Из ве ли су пе сме „Тро -
пар Ус пе ња” Кор не ли ја Стан -
ко ви ћа, „Ака тист Бо го ро ди ци”
Сте ва на Мо крањ ца, ру ски на -
пев „Ца ри це не бе сна ја” и „Ве -
ли чит ду ше мо ја Го спо да” ар -
хи е пи ско па Ио на фа на. Те ве -
че ри на сту пи ла су и два го сту -
ју ћа хо ра. Цр кве ни хор „Сло во
љуб ве” из Чач ка, с ди ри гент -
ки њом Ве сном Ђу но вић на че -
лу, из вео је ком по зи ци је „Сла -
ва... Је ди но род ни си не” Кор -
не ли ја Стан ко ви ћа, „Бла го сло -
ви ду ше мо ја Го спо да” Ми хаила

Ипо ли то ва Ива но ва, „Аг не Пар -
те не”, об ра ду Ми ло ра да Пе тро -
ви ћа, „Свја ти Бо же” Сте ва на
Мо крањ ца, „Те бе Бо га хва лим”
Алек сан дра Ми тро ви ћа, „Иже
хе ру ви ми” му шког хо ра „Со -
фро ни јев ско”, „Во цар стви ји
Тво јем” До бри ја Хри сто вог, „Бо -
го ро ди це Дје во” Ар ва Пер та и
„Свја ти Бо же” Пе тра Иљи ча
Чај ков ског. Ма ни фе ста ци ју је
за тво рио Цр кве ни хор при Хра -
му Све тог Ди ми три ја Со лун -
ског с Но вог Бе о гра да, с Дар -
ком Јо ва но ви ћем на че лу. Они
су из ве ли „Бо го ро ди це Дје во”
Ми о дра га Го ве да ри це, „Ни ње
от пу шча е ши” Алек сан дра Ар -
хан гел ског, „Про збе на јек те ни -
ја” Па ве ла Че сна ко ва, „Је ди ни
свјат... Го спо ди усли ши” Мар -
ка Тај че ви ћа, „Ру ска цар ска јек -
те ни ја” не по зна тог ау то ра и ру -
ске ве ли ке про ки ме не: „Раз дје -
ли ша ри зи мо ја се бје” и „Кто
Бог ве лиј”.

По кро ви те љи фе сти ва ла су
Град Пан че во и Срп ска пра -
во слав на цр кве на оп шти на
Пан че во.

Културни телекс
Му зи ка

Пе так, 6. сеп тем бар, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт
но во сад ског са ста ва „Bluebird” по во дом пе де се те го ди шњи це
од „Вуд сто ка”.

Че твр так, 12. сеп тем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт кла вир ског дуа „Ме тро по ли тен”.

Те мат ски про грам

Пе так, 6. сеп тем бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја ро ма на „Кад про шлост за бо ли” Јо ван ке Јан чић.

ДВА ДЕ СЕТ ДРУ ГИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ

ДА НИ УЗ ДУ ХОВ НУ МУ ЗИ КУ

НО ВО У НА ШЕМ ГРА ДУ

Лет ња по зор ни ца 
у Ба ру та ни

Више од де се так го ди на је
про стор пре ко пу та На род не
ба ште звр јао пра зан, али са -
да су на ши су гра ђа ни ко нач -
но до би ли још јед но ле по ме -
сто за про вод и приредбе у
свом гра ду.

У пар ку Ба ру та на, тач ни је
у ње ном ам фи те а тру, на пра -
вље на је лет ња по зор ни ца, ка -
ква је не до ста ја ла Пан че ву.
То ће би ти ме сто на ко ме ће
се одр жа ва ти кул тур не и

спорт ске ма ни фе ста ци је, жур -
ке, кон цер ти...

У то ку су и пре го во ри с ди -
рек то ром Му зич ке шко ле „Јо -
ван Бан дур”, па ће на би ни у
Ба ру та ни на сту па ти и та лен -
то ва ни по ла зни ци те обра зов -
не уста но ве.

Отва ра ње лет ње по зор ни це
и ка фи ћа „Ба ру та на” за ка за но
је за пе так, 6. сеп тем бар, у 22
са та, ка да ће по че ти и кон церт
гру пе „Как тус Џек”. А. Ж.

КЊИЖЕВНО ДРУЖЕЊЕ У БИБЛИОТЕЦИ

Демистификација поезије
У Град ској би бли о те ци у пе -
так, 30. ав гу ста, одр жа но је
књи жев но дру же ње под на зи -
вом „По е ти ра ње” че ти ри пе -
сни ки ње, чла ни це Удру же ња
књи жев ни ка Ср би је.

Уче ство ва ле су Гор да на Вла -
јић, Ја сми на Ма ле ше вић,
Бран ка Се ла ко вић и Гро зда на
Лу чић Ла лић, ко је већ не ко
вре ме „по е ти ра ју” на исто -
именим књи жев ним до га ђа -
јима, са же љом да у ин тер ак -
ци ји с пу бли ком по ен ти ра ју
де ми сти фи ку ју ћи по ет ски
анар хи зам.

По е зи ју је учи ни ла му зич ки
сли ко ви ти јом Са ра Вла јић, хар -
фист ки ња из Пан че ва, ко ја се
не дав но вра ти ла из То ки ја на -
кон дво го ди шњих ис тра жи вач -
ких сту ди ја.

Проф. др Рат ко Бо жо вић у
јед ној од ре цен зи ја опи сао је
по е ти ку Гор да не Вла јић као пре -
по зна тљи ву по нео че ки ва ној
дра ма тур ги ји с ме та фо ра ма и
сим бо ли ма про же тим као су за

чи стом емо ци јом, док за Ја сми -
ну Ма ле ше вић проф. Бо жо вић
ка же да пи ше мај стор ски, та ко
да су у ње ним пе сма ма при сут -
ни и не при ко сно ве на су шти на
пе сни штва и су шти на бив ство -

ва ња. Го во ре ћи о по е зи ји Бран -
ке Се ла ко вић, пе сник и кри ти -
чар Зо ран Бог нар ис та као је да
је као оства ре на у јед ном за ле -
ту ве ли ког на дах ну ћа, да је из -
ву че на из са мог жи во та, из ду -
ше, из по тре сно раз и гра них чу -
ла, из слут њи, сум њи и пре и -
спи ти ва ња, а у не дав ном ин -
тер вјуу за „По ка зи вач”, пор тал
за кул ту ру, обра зо ва ње и при -
кљу че ни ја, Гро зда на Лу чић Ла -
лић је ре кла, ујед но об ја шња -
ва ју ћи сво ју по е ти ку:

– Пи сци су у не ку ру ку апо -
сто ли ума, след бе ни ци емо ци -
ја, уче ни ци – за пи сни ча ри жи -
во та. Срећ на сам што при па -
дам том „бож јем ја ту”.

Књи жев но дру же ње „По е ти -
ра ње” одр жа но је и у Бе о гра ду
и Ши ду.

ИЗ ЛА ЖЕ МИ МИ ЦА МИ ЉА НА АЛЕК СИЋ

Ка зи ва ње сли ка ма
У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа у по не де љак, 2. сеп -
тем бра, отво ре на је из ло жба сли -
ка Ми ми це Ми ља не Алек сић
под на зи вом „Ка зи ва ње”. Ра до -
ви су на ста ли у пе ри о ду од го -
ди ну да на, а по ред сли ка по се -
ти ци ће мо ћи да по гле да ју и је -
дан ви део-ра д.

Ми ми ца Ми ља на Алек сић
ро ђе на је у Бе о гра ду 1954. го -
ди не. За вр ши ла је сту ди је на
гру пи за исто ри ју умет но сти
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у
Бе о гра ду. Члан је УЛУС-а и
УЛУ „Све ти о ник”. Уче ство ва -

ла је на де ве де сет ко лек тив -
них из ло жби у зе мљи и ино -
стран ству и има пет са мо стал -
них из ло жби. На гра ђи ва на је
за рад „Сту де ни ца” об ја вљен
у ча со пи су „Про свет ни пре -
глед” 1987. го ди не и на из ло -
жби „Сло бод ни ок то бар ски са -
лон” дру гом на гра дом 2009.
го ди не. у Пе да го шком му зе ју
у Бе о гра ду. Ра ди ла је и као
ку стос два де сет го ди на у га -
ле ри ји Град ске би бли о те ке у
Пан че ву.

Из ло жба ће тра ја ти до 11.
сеп тем бра.
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НАШ ГОСТ: ВЛА ДИ МИР ВА ЛЕ ШИН СКИ, ФО ТО ГРАФ, СНИ МА ТЕЉ И ДО КУ МЕН ТА РИ СТА

У МИ СИ ЈИ ХРО НИ ЧА РА ПАН ЧЕ ВА
Све стран, ор га ни за ци о но спо -
со бан, умет нич ки на стро јен.
Вла ду Ва ле шин ског зна ју сви
ко ји су се ика да до та кли ме ди -
ја у Пан че ву. Он је наш су гра -
ђа нин, де до ви су му Пан чев -
ци, али жи ви на ре ла ци ји Бе о -
град –Пан че во. Про пу то вао је
по ла све та, а за се бе ка же да се
увек тру дио да у оно ме што тог
тре нут ка ра ди – то чи ни нај бо -
ље. Иа ко то ме сви стре ми мо,
ма ло ко од нас и успе ва да стиг -
не до тог ци ља. Ва ле шин ски је
у тој ма лој гру пи.

Енер ги ја и ње но чу ва ње ја ко су
ва жни, ка же Вла ди мир Ва ле -
шин ски. За то, ка да се по ја вљу -
јеш у јав но сти у би ло ко јој уло -
зи, тре ба да си све стан чи ње -
ни це да се не до па даш сви ма,
што је са свим при род но, нај -
че шће због љу бо мо ре и јер се
успех не пра шта. На та кве не
тре ба обра ћа ти па жњу, већ до -
бра енер ги ја, ко ја ни је нео гра -
ни че на, мо ра би ти усме ре на ка
соп стве ној кре а тив но сти. Зву -
чи јед но став но и ла ко, али ни -
је баш та ко.

Вла да је тех нич ке стру ке –
кон струк тор је из ме њи ва ча то -
пло те. Али по сло ви у окви ру
фор мал ног обра зо ва ња ни су га
ни ка да пре те ра но за ни ма ли иа -
ко има стаж и у пан че вач кој
ју жној зо ни. Кад је био млад,
ба вио се и спор том.

– Ви си ли смо у „Пар ти за ну”,
са да шњем Спорт ском са ве зу.
Тре ни ра ли смо гим на сти ку, атле -
ти ку... Нај ви ше ме је при ву кло
ве сла ње: че тве рац чи ји сам био
део осво јио је злат ну ме да љу на
ју ни ор ском пр вен ству Ср би је –
ка же Ва ле шин ски.

Ње гов отац, по зна ти Пан че -
вац чи ка Ва ња, био је фо то-ре -
пор тер, ка сни је и гра фич ки
илу стра тор. За то му је фо то-
ла бо ра то ри ја би ла до ступ на од
ма лих но гу.

– Као што су дру га де ца пре -
ска ка ла пре ко игра ча ка на по -
ду, та ко сам ја пре ла зио пре -
ко тац ни с фик си ром. По ма -
гао сам оцу и та ко учио за нат.
Мо ја љу бав, ге нет ски пред о -
дре ђе на. Осам де се тих смо
осно ва ли ви део-сек ци ју у До -
му пи о ни ра, ко ја је оку пи ла
два де сет пет мо ма ка. То су би -
ли де ча ци ко ји су вр ло мар -
љи во ра ди ли, па смо, ре ци мо,
пу то ва ли у Ру му ни ју. Код њих
је та да из гра ђе на љу бав пре ма
фо то гра фи ји и ка ме ри, ра ди -
ли смо крат ке фил мо ве и ске -
че ве, па се не ки од њих да нас
ти ме про фе си о нал но ба ве, што

ми је по себ но дра го. По сле на -
сту па на Тре ћем ка на лу по -
зва ли су ме из елит ног пи о -
нир ског цен тра са Сав ског вен -
ца; пи о ни ри из ње га су увек
ишли да до че ка ју Бро за. Ту
сам осно вао да ле ко ма сов ни ју
ви део-сек ци ју, а ра ди ли смо
на от кри ва њу умет но сти фил -
ма. Циљ је ис пу њен: са да у
шпи ца ма на те ле ви зи ји ви ђам
њи хо ва име на, а има ту ре ди -
те ља, сце на ри ста, ка мер ма на...
– под вла чи Вла да.

Имао је ва жну уло гу у осни -
ва њу Те ле ви зи је Пан че во 1986:
био је за ду жен за тех нич ка пи -
та ња, али је и сни мао при ло ге
за про грам. За тим, по зва ла га
је ту ри стич ка ор га ни за ци ја из
Вр шца да и та мо по мог не у
ста вља њу ло кал не те ле ви зи је
на но ге.

– При бли жа вао се „Гро -
жђенбал”, а на ша ма ла еки па

ус пела је да за крат ко вре ме
по кре не Те ле ви зи ју Вр шац.
Има ли су они та мо до бар тим
но ви на ра. А он да – кре ће на је -
зда. Сви гра до ви су же ле ли да
има ју сво је те ле ви зи је, па сам
мно го пу то вао и ра дио. По кре -
нуо сам пре ко два де сет ста ни -
ца. Пот пи си вао сам уго во ре и
во дио тех нич ке еки пе од не ко -
ли ко ка мер ма на и мај сто ра за
ви део-мик се ре у Зре ња нин,
Срем ску Ми тро ви цу, Ки кин ду,
По жа ре вац, Кру ше вац, Ча чак,
Сме де ре во, Алек сан дро вац,
Бач ку То по лу... Отва ра ли смо
пр ве те ле ви зиј ске сту ди је – при -

ча Пан че вац ко ји је по Ср би ји
ишао да под у чи бу ду ће ко ле ге.

Ка да је из би ла ре во лу ци ја у
Ру му ни ји, вр шач ка те ле ви зи ја
ус пе ла је да пре не се сиг нал за
цео свет, што Вла ду чи ни по -
но сним. Ко ле га с ТВ Но ви Сад,
ње гов при ја тељ, по звао га је да
иде у Те ми швар да и та мо по -
кре не ТВ ста ни цу. Се ћа се:

– За де се так да на по ста ви ли
смо два де сет че тво ро сат ни про -
грам. То је би ла пр ва те ле ви зи -
ја ко ја је има ла сиг нал по сле
ре во лу ци је. У то вре ме ра ђа ла
се и те ле ви зи ја „Пинк”, па ме
је њен вла сник ан га жо вао на
про дук циј ским и тех нич ким
по сло ви ма. Био сам та мо око
го ди ну да на. Кре ну ла је и те ле -
ви зи ја „Ју ин фо”, а ра дио сам
на њој од са мих по че та ка па до
га ше ња, це ле две го ди не. Би ло
је ин те ре сант но: ско ро сви смо
пре под не би ли на Те ле ви зи ји
Бе о град, у Ко шут ња ку, где сам
у ме ђу вре ме ну ан га жо ван, а по
под не на „Ин фу”. Те шко је та -
да би ло до би ти фре квен ци ју,
до зво лу за рад. По но во смо кре -
ну ли с ТВ Пан че вом, по ста вљао
сам пре дај ник на згра ди СДК.
Ни је би ло за ра де, али је сте енту -
зи ја зма.

По зва ли су га за тим из про -
гра ма за ино стран ство ТВ Бе о -
град да сни ма при ло ге као са -
рад ник. Ра де ћи про грам за ди -
ја спо ру, об и шао је све де ло ве
све та.

– Сни мао сам у Лон до ну, Ко -
пен ха ге ну, Мал меу, Па ри зу,
Ци ри ху, Бер ну, гра до ви ма у
Не мач кој, у це лој на шој зе -
мљи... Ка да ни је би ло но ви на -
ра по ред ме не, ра дио сам и њи -
хов део по сла. У му зич кој ре -
дак ци ји РТС-а по вре ме но сам
сни мао и раз го ва рао са чу ве -
ним му зи ча ри ма. Био сам део
пр ве еки пе РТС-а ко ја је ушла
у по сле рат но Са ра је во,

снимајући при ло ге с два де се -
так та да ва жних по ли ти ча ра
свих на ци о нал но сти. По ста ви -
ли су ме он да на ме сто пред -
сед ни ка Фо то-ки но са ве за Вој -
во ди не. Од го вор но ме сто, а ни -
је би ло па ра за ор га ни за ци ју
фе сти ва ла и све оста ло. Сна ла -
зио сам се – ка же Ва ле шин ски.

Вр ло је ве ро ват но да је Вла -
да је ди ни Пан че вац ко ји је био
пред сед ник две ју ин сти ту ци ја
кул ту ре у на шем гра ду: Ака -
дем ског хо ра „Јо ван Бан дур” и
КУД-а „Абра ше вић”. С пе ва чи -
ма и игра чи ма во лон тер ски је
про вео пре ко де сет го ди на –

тре ба ло је обез бе ди ти пре воз,
хра ну за пу то ва ња, сме штај...
До да је:

– Пан та ло не су ми би ле ис -
це па не на ко ле ни ма ко ли ко
сам мо лио дру га ре из ра зних
фир ми да нас до ти ра ју. Али
пу то ва ли смо и осва ја ли
награде.

Тих го ди на је га ле ри ја „Пи -
ка со” по че ла да ства ра фан та -
стич не из ло жбе. До ла зио је сам
врх срп ског сли кар ства: Та пи,
Стој ков, Ми ле тић... Ва ле шин -
ски је во дио про дук ци ју у га ле -
ри ји, сни мао из ло жбе, ка сни је
мон ти рао еми си је и фил мо ве.

– Сни мао сам о Шо ба ји ћу,
Ом чи ку су, Мар ти но ви ћу, По -
по ви ћу... Та да сад до шао на
иде ју да на пра вим књи гу о свим
пан че вач ким сли ка ри ма 20. ве -
ка. Ко а у тор је био Са ва Гла во -
њић. Ни смо ми ли ков ни кри -
ти ча ри или исто ри ча ри, али
са бра ли смо их све, би ли су на
истом ме сту. Не ки је да нас
нази ва ју „би бли јом пан че вач -
ког сли кар ства” – пре при ча ва
Вла да.

По том је по ја чао рад на фо -
то гра фи ји. За вод за уџ бе ни ке
и на став на сред ства по звао га
је да на пра ви фотографије за
мо но гра фи ју „Мо ра ва”. На то -
ме је ра дио шест ме се ци. При -
се ћа се:

– Био је ан га жо ван вој ни хе -
ли коп тер, пре ко 30 са ти сам
ле тео и сни мао ре ку око ко је
се ства ра ла срп ска др жа ва. Мо -
но гра фи ју смо за вр ши ли 2005.
го ди не, уче ство вао сам с пре -
ко сто ти ну фо то гра фи ја, а од -
мах на Бе о град ском сај му књи -
га до би ли смо на гра ду за из да -
вач ки по ду хват го ди не. Сле де -
ћи про је кат на ко ме сам ра дио
био је Фру шка го ра. Исто ри ча -
ри и ау то ри тек сто ва учи ни ли
су ме по но сним што сам у то -
ме уче ство вао. Ра дио сам и на

мо но гра фи ји о Руд ни ку. Ка -
сни је је Ма ти ца срп ска на пра -
ви ла при год ну из ло жбу мо јих
нео бја вље них фо то гра фи ја.
Кре нуо је по том се ри јал са мо -
стал них из ло жби по Ср би ји.
Ре ци мо, Са јам наути ке је два -
пут по чи њао из ло жба ма мо јих
фо то гра фи ја. Би ло их је у гра -
до ви ма у целој зе мљи. Тај ци -
клус још тра је.

Бе о град ски са јам не ма оно
што Вла да има: сни мље не све
ма ни фе ста ци је у по след њих
два де сет осам го ди на. А сни -
ма ју ћи еми си је за РТС, упо -
знао је број не књи жев ни ке.

– Ми ло рад Па вић је био вр -
ло ре зер ви сан ка да се ра ди о
фо то гра фи са њу. За то се по но -
сим што сам је дан од укуп но
че ти ри фо то гра фа ко ји су има -
ли ту при ви ле ги ју; мо је фо то -
гра фи је су на ко ри ца ма ње го -
вих књи га. И при ват но смо се
дру жи ли. Слич но је би ло и с
До бри цом Ћо си ћем. Ње го ва
ћер ка Ана твр ди да имам нај -
бо љи ма те ри јал ко ји је сни -
мљен о ње ном оцу; на ме ра вам
да из мон ти рам филм јер јав -
ност још мно го то га не зна о
том ве ли ка ну – о ве ли кој ча -
сти и сре ћи ко ју је имао у жи -
во ту при ча Ва ле шин ски.

Он је, ипак, пре све га и у ду -
ши до ку мен та ри ста. Не мо гу ће
је из бро ја ти до га ђа је ко је је
сни мио сво јом ка ме ром, а ви -
део-ма те ри јал ску пља. Има хи -
ља де сни мље них са ти о Пан -
че ву и ра зним лич но сти ма ко -
ји че ка ју на мон та жу. Же ли да
још с де се так љу ди раз го ва ра с
ка ме ром у ру ци. Ра дио је мно -
го и на тзв. тех нич кој фо то гра -
фи ји по фа бри ка ма. Увек је
знао да се при бли жи љу ди ма и
на пра ви ат мос фе ру по ве ре ња,
ко је ника да ни је из и грао. А са -
да, екс клу зи ва:

– „Пан че вац” ће ово пр ви об -
ја ви ти: ра дим за Ми ло ша Шо -
ба ји ћа већ ду го, а мо мен тал но
сни мам ства ра ње сли ке ко ја ће
ући у Ги ни со ву књи гу ре кор да
– по вр ши не је два ара! Нај ве -
ћа сли ка на све ту. Би ће ока че -
на на згра ду јед ног ми ни стар -
ства у Бе о гра ду, упра во се на
то ме ра ди.

Вла да Ва ле шин ски, по ред
јур ња ве по све ту и зе мљи са
апа ра том и ка ме ром, ужи ва у
дру штву три ју да ма: су пру ге
Оли ве ре, ћер ке На та ше и уну -
ке Ми ње. И оне у ње го вом, са -
свим је си гур но.

С. Трај ко вић

Ве ро ва ли или не, пре ви ше
од сто го ди на у На род ној ба -
шти у Пан че ву одр жа на је ин -
ду стриј ско-по љо при вред на из -
ло жба ко ју је ви де ло ни ма ње
ни ви ше не го 104.080 по се -
ти ла ца (до ду ше, не у јед ном
да ну, али ипак...)! Би ло је то
1905. го ди не, а ова ма ни фе -
ста ци ја осми шље на је по узо -
ру на свет ске сај мо ве ко ји су
се у то вре ме одр жа ва ли у
Лон до ну, Па ри зу, Ри му и Бу -
дим пе шти. По ред Пан че ва, у
ор га ни за ци ји чи та вог до га ђа -
ја уче ство ва ле су и за на тли је
из Мра мор ка, Ко ва чи це и
Али бу на ра.

Ви ше о овом сво је вр сном
ску пу, ко ји је тра јао од 15.
ав гу ста до 17. сеп тем бра и на
ко ме се пред ста ви ло 713 из -
ла га ча, пред у зе ћа, при ват них
фа бри ка и ра ди о ни ца из чи -
та ве Угар ске, мо же се про чи -
та ти у пу бли ка ци ји „Пан че во
од дав ни на: 220 го ди на за -
нат ства у Пан че ву” Алек сан -
дре Ја ко вље вић, ко ју је 2015.
го ди не об ја вио На род ни му -
зеј у Пан че ву.

У том де лу се на во ди да су
на из ло жби, по ред ло кал них
из ла га ча, уче ство ва ли и они
из Се ге ди на, Пе ште, Те ми -
шва ра, Ара да, Сом бо ра, Вр -
шца и дру гих гра до ва. За нат -
ски, по љо при вред ни и ин ду -
стриј ски про из во ди, као и
екс по на ти до ма ће ра ди но сти
и умет нич ки пред ме ти пред -
ста вље ни су у де вет мон та -
жних, ве о ма де ко ра тив них
из ло жбе них па ви љо на. Па -
жњу број них по се ти ла ца по -
себ но су при вла чи ли штан -
до ви пан че вач ких мај сто ра,
кал фи и ше гр та.

Пот ки ва чи, ко ва чи, бра ва -
ри и ли ма ри из Пан че ва пред -
ста ви ли су про из во де гво зде -
не и ме тал не ин ду стри је, ко -
ла ри су из ло жи ли др ве на ко -
ла, а са рач и ла ки рер ко чи је.
Би ло је ту и про из во да ко је
су из ра ди ли сто ла ри, та пе та -
ри, то ка ри, ба чва ри, ужа ри,
чет ка ри, ка ме но ре сци, грн ча -
ри, ше шир џи је, кро ја чи, опан -
ча ри, обу ћа ри, кр зна ри и мно -
ги дру ги. По себ на је гу жва
би ла око штан до ва на ко ји ма
су сво је при ма мљи ве ар ти кле
ну ди ли пе кар и по сла сти чар,
а ни шта ма ње ин те ре со ва ње
ни су иза зва ле ни две пан че -
вач ке фа бри ке са пу на ко је су
по ну ди ле ле пе зу сво јих ми -
ри сних про из во да за хи ги је -
ну.

Ин те ре сант но је, на во ди се
у из да њу На род ног му зе ја, да
се ме ђу за на тли ја ма на по -
ме ну тој из ло жби спо ми ње и
зу бо тех ни чар као је дан од из -
ла га ча. За хва љу ју ћи до бром
мар ке тин гу, из ло жба је би ла
по се ће на бо ље не го што се
мо гло и оче ки ва ти, а то је
обез бе ди ло и леп при ход у
град ској ка си. Тре ба ре ћи и
то да је у то вре ме наш град
имао све га 19.014 ста нов ни -
ка, па се и на осно ву то га мо -
же за кљу чи ти ко ли ко је ве -
ли ко ин те ре со ва ње јав но сти
би ло за ову ма ни фе ста ци ју.
Ве ро ват но та кав успех, ка да
је реч о по се ће но сти, да нас
мо гу да по но ве по је ди ни тр -
жни цен три, ко ји су по кон -
цеп ту нај слич ни ји оно ме што
су Пан чев ци има ли при ли ку
да ви де у На род ној ба шти да -
ле ке 1905. го ди не...

Д. К.

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

Сто хи ља да љу ди 
на из ло жби

Ћерка Добрице
Ћосића каже да имам
најбољи материјал
који је икада
снимљен о њему

Панчево с почетка 20. века

Индустријски павиљон

Владимир Валешински



АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs12 Петак, 6. септембар 2019.

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
превоз шљунка, песка

064/158-44-10, 063/101-11-47

(2
8

2
2

7
4

)

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

ОПЕЛ мерива 1.3 Д, 2007,
фул опрема, регистрован.
061/613-10-11. (282139)

ПРОДАЈЕМ ланчију Y,
2002. годиште, регистрован
до јуна 2020. 063/351-837.
(281822)

ПРОДАЈЕМ заставу 101,
2008. регистрован, 550
евра. Тел. 063/776-16-77
(202230)

РЕНО 19 шамаде, регистро-
ван до марта 2020, договор.
066/372-24-97. (282255)

ПРОДАЈЕМ опел астру Г ка-
раван, 2007. годиште, 1.6
бензин. 066/525-41-00. (282262)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
лупо, 1000 кубика, 2001. го-
диште. Тел. 064/243-84-39
(282273)

ПЕЖ0 1.6 ХДИ, 2007. реги-
строван, панорама , ауто-
матска клима, сензори.
063/837-71-79. (282285)

ХИТНО, вектра топ стање,
доста рађено око ње, реги-
строван, бензинац.
060/143-62-10. (282316)

СКУТЕРИ јамаха 125 цм,

2007. мажести сим 50 цм,

2006. годиште, власник.

064/171-22-13. (282428)

СИТРОЕН пикасо 2.0,

2002. годиште, одличан, ре-

гистрован, сервисиран.

063/774-28-39. (282381)

ГОЛФ петица плус, 2006,
дизел 1.9, регистрован до 9.
августа 2020. 064/066-77-
04, 064/163-26-82. (282547)

СИТРОЕН пикасо 1.8, 2002.
годиште, бензин-гас, реги-
строван маерт 2020, атести-
ран 2023. 064/324-11-16.
(282450)

СПАРК шевролет 900, 2007,
хаварисан, комплет или у
деловима. 064/587-50-24.
(282528)

ФОРД фокус 1.6, 2007, пе-
тора врата, у пуној боји, на
име. 064/587-50-24. (282528)

КЛИО 1.2, 2001, троје вра-
та, 104.000 км. 064/587-50-
24. (282528)

ПУНТО 1.2, 2010, петора
врата, атестиран плин, вла-
сник. 064/130-36-02. (282528)

ОПЕЛ вектра 1.6, 1998, ате-
стиран гас, 2023, регистро-
ван, очуван. 063/140-62-92.
(282534)

РЕНО меган 1.5, 2014, тек
регистрован, у одличном ста-
њу. 061/280-20-35. (282537)

ОПЕЛ корса, 2005. годиште,
власник. Тел. 549-92-02.
(282528)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова, до-
лазим на адресу. 069/203-
00-44, 066/409-991. (282059)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-59-
15. (282059)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (282354)

КУПУЈЕМ или унајмљујем
монтажну гаражу у Војво-
ђанском булевару, Котеж 2.
062/779-97-49. (282290)

ПРОДАЈЕМ гаражу Котеж
1. Тел. 062/339-299. (282538)

ПРОДАЈЕМО гараже 3 и 4,
25 квм, улица Стефана
Стратимировића, налазе се
испод зграде, насеље Тесла,
Цена по договору. 063/806-
00-32. (282243)

ИЗДАЈЕМ гаражу у објекту
Конструкторове гараже,
Котеж 2. Први ниво – видео
надзор. 063/122-55-22.
(292569)

КИНО ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касе-
та, квалитетно преснимавам
на дигиталне медије. 343-
563, 063/288-278 (282276)

ПРОДАЈЕМ јариће, праси-
ће, козје млеко и сир.
061/277-87-99. (282032)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи (2, 3, 4 и 6 кв), до-
става, монтажа, гаранција.
335-930, 063/705-18-18.
(282251)

ПРОДАЈЕМ стару циглу ве-
лики и мали формат, бибер
цреп стари и нови, стару
грађу. 064/648-24-62. (282180)

ВЕШ-МАШИНА горење, су-

до-машина мидеа, свака

5.000 динара. 013/251-41-

08, 065/544-79-79. (282524)

ПРОДАЈЕМ круњач-прекру-

пач, мешалицу за бетон, ау-

то-приколицу, прављену.

063/755-32-05. (281961)

ПРОДАЈЕМ машину за про-
изводњу папирних џакова.
Тзел. 064/424-95-10. (282432)

ПРОДАЈЕМ нове букле ста-
зе, ростфрај судоперу, сто-
лице. 061/110-98-10. (282430)

ПРОДАЈЕМ елеватор за ку-
куруз и ауто-приколицу.
061/223-64-16. (282237)

ПРОДАЈЕМ старински на-
мештај. 066/362-597. (282242)

ПРОДАЈЕМ дечја колица.
066/362-597. (282242)

ПРОДАЈЕМ вибра фотељу
тренажер, ковачку ватру и
неонске лампе. 069/213-97-
37. (282265)

КОКЕ НОСИЉЕ, саре годи-
ну дана, у пуној носивости.
063/315-381. (282281)

КУКУРУЗ на продају.
064/916-60-18. (282284)

ПРОДАЈЕМ трафику на
главној аутобуској станици.
Тел. 064/060-76-67.
(282297)

ПРОДАЈЕМ прскалицу 450
л, елеватор 9 м. 0’60/617-
059. (282298)

ПРОДАЈЕМ гардеробер, то-
алетно огледало са табуре-
ом, радни и компјутерски
сто, витрину. 064/415-96-
61. (282302)

ПРОДАЈЕМ шпорет комби-
новани плин/струја, носаче
скија, пактрегер. 063/716-
48-68. (282300)

ПРОДАЈЕМ мушко теле два
месеца, црвено-бело, као и
јуницу 14 месеци црвено
бело. 065/459-90-14. (282301)

ПРОДАЈЕМ казан за ракију
200 л, стару кругову муља-
ру за грожђе, прохромско
буре 50 л, са славином.
063/355-932. (282320)

ПРОДАЈЕМ половну ремон-
товану ТА пећ, 3,5 кв, 1509
евра. 065/208-35-49. (282322)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, столови од 4.500;
столице од 1.600; дрвени
кревети од 5.900. 060/600-
14-52. (282337)

ПРОДАЈЕМ пианино чајка
за 300 евра. 069/369-69-93.
(282340)

ГРОБНИЦА на Старом гро-
бљу, договор. 064/255-61-
50. (282407)

ЧАМАЦ метални, дужине 6
м, са тендом и мотор 4 за
чамац са папирима.
064/324-11-17. (282450)

ПРОДЈЕМ пећ за ЦГ, на
чврста горива, термомонт
17, као и котао на струју за
ЦГ од 12 кв. 064//179-10-
40. (282436)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, судо-машине, микро-
таланса, дигитална рерна,
фрижидер 145 л, телевизор
LG, угаона , трпезаријски
сто са столицама, самачки
кревет, тросед, ципеларник.
063/861-82-66. (282467)

КАЗАН за топљење чварака,
тучани, черупаљку и шури-
лицу за пилиће. 064/297-
28-73. (282519)

ПРОДАЈЕМ кухињске еле-
менте, судопера 3.000, но-
ва.  063/773-45-97. (282470)

ПРОДАЈЕМ половне веш-
машине. 064/979-07-19.
(282455)

ПРОДАЈЕМ повољно, ТА
пећ, контакт телефон
063/733-61-78. (282456)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
гаранција. 064/588-95-48.
(282486)

ПРОДАЈЕМ пијанино чајка.
Тел. 353-712. (282488)

ПРОДАЈЕМ половне сало-
нит плоче 90 х 125, 200 ди-
нара комад. 065/543-24-64.
(282496)

ПРОДАЈЕМ уличну металну
ограду дужине девет мета-
ра; састоји се од мале и ве-
лике капије, остало сегмен-
ти ограде. 063/700-44-89.
(282514)

ПРОДАЈЕМ одличан гасни
котао va il lant од 28 кв, за
централно грејање и при-
прему санитарне воде. Ко-
тао се прикључује на дим-
њак. 063/700-44-89. (282514)

ДЕТЕЛИНА балирана, јаг-
њад, прасићи, пилићи на
продају. 064/303-28-68.
(282537)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
замрзивач , може компен-
зација ваше неисправно.
064/129-73-60. (282564)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, перје,
ТА пећи, бакар, гвожђе,
акумулаторе. 066/900-79-
04. (281967)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (281483)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправ-
ност, није битна. 335-930,
063/705-18-18. (282251)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, марке,с таре
играчке, статуе, сифон
флаше, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(282251)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре.
064/158-44-10, 063/101-11-
47. (282274)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи, долазак,
исплата одмах. 061/641-30-
36, 066/641-30-36. (287307)

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
климе, акумулаторе, шпо-
рете, каблове. 060/521-93-
40. (282338)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче,
долазим. 061/321-77-93.
(282562)

КУПУЈЕМ обојене метале,
акумулаторе, гвожђе, оло-
во, веш-машине, замрзива-
че, долазим. 061/322-04-94.
(282562)

КУПУЈЕМО секундарну си-
ровину, гвожђе, замрзива-
че, веш-машине, телевизо-
ре, обојене метале.
061/206-26-24. (282562)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
новац, медаље, сатове, пен-
кала. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77. (282467)

КУПУЈЕМ (потребан), цреп
272 формат. 062/187-27-
15. (2824121)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пели-
стерској. 065/833-73-61 и
064/364-83-18 (СМС)

КУЋА у Иванову, цена по
виђењу и договору. Тел.
069/251-59-99. (280707)

СТАРЧЕВО, одмах усељива
кућа, 150 квм, помоћни
објекти, 9.5 ари, 1/1 дого-
вор. 064/647-12-51. (282552)

КУЋА, 49 квм, колонија
Стрелиште, усељива, 2.5
ара, 32.000. 063/852-77-72.
(281322)

ПАНЧЕВО, центар, II, про-
дајем кућу – стан, 67 квм,
укњижена, власник.
061/295-40-40, 064/132-36-
63. (281418)

ПРОДАЈА или замена куће
у Мраморку. 069/255-70-
80. (281410)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,
120 квм, 3.5 ара, Војвођан-
ска 71. 013/629-343,
062/173-31-23. (281450)

КУЋА, Старчево, 1/1, лега-
лизована, подрум, помоћни
објекти, 12 ари. 064/190-
34-49. (282106)

ПОВОЉНО, директна про-
даја гарсоњере код Спорт-
ског центра, 25 квм, 11.900
евра. АМК, 061/262-08-44.
(282331)

КУЋА, новија, 120 квм, 5,5
ари, Цара Душана, гаража.
064/075-23-67. (282260)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, градско грађевинско,
викендица, вода, струја.
064/280-60-53. (282027)

КУЋА, бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (282321)

ПРОДАЈЕМ плац у Долову
од 13,7 ари, 300 метара од
школе и аутобуске станице,
испред плаца је трим стаза
и игралиште. 013/275-35-
53. (282074)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, це-
на 37.000. 064/683-84-27,
064/071-15-41. (281106/р)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Омољице са локалом од
300 квм. 066/311-271. (281996)

КУЋА 140 квм, 16 ари, ло-
кал 100 квм, 3 ара, 12.000,
Иланџа. 064/075-23-67.-
(282260)

ПРОДАЈЕМ земљу, осма
дуж, ливадице. 319-754,
061/153-34-61. (282267)

КУЋА на продају, Бавани-
штански пут бр. 2637б, це-
на договор. 069/151-31-41.
(282271)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, нова Миса. Тел.
065/226-01-47. (282280)

КУЋА, усељива, 80 +  60
квм, 4 ара плаца, легализо-
вана. 063/231-442. (282289)

ПРОДАЈЕМ кућу у Спољно-
старчевачкој улици и плац у
Иванову, 15 ари. 063/334-
014. (282292)

ПРОДАЈЕМ воћњак на Ку-
дељарском насипу, 18 ари,
ограђен. 063/472-669. (282308)

ПРОДАЈЕМ плац, Бавани-
штански пут, 7 ари, огра-
ђен, вода, струја. 060/700-
50-72, 063/163-97-17. (282330)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци, две стамбене јединице,
ЦГ. 062/348-137, 013/367-
261. (282335)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
10.5 ари, струја, вода, ви-
кендица са свим стварима,
20.000. (679), 063/836-23-
82. (282366)

КУЋА на продају, 5.4 ара
плаца, Панчево, Ул. Ц. Ду-
шана 64. 064/119-65-63.
(282373)

КУЋА, Војловица, нова, 180
квм, две стамбене јединице.
063/771-75-96, 063/784-71-
34. (282380)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, на
Кудељарцу. Тел. 062/818-
25-05. (282383)

МИСА, 122 квм, две стам-
бене јединице, 7 ари,
39.000; монтажна, 42.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (282388)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
са великим плацем, укњи-
жено, стара Миса. 063/192-
83-59. (282395)
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061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

ЈАБУКА, двособна, 64 квм,
4 ара, усељива, 19.000.
(677),  „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(282391)

СТАРЧЕВО, Шумице, 120
квм, 4 ара, 27.000, договор.
(677),  „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(282391)

ВОЈЛОВИЦА, 74 квм, по-
моћне зграде 83 квм, 5 ари,
добра кућа, 38.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(282431)

СТАРА МИСА, 46 квм + га-
ража, 2.5 ара, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (282431)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
115 квм, 10 ари, 35.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (282419)

СТРЕЛИШТЕ, део куће 50
квм, солидан, 27.000, дого-
вор. (242), „Кварт”, 064/125-
62-67, 346-392. (282418)

ДОЊИ ГРАД, 113 квм, плац
3 ара, две јединице, ПВЦ,
53.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (282418)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 70
квм, гас, добар објекат,
52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67,
346-392. (282418)

САЛАШ, 13 ари, Новосе-
љански, амбар, Кочине, ку-
ћа, струја, 31.000. 069/113-
96-04. (282435)

ХЕКТАР земље поред ас-
фалта, северна зона, ин-
фраструктура, само 16.500.
069/113-96-04. (282435)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, Ба-
натско Ново Село, центар,
повољно. 060/615-10-24.
(282439)

ПЛАЦ са изграђеним објек-
тима: струја, вода, власник,
Омољица. 064/260-05-34.
(282440)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру

Панчева. 063/709-44-97.

(282422)

У ОМОЉИЦИ продајем од-

мах усељиву кућу 110 квм,

са помоћним објектом, 15,5

ари плаца. 062/285-728.

(282471)

69 АРИ, Скадарска, до пу-

та, код родића., 062/142-

05-66. (282473)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старче-

ву. Тел. 013/633-32-20. (382487)

ПРОДАЈЕМ плац 15 ари, на

Новосељанском путу.

064/222-87-56. Раде. (232494)

КУЋА СТАРИЈА, амбуланта

Горњи град, само 71.000.

069/113-96-04. (282435)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у

Иванову. 064/828-36-26,

062/315-459. (282508)

ЦЕНТАР, Гимназија, при-

земни део куће, 40.000

евра. 061/114-11-34. (282510)

МАРГИТА, старија кућа, 7

ари, хитно, 45.000. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00. (282511)

ЦЕНТАР, дворишна кућа 80

квм, 1.5 ар, хитно, 45.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (282511)

ШИРИ центар, новија кућа

176 квм, , 90.000. (300),

„Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (282517)

НА ПРОДАЈУ већа кућа на

Тесли, повољно. Тел.-

063/849-94-07. (282518)

ПРОДАЈЕМ кућу на Куде-
љарском насипу, 140 квм,
1/1, легализована, ЕГ.
061/590-24-70. (282493)

ПРОДАЈЕМ кућу, три стам-
бене јединице, 8 ари плаца,
Горњи грд. 063/829-89-48.
(281867)

ПРОДАЈЕМ викендицу, Де-
либлатска пешчара, Дево-
јачки бунар,могуће одложе-
но плаћање, компензација.
060/622-18-37. (282540)

ПЛАЦ од 6 ари, са старом
куком и свом пратећом ин-
фраструктуром. Могућност
плаћања кроз стамбене ква-
драте. Близина центра, вла-
сник. Тел. 064/136-42-00.
(292542)

СТАРЧЕВО, етно кућа са је-
динственим погледом, 125
квм, 8 ари, само 21.900
евра, АМ продаја. 061/262-
08-44. (282551)

СТАРА МИСА, Србијанска
79 квм, 3,3 ара, 16.500.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (282449)

КУЋА, Војловица, 65 квм, 6
ари, легализовано, 1/1, вла-
сник, канализација ,струја,
вода, ПТТ.  066/341-920.
(2825559

ПЛАЦ од 7 ари, три стамбе-
не куће, јединице, посебан
улаз свака и бројило посеб.
70 квм + 100 квм + 60 квм,
усељиво, хитно, повољно.
063/804-07-85. (282556)

КУЋА 60 квм, 2 ара, 13.000
евра, Миса, Козарачка 10-
а. 063/804-07-85. (2382557)

КУЋА 70 квм, монтажна,
нова, 17.000, евра, усељива,
Миса + 2 ара. 063/804-07-
85. (2382557)

КУЋА 100 квм, реновирана,
усељива, Миса, 25.000
евра, 2 ара. 063/804-07-85.
(2382557)

ЦЕНТАР, кућа, 2 ара, две
посебне стамбене јединице,
58.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (282565)

ХИТНО, Ново Село, кућа

прелепа, нова, ПР + ПК.

063/744-28-66, „Милка М”. 

БАВАНИШТАНСКИ пут, ПР

+ ПК, укњижена, 10 ари,

Миса, три јединице, хитно.

063/744-28-66. 

ХИТНО , Брестовац, нова,

укњижена, само 16.000,

Иваново, 13.500. 063/744-

28-66, „Милка М”. 

ПЛАЦ, Миса, 4.5 ара, те-

мељ 160 квм, папири.

063/744-28-66, „Милка М”. 

ПОТРЕБНА кућа за изнајм-

љивање, са двориштем за

магацин, предност Војлови-

ца. 065/954-95-49. (282463)

МЕЊАМ викенд кућу на 15

ари плаца, под воћњаком,

за мањи стан. 063/431-790.

(282494)

ПРОДАЈЕМ кућу на Новој

Миси, може и етажно.

064/327-60-75. (292527)

ПРОДАЈЕМ дворишни део

куће, центар, сређен. Тел.

069/314-01-55. ((282545)

КУПУЈЕМ кућу у Панчеву од

50.000 до 60.000 евра, без

посредника (укњижену).

060/306-35-49, 061/406-35-

49. (282334)

КУПУЈЕМ мању кућу у Пан-

чеву, до 15.000 евра. Тел.

064/475-75-17. (281643)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.

064/369-47-02. (282421)

ПРОДАЈЕМ једноипособан

стан 46,6 квм, поткровље,

Котеж 2, 18.000 евра и ло-

кал 17,5 квм, ТЦ „Трубач”,

II спрат, 700 евра. 063/850-

02-66. (282409)

НОВА МИСА, новоградња,

95 квм, трособни лукс ста-

нови, завршни радови у то-

ку, могућност кредита.

063/788-68-28.  (282305)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,

70 квм, вода, струја, кана-

лизација, плац Војловица.

064/212-32-94. (281750)

ПРОДАЈЕМ трпезарија, ку-

хиња, терасе, власник-дого-

вор. 013/331-079,  063/770-

45-55. (281063)

НОВА МИСА, једнособан,

27 квм, поткровље, наме-

штен, одмах усељив, 15.000

евра. 063/777-28-66. (282047)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 20

квм, на Стрелишту, без гре-

јања. 063/847-76-46. (282382)

СТАН, дуплекс, 117 квм, у

близини „Авива”, код Пли-

наре. 063/159-99-62. (281490)
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СТАНОВИ

ПОНУДА

AKCIJA!
5.9-12.9.2019.

AKCIJA!
29.8-29.9.2019.

Gril pile
1 kg

Sir gauda
Royal Dam rinfuz 100 g

Čajna kobasica
Montella rinfuz 100 g

Pašteta jetrena
Carnex 50 g

5999 
RSD

89.99

-33%

16999 
RSD

229.99

-26%

3999 
RSD

47.99

-16%

6999 
RSD

99.99

-30%

99 

89

RSD59

99.99

-30%

RSD

99 69
47.99

RSD

99 39

-16%

Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ОМОЉИЦА, строги центар,

једноипособан, плац код

Бање, 7,6 ари. 064/021-19-

31. (и)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан у Банатском Карловцу

или га мењам за стан у

Панчеву. 066/362-597. (282242)

СТАН једноииопсобан,

Стрелиште, III спрат, без

лифта, повољно, недовр-

шен.  069/822-48-23. (282554)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан

до улице, Жарка Зрењани-

на. Власник. 061/382-88-88.

(282250)

НОВА МИСА, новоградња,

95 квм, трособни лукс ста-

нови, завршни радови у то-

ку, могућност кредита.

063/788-68-28.  (282305)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
50 квм, северна зона. Тел.
063/325-566. (282346)

ЦЕНТАР, 24, ЦГ, 20.500;
Содара, 55, ТА, 22.500; ми-
са, 28, ТА, 13.000; двори-
шни, 34, ТА, 12.500. (338),
348-025, „Јанковић”.
(282358)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, лифт,
IV, 35.500. (679), „Tрем”,
063/836-23-83. (282366)

ПРОДАЈА дворишног стана

у центру, 28 квм, информа-

ције на тел. 060/752-22-28.

(282360)

ТЕСЛА, дуплекс 84 квм, ЦГ,
IV, Куткова зграда, 800
евра по квадрату. (679),
„Tрем”, 063/836-23-83.
(282366)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, лифт,
IV, 35.500. (679), „Tрем”,
063/836-23-83. (282366)

СОДАРА, двоипособан, ЦГ,
75 квм, III, двострано ори-
јентисан, 42.000. (679),
„Tрем”, 063/836-23-83. (282366)

ВОЈНА зграда, троипосо-
бан, 81 + 9 квм, гледа на
реку, лифт, договор. (679),
„Tрем”, 063/836-23-83.
(282366)

ЈЕДНОСОБАН стан, Котеж
1, ЦГ, пети спрат, без лиф-
та, повољно. „Дива некрет-
нине”, 345-534, 064/246-
05-71. (1282374)

КОТЕЖ, 46 квм + 10 двосо-
бан, тераса, 28.000; Тесла,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(2382388)

МИСА, 133 квм, лепа, тро-
собна етажа, двориште, га-
ража, 51.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (2382388)

МИСА, 133 квм, лепа, тро-
собна етажа, двориште, га-
ража, 51.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (2382388)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан у Банатском Карловцу
или га мењам за стан у
Панчеву. 066/362-597. (282242)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењани-
на. Власник. 061/382-88-88.
(282250)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
50 квм, северна зона. Тел.
063/325-566. (282346)

ЦЕНТАР, 24, ЦГ, 20.500;
Содара, 55, ТА, 22.500; ми-
са, 28, ТА, 13.000; двори-
шни, 34, ТА, 12.500. (338),
348-025, „Јанковић”. (282358)

ПРОДАЈА дворишног стана
у центру, 28 квм, информа-
ције на тел. 060/752-22-28.
(282360)

ТЕСЛА, дуплекс 84 квм, ЦГ,
IV, Куткова зграда, 800 евра
по квадрату. (679), „Tрем”,
063/836-23-83. (282366)

СОДАРА, двоипособан, ЦГ,
75 квм, III, двострано ори-
јентисан, 42.000. (679),
„Tрем”, 063/836-23-83. (282366)

ВОЈНА зграда, троипосо-
бан, 81 + 9 квм, гледа на
реку, лифт, договор. (679),
„Tрем”, 063/836-23-83. (282366)

ЈЕДНОСОБАН стан, Котеж
1, ЦГ, пети спрат, без лиф-
та, повољно. „Дива некрет-
нине”, 345-534, 064/246-
05-71. (1282374)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 20
квм, на Стрелишту, без гре-
јања. 063/847-76-46. (282382)

КОТЕЖ, 46 квм + 10 двосо-
бан, тераса, 28.000; Тесла,
28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(2382388)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-
бан, III,  реновиран, нове
ствари, 30.000. (677), „Ни-
шић”, 064/206-55-74. (282391)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм,  трећи спрат, ЦГ,
31.000. (677), (677), „Ни-
шић”, 064/206-55-74. (282391)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65
квм, двориште, 27.000.
(677), „Нишић”, 064/206-
55-74. (282391)

КОТЕЖ 1, двособан, 54 квм,
ЦГ, ВОП,  сређен,  35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (282391)

7. ЈУЛА, једнособан, 39 квм,
високо приземље, 18.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (282391)

СТАРИ ТАМИШ, трособан,
86 квм, подрум, паркинг,
23.000 евра. 065/881-19-92.
(282400)

ДВОСОБАН, Тесла, 54 квм,
реновиран, ТА, клима, вла-
сник. Тел. 064/208-91-21.
(282405)

ПРОДАЈЕМ двособан рено-
виран стан, Котеж 2.
063/617-421. (282406)

ГАРСОЊЕРА, центар, VI, 17
квм, 16.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (282419)

КОТЕЖ 2, двособан, 56
квм, ВП, 32.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (282431)

ТЕСЛА, 62 квм, без улага-
ња, VI, ЦГ, 39.000.  (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(282431)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
квм, ЦГ, IV, без лифта,
28.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (282431)

МАРГИТА, Кутков, двосо-
бан, 57 квм, I, плин, 39.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (282431)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
64 квм, VII, повољно,
25.000 евра. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(282418)

ЦЕНТАР, 102 квм, I, четво-
рособан, ЦГ, нов стан, гара-
жа, 96.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(282418)

ДВОСОБАН, 54  квм, код
Стоматолошког факултета,
усељив, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (282511)

САМАЧКИ, гарсоњера, 18
квм, IV, ЦГ, 13.000, дого-
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.  (282460)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 72
квм, V, ЦГ, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01.  (282460)

ЈЕДНОСОБАН, 36 квм + те-
раса, Стрелиште, I спрат,
20.000. Тел. 063/860-35-31.
(2182468)

НОВИЈА ГРАДЊА, 40 квм,
једноипособан, полунаме-
штен, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (282511)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (282517)

ТЕСЛА, једноипособан, 47
квм, 25.5000; Содара, I, 42.
063/744-28-66 , 

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан на Стрелишту, 66 квм,

7. спрат, зграда са лифтом,

леп поглед, близу школе,

обданишта, супермаркета,

централно грејање, сигур-

носна врата, ПВЦ прозори,

подрумска остава, повољ-

но. Власник. 063/376-191,

063/376-189. (282491)

АМК некретнине, сениор-

ски програм 65 +. Уговор о

доживотном, купопродаја

са плодоужитком. Брза реа-

лизација. Позовите,

061/262-08-44. (282551)

ТЕСЛА, сређен двособан,

III, ТА, 38.000, једноипосо-

бан, ренвоиран, договор.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(282569)

АМК ne кретнине, Његоше-

ва 12. Вршимо процену не-

покретности и за продавце

и за купце! Позовите нас,

061/262-08-44. (282551)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан, Тип Станко. Тел.

062/725_253. (282536)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49

квм, ЦГ, ПВЦ, 29.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-30.

(282449)

АМК купује станове свих

структура. Хитно продајете

– брза реализација. Позови-

те, 061/262-08-44. (282551)

ТЕСЛА, двособан, III, 57

квм, ТА тераса, ПВЦ,

35.000. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (282449)

КАРАЂОРЂЕВА, дворишни

трособан, дуплекс, 105 квм,

ЕГ, 50.000. (353), „Преми-

ер”, 063/800-44-30. (282449)

ЗЕЛЕНГОРА, мањи двосо-

бан, IV, 23.000; Цара Лазара

дворишни, 18.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (282569)

ЦЕНТАР, 96 квм, 73.000;

америчке сутерен, двосо-

бан, 29.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (282569)

СТАН, Стрелиште, 61 квм,

приземље, без терасе, ЦГ,

33.000. 061/144-47-49.

(282567)

ТЕСЛА, I, 45 квм, 30.000,

Земун, I, 44 квм. 063/744-

28-66, „Милка М”.

ЈЕДНОСОБАН, Котеж, 34
квм, 22.500, Тесла, 26 квм,
22.000. 063/744-28-66.

ТЕСЛА, новија зграда, 57
квм + поткровље, 48.000;
двоипособан, реновиран,
47.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (282569)

ПРОДАЈЕМ једноипособан,
двособан и трособан стан.
066/937-00-13. (282548)

ЦЕНТАР, једнособан, 31
квм, ТА, III, реновиран,
25.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(282418)

ЦЕНТАР, једноипособан, 49
квм, I, ТА, нов стан, 41.650,
договор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392.
(282418)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
89 квм, у одличном стању,
центар Панчева. 063/848-
33-89. (282447)

ЦЕНТАР, једнособан, 34
квм, IV, ЦГ, усељив, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.  (282460)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-
бан, 38 квм, IV, TA, без ула-
гања, 23.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01.  (282460)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, III,  Ta, 31.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01.  (282460)

ДВОИПОСОБАН стан, 66

квм, у Карађорђевој улици.

064/171-22-70, 064/090-10-

92. (282546)

АВИВ, новоградња, још је-

дан стан, 49 квм, 690

евра/квадрат. АМК прода-

ја. 061/262-08-44. (282551)
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 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

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

STAR CITY EXPRESS DOO 

расписује конкурс за радно место 

1. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

2. ПРАВНИ СЛУЖБЕНИК

3. ВОЗАЧ Д КАТЕГОРИЈЕ

УСЛОВИ – МИНИМУМ:

за позицију 1

– правни, економски факултет, саобраћајни, или

машински факултет – 1 извршилац

за позицију 2

– правни или економски факултет – 1 извршилац

CV слати на Star City express doo, Улица Светог

Саве 5, 26000 ПАНЧЕВО, или на email: starcitystar-

cevo@gmail.com

Контакт телефон 066/355-101

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА 
У НОВОМ САДУ

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ПАНЧЕВУ
Жарка Зрењанина бр. 179, Панчево

Тел/факс 013/235-12-92 и 013/236-65-82

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ

У ДРУГОМ (Септембарском) УПИСНОМ РОКУ
у школ. 2019/2020. години

БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА: 2 (два)

УСЛОВИ ЗА УПИС:
– Завршена гимназија или средња школа у четворо-

годишњем трајању;
– Положен пријемни испит

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА 
КАНДИДАТА:
Ранг листа се утврђује на основу оствареног успеха
у средњој школи (максимум 40 поена) и успеха на
пријемном испиту (максимум 60 поена – по 30 поена
из Биологије и Хемије).

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА:
Вршиће се у просторијама Стоматолошког факулте-
та у Панчеву, од 16. 09. до 19. 09. 2019. године у вре-
мену од 9до 13 сати.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ одржаће се у понедељак 23.
септембра 2019. године.

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА биће објављени
24. септембра 2019. године.

ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНУ РАНГ ЛИСТУ:
жалба на ранг листу може се поднети у писаној фор-
ми 25. септембра 2019. године у времену од 11 до
13 сати. Одговор на поднету жалбу у року од 24 сата
од подношења исте.

УПИС КАНДИДАТА: вршиће се 26. и 27. септембра
2019. године од 11 до 13сати, у просторијама Фа-
култета.

Школарина за једну школску годину износи 4.000
евра за држављане Републике Србије и 6.000 евра
за стране држављане ( у динарској противвредно-
сти по средњем курсу на дан уплате) и може се пла-
тити у 3 рате.

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

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.

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм у центру, Стрели-
шта. Тел. 064/267-71-74.
(282516)

ИЗДАЈЕМ локал 18 квм, у
Браће Јовановића 11, изме-
ђу Po co Lo co и Купеа, близу
Гимназије. 066/866-49-00.
(282530)

АМК продаје локале, ЈНА
улица. Још три локала. 180
квм – 304.000 евра, 60 квм
– 54.000 евра, 80 квм –
72.000 евра. Капитална ин-
вестиција. Позовите
061/262-08-44. (282551)

ЛОКАЛ, Маргита, 43, 135,
Зелена пијаца, 10.52. „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (282568)

ЛОКАЛ издајем, Ослобође-
ња 3, аутобуска станица,
пијаца, употребна дозвола,
32 квм. 063/372-124. (282553)

ИЗДАЈЕМ локал нов, код
Зелене пијаце, Кочина 4.
063/617-421. (292406)

ЛОКАЛ код улаза у Зелену
пијацу, преко пута три шко-
ле. 060/351-03-56. (282384)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у шивари. Јавити се на
062/872-05-24 (СМС)

ПОТРЕБНА жена за одржа-
вање салаша Ћуран; чишће-
ње дворишта, соба, кухиње
као и припрема хране за
раднике. плата по договору.
постоји могућност смештаја
на салашу. Позвати на теле-
фон 066/886-65-74. Јелена
(СМС)

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни виљушкаристи
и возачи Б и Ц категори-
је.062/446-285. 

РЕСТОРАНУ „Банатски ку-
так”, потребан конобар-ица,
са или без искуства. 060/512-
59-99, 064/988-88-66. 

АУТО-ПЕРИОНИЦА Strong
wash, Цара Душана 74. По-
требан је радник са или без
искуства. 060/758-30-03. (282126)

PIZ ZE RI JI NEW YORK SLI CE
потребни piz za мајстори.
Доћи лично или позвати на
063/338-112. (281437)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Услови одлични.
Звати на 013/331-241. (ф)

ПОТРЕБАН момак или де-
војка за разношење кафе
на бувљаку. 064/132-98-12.
(282254)

ПОТРЕБНА куварица и по-
моћна куварица ресторану
„Звезда”, Стевана Шупљик-
ца 88. 063/278-250. (282286)

ПОТРЕБАН радник на бу-
вљаку (мушкарац), продаја
обуће. 064/147-18-52. (2823109

ПОТРЕБНА радница за рад
у трафици. 064/462-12-61.
(282345)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
28 квм, са грејањем, може
и две ученице, ужи центар.
063/191-99-96. (282531)

НАМЕШТЕН једнособан
дворишни стан, ТА, 90
евра, код Хотела Тамиш.
064/122-48-07. (282213)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у згра-
ди, намештену, 130 вцра,
39 квм, I спрат/6, Примор-
ска 27. 063/135-29-76. (292557)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан у Светозара Миле-
тића 91 и једнособан пра-
зан у Лава Толстоја 20-а.
063/285-525. 

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци. 064/116-38-83. (282478)

ИЗДАЈЕМ две куће за више
особа стара Миса. 060/011-
96-66. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (281986)

ТАМИШ КАПИЈА, локали за
издавање 107 – 200 квм.
063/338-332. (281347)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ два локала
170 квм – 70 квм на Јабуч-
ком путу. Vi ber +4176 425
03 02. (281349)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, 30
квм, новоградња, прометна
улица, велики излог, пар-
кинг. Месечно плаћање.
062/222-827. (282305)

ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм, у
центру, повољно. 064/850-
70-69. (282270)

ИЗДАЈЕМ нов локал у цен-
тру, опремљен, салон лепо-
те, а може и празан.
063/734-82-31. (282376)

ТЕСЛА, сређен локал, кли-
ма, аларм, укњижен,. 41
квм, 29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. 

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм,
центар, В. Петра Бојовића
19. 066/314-803. (282499)

ИЗА МАКСИЈА, Дома
Омладине, 80 квм, 20.000
евра. 061/114-11-34. (282510)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан, ужи центар. 063/810-
92-39. (282379)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, цен-
тар, зграда, празна са кли-
мом и ТА пећ. 063/872-31-
99. (282398)

ЈЕДНОСОБАН стан за изда-
вање, Војловица. 064/290-
45-09. (282262)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу са
гаражом на краћи период.
060/354-55-54. (282277)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
44 квм, празан, Војвођан-
ски булевар 24, преко пута
геронтолошког. 013/251-64-
25. (282306)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, Котеж 1, ЦГ,
високо приземље. 064/051-
73-55. (282319)

ИЗДАЈЕ собу и кујну у
Маргити. Светозара Шеми-
ћа 70-а, Панчево. 013/354-
703. (1282359)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, Горњи град, мо-
же и сезонски радници.
064/137-47-89. (282364)

НАМЕШТЕНА соба, усељи-
ва, Котеж 1, ТА, дворишни.
Употреба кухиње, купатила.
065/662-60-33. (282412)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
самце, студенте, раднички
смештај. 063/502-211. (282396)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан на Тесли,
без централног грејања.
Звати од 16 до 20. 064/615-
06-71. (282427)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило, издјем станарки у
Иванову. 064/372-94-71.
(282480)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, за студенте и
самце. 065/892-85-00. (282344)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за ученике и студенте, Со-
дара. 064/439-40-89. (282352)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Тесли. Тел.
061/208-51-51. (282275)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 062/120-06-47.
(282454)

ИЗДАЈЕМ стан од 50 квм и
30 квм, ненамештен, нова
Миса. 064/327-60-75. (282327)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Те-
сли, близу Авив парка, не-
намештен. Телефон. 251-
34-24. (282370)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у Тамиш капији,
површине 30 квм са боксом
на другом спрату и гара-
жним местом у сутерену.
062/224-733. (282244)

СОБА за ђака, студента.
Центар града, централно
грејање, клима. 069/256-19-
31. (282252)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Тесли, код пијаце.
Тел. 065/559-07-44,
063/386-27-77. (282253)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Миси.
063/253-466. (282261)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Стрелишту. Тел.  066/497-
374. (282263)

СТРЕЛИШТЕ, дуплекс 103,
лифт, Стрелиште, I, 100,
40.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. 

КУПУЈЕМ стан, тросо-
бан/двособан, Котеж 1, Ко-
теж 2, озбиљан кеш купац.
065/213-12-34, 011/319-17-
65. (282259)

КУПУЈЕМ једнособан/двосо-
бан стан за реновирање, ис-
плата одмах. 064/206-55-74. 

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција „Нишић”,
064/206-55-74. 

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(343), „Премиер”, 063/800-
44-30. (282449)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требне некретнине за све
локације, брза реализаци-
ја., 063/744-28-66. 

ЈЕДНОСОБАН, намештен
стан, за издавање. 064/145-
47-48, 061/175-00-15. (282181)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 1, стан усељив
од октобра. 066/664-61-12.
(281949)

ИЗДАЈЕМ кућу 80 квм, но-
во, сређена, са великом ба-
штом, двориштем. Старче-
во. По могућности брачни
пар са децом. 061/659-05-
60. (272535)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи и за

роштиљем.

Плата 40.000, за 

раднице са искуством

+ пријава + топли об-

рок. Плата за раднице

без искуства 33.000 +

пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04. 
(6/280234)

STUDIO ZA U ENJE STRANIH JEZIKA

A V A L O N 
TC ZMAJ JOVINA 2, III SPRAT, LOK 36 

ENGLESKI JEZIK 
ZA ODRASLE  

   OPŠTI/POSLOVNI/ZA SPECIFI NE NAMENE 
ZA  ŠKOLARCE I STUDENTE 

ZAJEDNO DO  USPEHA  SA   VAMA  OD  2002.GOD 

Фирми MSV NIKOLIĆ
потребни помоћни радници.

Возачка Б категорије
060/097-42-87

Ћевабџиници „Хало Лесковац”
потребан пословођа. Плата у за-
висности од искуства + пријава
+ топли оброк. 062/896-39-78. 

 

 

 ENGLESKI 

 NEMA KI 

 ŠPANSKI 

 ITALIJANSKI 

 

 FRANCUSKI 

 USLUGE  

 PREVO ENJA 

 

  PRIPREME ZA PRIJEMNE ISPITE, TOEFL, IELTS, SAT   

       KREATIVNO PISANJE I NOVINARSTVO  

  

 

 

 

 

 

                    
Njegoševa 1a; 063/7430-370; 013/258-3040 

АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ
Тражи:

• контролор техничког прегледа – трећи или

четврти степен стручне спреме

• аутомеханичар

• машински техничар (мотори возила)

• саобраћајни техничар (друмска возила)

Контакт: 063/851-18-03

ПОТРЕБНА радница за рад
у продавници мешовите ро-
бе, са искуством, плата и
пријава редовне. Pro tra de,
позвати 063/341-770. (282317)

ПОТРЕБНА радница , 9 –
17, у кинеском ресторану.
013/352-783. (282328)

ПОТРЕБНА особа за чување
старијег лица, 65 година.
066/320-752. (2182325)

ГОЛУБ такси тражи возача
таксија. Неопходни услови:
завршена средња саобра-
ћајна школа, пет година ис-
куства на пословима воза-
ча, или поседовање Ц кате-
горије, са било којом сред-
њом школом. Контакт осо-
ба Марија Симоновић,
060/663-64-63. Звати од 8
до 15 сати. (282333)

ПОТРЕБНА радница за рад
на индустријским машина-
ма, услови одлични.
064/981-77-65. (282339)

ПОТРЕБНА помоћна рад-
ница за паковање у шивари.
064/062-22-79. (282339)

ПОТРЕБАН посластичар.
064/643-41-22, 0913/377-
230. (282424)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Го-
луб”, потребни декоратер
са искуством и хигијени-
чарка. Звати на 062/680-
477, радним данима од 8
до 16 сати. (282361)

ПОТРЕБНИ млађи помоћ-
ни радник, стицање знања
ауто-лимарије, фарбарије.
066/908-66-58. (282389)

ПОТРЕБНИ конобари, кафе
„Пацифико”. 060/319-05-
77. (282404)

ФИРМА UNA GAS потражу-
је пет возача Ц и Е катего-
рије. Обавезно да има АДР
и ТАХО картицу. 062/102-
77-00.  (282415)

ПОТРЕБНЕ раднице у про-
даји и кухињи за ресторан и
пицерију у БИГ центру.
064/643-41-22, 013/377-
230. (282424)

РЕСТОРАНУ у центру Пан-
чева потребан помоћни
радник у кухињи. 065/205-
10-52. (282452)

ПОТРЕБАН конобар, коно-
барица кафићу у Панчеву,
Книћанинова 37, добри
услови. 062/227-771. (282391)

ЗА РАД у трафици, у цен-
тру, потребан радник.
064/149-99-73. (р)

РЕСТОРАНУ „Трешњица”
потребан кувар или пица-
мајстор са и без искуства.
064/361-02-63. (282434)

ПЕКАРИ REX Банатско Но-
во село потребан: мајстор и
помоћни радник. 063/616-
694. (282451)

FAST FOOD VIC TORY Браће
Јовановић 99, потребна рад-
ница. 065/352-78-88. (282475)

ПОТРЕБНО више радника у
кухињи и на роштиљу, Код
Тому Лесковчанина.
065/900-50-08. 

ПОТРЕБАН радник за одр-
жавање мањег воћњака у
Панчеву, обрезивање, пр-
скање. Тел. 064/137-48-67.
(282505)

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри. 063/307-782. (282513)

ПОТРЕБАН пекар. 063/130-
75-40. (282513)

ПОТРЕБНА жена, за спре-
мање апартмана. 060/550-
59-76. (282394)

FAST FU DU VA SI LI JE BGD,
потребан радник-ца са по-
знавањем израде пице и ро-
штиља. Тел. 061/150-60-00,
065/7820-95-38. (282509)

ПОТРЕБАН радник за рад у
мењачници. 063/436-828.
(282519)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник за рад у производњи
пекаре, са или без искуства.
063/606-330. (282522)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у малопродајном објек-
ту пекаре. 063/606-330.
(282522)

ПРОИЗВОДЊИ кифлица
потребне жене за рад. Није
неопходно искуство. Радно
време од 7 до 15 сати.
060/693-30-99. 

ПИЦЕРИЈИ калимеро по-
требна радница потребна
радница. Звати од 12 до 19
сати. 060/606-40-41. (282532)

ПОТРЕБАН пица-мајстор у
пицерији. 063/130-75-40.
(282513)

ПОТРЕБНИ радници за рад
у тафици. 063/265-457. (282543)

ПРИВАТНОЈ фирми потре-
бан квалитетан електричар
и помоћник. Контакт
062/847-00-95.  (282549)

ПОТРЕБНА радница у Мар-
кету „Цеца”. 060/555-11-73.
(282512)

ФРИЗЕРСКОМ салону по-
требна искусна мушко-жен-
ска фризерка. 064/329-49-
19. (282563)

ПОТРЕБНА девојка, кафић
„Цанцара”, само пре подне.
063/208-389. (282566)

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

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49. (281979)

КОМБИ превоз робе, грађе-
винског материјала, селидбе.
Иван, 064/243-82-85. (281672)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, оправка старих, но-
вих кровова, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-53-
89. (281475)

РЕМОНТУЈЕМО ТА пећи,
комплетна оправка.
063/705-18-18, 335-930. (282251)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам.
Замена гуртни. 064/181-25-
00. (282393)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (282959)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15. (282959)

ТАПЕТАР који пресвлачи на-
мештај, са искуством, тражи
посао. 064/120-77-64. (282268)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, обраде око про-
зора, комплетне адаптаци-
је. 063/893-39-94. (282278)

МОЛЕРАЈ: глетовање, кре-
чење, лепљење тапета, фар-
бање столарије, радијатора.
064/174-03-23, 062/790-
881. (282299)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета. 063/369-
846. (282309)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка старих, уградња но-
вих цеви, одгушења, ма-
шинска одгушења. 062/382-
394. (282315)

ТВ и сателитске антене,
монтажа,  ИПТВ и антена
плус, дигитализација.
064/866-20-70. (282322)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, попра-
вља, реновира, комплетна
купатила, обијање плочица,
одвоз шута.  062/816-33-84.
(282329)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (282347)

СПУШТЕНИ плафони, зидо-
ви,г летовање, кречење,
уградња ламината, прозора,
врата. 062/816-33-84. (282329)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, табле, индикаторе,
бојлере, Та пећи, шпорете.
060/521-93-40. (282338)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (282340)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адап-
тације купатила, вентили,
славине, одгушење канали-
зације одмах. 061/193-00-
09. /(282362)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. 

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (282977)

ИЗРАДА/МОНТАЖА кон-
струкција, хала, гаража,
тенди, коване капије, огра-
де, грађевинску лимарију.
064/068-10-85. (2823689

ЧИШЋЕЊЕ подрума, тава-
на, дворишта, шупа и гара-
жа, одвоз старих ствари,
рушење старих објеката.
Златко. 063/196-54-56. (282371)

КОМПЈУТЕР сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-03-
54. (282394)

РУШЕЊА кућа, шупа, бето-
нирања, ископи, одношење
ствари, итд. 060/035-47-40.
(282387)

ЧИСТИМ куће, станове, кан-
целарије, кафиће. 061/224-
50-39, 062/848-97-69. (282459)

РАДИМО све физ8ичке по-
слове: рушења, бетонира-
ња, обарање стабала, чи-
шћења плацева. 064/122-
69-78. (282387)

НЕМАЧКИ: часови свим уз-
растима. Преводи. Припре-
ма полагања свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352-
892. (282386)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/535-
24-56. (282926)

ЧИСТИМО подруме, таване
и остала радове (физичке),
сопствени превоз.
064/1344-37-65. (282411)
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Последњи поздрав драгој
супрузи, мајци и баки

НАДИ СТОЈИЋ
1933–2019.

Сахрањеној 31. августа
2019. године, на Старом
православном гробљу у
Панчеву.

Ожалошћени: супруг
МИЛАН и син ПЕТАР

са породицом
(82/282489)

Последњи поздрав дра-

гој сестри

НАДИ СТОЈИЋ
1933–2019.

Сахрана је обављена 31.
августа 2019, на Старом
православном гробљу у
Панчеву.

Ожалошћена сестра
ВИДА са породицом

(83/282489)

3. септембра 2019. напустио нас је наш драги

САВА ЖИВАНОВ
1930–2019.

С љубављу и поштовањем син ЉУБИША
(108/282560)

Последњи поздрав деди

САВИ ЖИВАНОВУ
1930–2019.

Унука ИВАНА са породицом
(109/282560

После дуге и тешке болести, 30. августа 2019. преми-

нуо је наш добри супруг и брат

ГАВРИЛО ШУПИЋ
1935–2019.

Сахрана је обављена 1. септембра, у 13 сати, на гробљу

Клек, код Зрењанина.

Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, сестре МИЛИЦА и

БОЈАНА и браћа МИЛОВАН и СЛОБОДАН с породицама

(79/282479)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-
УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.
парцеле бр. 4414 К.О. Панчево, за изградњу стам-
бено-пословног објекaта По+П+4+Пс, у улици
Војводе Радомира Путника бр.18, израђен од
стране ДОО „Геовизија” Панчево, за инвеститорa
„ПРОБАНАТ ИЗГРАДЊА” ДОО, Београд

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-
комуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете до-
бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 13 сати, у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 06. 09. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник  РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,  грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.

парцеле бр.3044 К.О. Панчево, за изградњу више-

породичног стамбеног објекaта По+П+3+Пс, у Ули-

ци Браће Јовановић бр.76а, израђен од стране

атељеа „Студио 3”, Панчево, Владимира Жестића

43-б, за  инвеститорa Савин Милана из Старчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати, у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 06. 09. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.

парцеле бр.3928/2 К.О. Панчево, за планирану из-

градњу вишепородичног стамбеног објекaта са се-

дам станова, спратности По+Пр+2+Ман, у улици

Светозара Милетића бр.1а, израђен од стране

„Adecom Group” ДOO, Панчево, за инвеститоре

Мијушковић Горана и Оливеру Вујановић Гађански.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати, у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 06. 09. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и

37/19-др.закон)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИ -

ЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ кат.

парцеле бр.4425 К.О. Панчево, Ул. Др.Светислава

Касапиновића бр. 27, за изградњу вишепородич-

ног стамбеног објекaта П+4+Пс, израђен од стра-

не атељеа „Студио 3”, Панчево, Владимира Же-

стића 43-б, за инвеститорa „НБ1 Пројектградња”

ДОО, из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати, у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 06. 09. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ЦЕЂЕНИ

И МЛЕВЕНИ

ПАРАДАЈЗ
Зелена пијаца, поред
сирнице. Опет смо са
вама на истом месту. 
060/366-73-33,
064/176-20-26

Од 1. 9. 2019, примамо
и поруџбине за сирупе

више врста
– за пекмез.

ЧАСОВИ хармонике – кола,
трилери, песме. УЕУ „Бал-
кан” Панчево. 060/632-46-
90. (281708)

ИЗДАЈЕМ казан за печење
ракије, 120 л, са превозом.
063/315-381. (282281)

АИСТРИЈСКИ пензионер,
61 година, тражи жену од
45 до 65 година. 066/548-
17-07. (28362) 

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (282422)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равних
кровова, тераса и осталих
објеката, гаранција.
013/344-594, 063/784-21-80. 

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-
оном, војводина, Србија –
са или без радника. Најпо-
вољније. „Лена Транспорт”,
063/253-028. 

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом. Про-
фесионално, екипа радника,
све релације по Србији. „Ле-
на Транспорт”, 063/253-028. 

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом. Овла-
шћени сервис „Фриготех-
ник”, 013/361-361, 064/122-
68-05.(282441)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, ри-
зла, шут. 063/246-368. (282161)

ЛАЛЕ, превозим кипером:
песак, ‘шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-94. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 062/156-
02-07, 064/390-00-87. 

ЛИМАРСКИ радови, израда,
монтажа, кровопокривачки
радови,с анације, преправ-
ке, кровови, хидро и термо-
изолације. Најповољније.
066/543-69-16. (282356)

РОЛО НАЈ уграђује: хармо-
врата, туш-кабине, зебра за-
весе, најповољније. 013/344-
594, 063/894-21-80. (282416)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фо-
лија за заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање мо-
гуће чековима и преко рачу-
на. Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com  

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. (4830)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(4830)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (4830)

МАСАЖА релакс, потпуно
уживање, тотално опушта-
ње вашег тела. Марија,
064/269-94-87. (282356)

СЕЛИДБА, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (282442)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидре,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо са га-
ранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-05.
(282441)

РОЛО НАЈ нуди:  поправку,
уградњу ролетна, тенда, ро-
ло-челична заштитна врата.
Најповољније. 013/344-594,
063/894-21-80. (282416)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гип-
сарко фасадерски радови,
потављање ламината, прове-
рите. 062/816-66-78. (282561)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радни-
ци, повољно. Вук. 063/278-
117, 064/176-91-85. (282293)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализаци-
је, водоводне адаптације, за-
мена вирбли, вентила, бате-
рија, санитарије, све за воду,
0-24 сата. Пензионерима
екстра попуст. Долазим од-
мах. 013/348-139, 063/811-
74-89, Јовичин. (282304)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
своје услуге. Ђорђе.
060/314-13-80. (282311)

ДУБИНСКО прање, тепиха,
намештаја, душека, аутомо-
била. Наташа. 060/361-47-
41, 066/361-474, 013/361-
474. (282429)

КОШЕЊЕ дворишта, плаце-
ва, воћњака, тримером. Де-
јан, 064/932-52-86. 282541)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адапта-
ције купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (282448)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправ-
ке, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (282446)

ПРЕВОЗ малим кипером,
до два кубика, шљунка, пе-
ска, сејанца и шута.
063/896-51-75. (282483)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 25 годи-
на, искуства. 013/1251-78-
97, 063/782-51-48. (1282474)

СВЕ ВРСТЕ физикалија, уто-
вар/истовар, рушење, чи-
шћење, разбијање бетона,
кошење, одвоз шута, непо-
требних ствари и слични по-
слови. 061/626-14-50, Дејан.
(282544)

СЕЛИДБЕ, првоз робе и
ствари, утовар/истовар,
мон тажа/демонтажа наме-
штаја. Дејан, 061/626-14-50.
(282544)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (282102)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, радимо све посло-
ве. 061/321-77-93. (282567)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац, ри-
зла, шут. 063/246-368. (282161)

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом.  Рушење обје-
ката, чишћење терена.
063/246-368. (282162)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (282453)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за паковање.
064/047-55-55. (282472)

ПЕРФЕКТ – фасаде, зида-
ње, малтерисање, кровови,
керамика, ламинати, крече-
ње, бетонирање. 063/122-
14-39. ((282501)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха, намештаја,
превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (282520)

РОЛО НАЈ уграђује: вене-
цијанере, тракасте завесе,
роло-комарнике, најповољ-
није. 013/344-594,
063/8904-21-80. (282416)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73. 



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 6. септембар 2019. 19

Последњи поздрав

баба Мици

МИРОСЛАВА

НАКАРАДА

Унука МИЛИЦА

са породицом

(10/282282)

28. августа 2019. године, у 91. години, напустила
нас је

МИРОСАВА НАКАРАДА
1929–2019.

БАТА са породицом
(11/282282)

28. августа 2019, у 91. години, преминула је наша мајка, баба и прабаба

МИРОСЛАВА НАКАРАДА
рођ. Русован, у Долову

Сахрана је обављена 29. августа 2019, на Католичком гробљу.

Породица
(20/282296)

Мама

МИРОСЛАВА НАКАРАДА
1929–2019.

Дан за даном си низала,

седе власи дочекала,

породицу пригрлила,

твоју лозу наставила.

Сто победа остварила

и на крају изгубила.
СЕЈА са породицом

(21/282296)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВИ НАКАРАДА
1929–2019.

Беше она наше све,

Али године је стигоше.

Јака, храбра, борац прави,

Како треба сви смо знали.

А анђеоска крила, сада носи, наша мила.

Унука ИВАНА, зет СРЂАН

и праунуци АЛЕКСА и УРОШ
(24/282312)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВИ

од ИВАНКЕ МАТИЈАШЕВИЋ са породицом

(20/282326)

Последњи поздрав

куму

ЂУРИЦИ

СУЈИЋУ

СУБОТИЋИ

(52/282408)

Последњи поздрав

драгом пријатељу и

великом човеку

МОЛНАР

ФЕРЕНЦУ

од породице

БИЈЕЛИЋ

(73/282458)

МИРОСЛАВА НАКАРАДА

Последњи поздрав бајки од унука ИВАНА и КАЋЕ
(104/282506)

2. септембра напустила нас је

БОЖАНА КУЗМАНОВСКИ
1935–2019.

Никада те нећемо прежалити.
Син ДРАГАН, снаја СНЕЖАНА и унуке АЛЕКСАНДРА и
МАРИЈА

(84/282492)

Последњи поздрав мајци

БОЖАНИ КУЗМАНОВСКИ

Била си анђео и на земљи.

Ћерка ЗОРИЦА, зет ТИБОР и унуке АНЕТА и АНДРЕА
(85/282492)

С великом тугом обавештавамо да је 2. септем-

бра 2019. преминуо наш вољени

ЈУГОСЛАВ МИЋИЋ
1975–2019.

Хвала ти за сву твоју доброту и љубав коју си

нам пружао. Чувамо те у нашим срцима.

Супруга БИЉАНА и синови МАРИО и МИХАЈЛО

(88/282500)

ЈУГОСЛАВ

МИЋИЋ

Остаје сећање на део

живота који смо про-

вели са тобом.

Сеја ЈЕЛА и ФИЛИП

(89/282500)

Вољени не умиру

ЈУГОСЛАВ

МИЋИЋ

Породица

МИЛОВАНОВИЋ

(90/282500)

Недостајеш...

ЈУГОСЛАВ

МИЋИЋ

СТЕВА ПАНОВИЋ

с породицом

(91/282500)

Последњи поздрав

сину и брату

ЈУГОСЛАВУ

МИЋИЋУ

Постоји љубав коју

смрт не прекида.

Мајка ЦВЕТА

и брат ЈОРДАН
(92/282500)

Последњи поздрав

пријатељу

ЈУГОСЛАВ

МИЋИЋ

од породице

МИЋАНОВИЋ

(93/ 282500)

Вољеном другу

последњи поздрав

ЈУГОСЛАВ

МИЋИЋ

Од ГОРАНА и ГРУЈЕ

са породицом

(94/282500)

Последњи поздрав

ЈУГИ

од породице

ТРАЈАНОВИЋ

(98/282500)

Вољени наш

ЈУГО

Хвала ти за љубав,

храброст, доброту, за

сјај којим си нас гр-

лио.... Волимо те.

ИСКРА, НАНА
и ВЛАДА

(97/282500)

Драгом куму

ЈУГОСЛАВУ

МИЋИЋУ

Увек ћемо се сећати с
поносом и љубављу, и
чувати успомену на тебе.

Кум ГОРАН

са синовима
(99/282500)

Куме, упецај за све

нас по коју звездицу

и чекај нас

ЈУГОСЛАВ

МИЋИЋ

Воле те твоји кумови:

ЂОЛЕ, ГОЦА, ВАЊА

и ВЕЉКО
(100/282500)

ЈУГОСЛАВ

МИЋИЋ

Последњи опроштај

драгом пријатељу од

ДРАГАНА ПАНИЋА

са породицом

(95/282500)

Драги

ЈУГО
Ти си нас учио како тре-
ба живети: храбро, несе-
бично и достојанствено.
Захвални смо што си
био део нашег живота.

ФАКС, ЦЕЦА

и ТАМАРА

(96/282500)

У последње дане лета, ношен ветром коју доно-

си мирис јесени, одлетео је један лист са дрвета

наше генерације.

Последњи поздрав драгом другу

ЈУГОСЛАВУ ЈУГИ МИЋИЋУ

Генерација 1975, Омољица

(106/282521)

Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо

ПО ПУСТ

свим рад ним 

да ни ма осим

сре дом.
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С неизмерним болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је

2. септембра 2019. преминула

ЉУБИЦА ПИЈЕВЧЕВИЋ
1946–2019.

Сахрана је обављена на Старом православном гробљу у Панчеву, 

4. септембра 2019, у 13 сати.

Недостајаће нам све твоје: храброст, оптимизам, подршка, доброта и

твоје локне.

Хвала Ти на сваком тренутку који је увек био обасут љубављу, топли-

ном и радошћу.

Супруг БОГОСАВ, син НИКОЛА са породицом, ћерка НИНА и зет ПЕЂА
(54/282413)

Последњи поздрав најбољој мами на свету

ЉУБИЦИ ПИЈЕВЧЕВИЋ

Чувамо те у срцима заувек.

Твоја душа, срећа и љубав,

Твоја срећица-врећица,

Твоја НИЦА са мужем ПЕЂОМ

(57/282413)

Последњи поздрав

прији

ЉУБИЦИ

од АНЂЕ и ПЕРЕ

КУРЕШЕВИЋ

(55/282413)

Драга моја

ЉУБО

Нека те у тишини вечног мира прати наше пријатељ-

ство јаче од времена и заборава.

Хвала ти за кратко овоземаљско дружење пуно искре-

ности и љубави.

Срећна сам што смо се упознале и дружиле а неизмер-

но тужна што те испраћамо на вечно почивалиште.

Твоја прија МИКА
(58/282413)

Последњи поздрав

драгој

ЉУБИЦИ

ПИЈЕВЧЕВИЋ

од комшија

из Улице Михајла

Петровића Аласа 5
(60/282414)

С великим болом и тугом опраштамо се од на-

ше драге прије

ЉУБИЦЕ

Увек ћеш бити са нама у мислима.

Пријатељи МИЛАН и МИЛЕНКА ЗЛАТАР

(59/282413)

ЉУБИЦА ПИЈЕВЧЕВИЋ

Драга бако, никада те нећемо заборавити.

Твоје унуке ГАЛА и УНА са мамом и татом
(56/282453)

Последњи поздрав

драгој колегиници

ЉУБИЦИ

ПИЈЕВЧЕВИЋ

С поштовањем

колеге пензионери

ОШ „Исидора

Секулић” Панчево
(43/282367)

Последњи поздрав драгој

ЉУБИЦИ

од породице ТАСО

(63/282420)

ЉУБИЦА ПИЈЕВЧЕВИЋ

С поносом и поштовањем чуваћемо успомену на твоју
доброту и ведрину.

МИШКОВИЋ ДРАГИЦА, СВЕТО, МАРИЈА и НИКОЛА
(69/282443)

Драга наша разредна

ЉУБИЦА ПИЈЕВЧЕВИЋ
1946–2019.

Хвала на љубави и учењу о најбитнијим стварима које чине живот. Били

сте наш узор у најлепшем ђачком добу и увек ћете то и остати у нашим ср-

цима. Нека Вам је вечна слава.
Ваше VI II-2, генерација ’87.

(78/282476)

Последњи поздрав драгој

ЉУБИЦИ

ПИЈЕВЧЕВИЋ
РАЈКО

(86/282495)

Последњи поздрав дивној жени и великом при-

јатељу

ЉУБИЦИ ПИЈЕВЧЕВИЋ

Породице СЕКЕРЕШ и ПЕТРОВИЋ
(107/282539)

АНКА ЂОРЂЕВИЋ

Наша вољена преминула је 30. августа 2019, у 95.

години, али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син ДУШАН, снаја БИЉАНА, унуке

ДУЊА и САЊА, праунуци ДАНИЛО и ВЛАДАН и

зет ВЕЛИМИР

(36/282348)

Драга тетка

АНКА ЂОРЂЕВИЋ

Хвала ти, вечно ћеш живети у нашим срцима.

МАРА, ДРАГА, БРАНКО, АНА, МИЉА и ПЕРО
(45/282369)

Последњи поздрав вољеном

ДУШАНУ КРСТИЋУ
1926–2019.

Његови: синови ДРАГАН и МИЛАН, 

унуци ВЕДРАН, СТЕФАН и АНА

и снаје ГОРДАНА и ДРАГАНА

(25/282313)

Последњи поздрав

ЂУРИЦИ СУЈИЋУ

Породица ЖУЈОВИЋ
(64/282425)

После тешке болести преминуо је наш

драги

ЂУРИЦА СУЈИЋ
1935–2019.

Сахрана ће се обавити на Старом право-

славном гробљу, 5. септембра 2019. годи-

не, у 14 сати.

Ожалошћени: син БРАНИСЛАВ, 

снаја ЈЕЛЕНА, унуке ДАНИЈЕЛА

и ВЕСНА са породицама

(66/282433)

Последњи поздрав тати

ЂУРИЦИ СУЈИЋУ

Хвала вам за сваку топлу реч и љубав коју сте

нам несебично пружили.

Ваша снајка ЈЕЛА

(67/282433)

У суботу, 7. септембра, у 11.30, на Новом гробљу

у Панчеву, дајемо једногодишњи помен нашој

драгој

РУЖИЦИ ВУЈАНОВИЋ
1944–2018.

Време пролази, успомене остају.

Твоји најмилији

(72/282457
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати300-820, 300-830

Прође пет година, а бол и туга никад. 

У суботу, 7. септембра 2019, у 11 сати, дајемо помен на гробљу Ко-

теж

МИЛИЦА ФИЛИПОВИЋ
13. IX 2014 – 13. IX 2019.

Твоји најмилији: супруг ДУШАН, син МИЈОДРАГ, унуци НЕМАЊА

и МИЛИЦА и снаја МАРЈАНА

(37/282350)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАН

НЕСТОРОВ
2008–2019.

Живиш кроз наша се-

ћања увек и заувек.

Твоји најмилији

(47/282377)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИЛА

ПАВЛОВИЋ

Године пролазе а ти

и даље живиш у на-

шим срцима.

Породица

ПАВЛОВИЋ
(48/282385)

ПОМЕН

ЧЕДОМИР

РАДОЈИЧИЋ
2006–2019.

Нема заборава за тво-

ју љубав која недоста-

је.
Породица

(49/282390)

Четворогодишњи
помен

БЛАГОЈУ

БОЈКОВИЋУ
22. III 1947 – 11. IX 2015 

– 11. IX 2019.

Чувамо те од заборава.

Твоји најмилији
(50/282402)

СЕЋАЊЕ

ТОМАШЕВИЋ

РАДЕ РАДМИЛА
1999–2019. 2008–2019.

из Мраморка

Године пролазе, али мисли и сећања на вашу доброту
не бледе докле год смо живи.

Ваша деца: ДРАГАН, ДРАГИЦА и ВОЈКО са породицом
(23/282303)

Прошла је читава година откако није са нама

наша драга мама – мајка

НАДЕЖДА НАДРЉАНСКИ
1921–2018–2019.

У суботу, 7. септембра, у 11 сати, даваћемо го-

дишњи помен на Старом православном гро-

бљу.

Са љубављу и тугом чувамо лепа сећања.

Ћерка МИРЈАНА

и син САВА са породицама

(65/282403)

СЕЋАЊЕ

8. IX 2015 – 8. IX 2019.

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ

Живиш у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(77/282469)

СПАСЕНИЈА АНЂЕЛКА

ЧКОЊОВИЋ ШУМАНАЦ

С љубављу и поштовањем ваши: ДРАГОЈЕ и ЉИ-

ЉАНА и унуци МИЛОШ и МАРКО са породицом

(2/282206)

СЕЋАЊЕ

АНЂЕЛКА

ШУМАНАЦ

С поносом и пошто-

вањем чувам успоме-

ну на тебе.

Супруг СТАНИША
(70/282445)

СЕЋАЊЕ

АНЂЕЛКА

ШУМАНАЦ
У нашим срцима увек
си била и заувек ћеш
остати.

Твоји: СНЕЖАНА

и СТЕВАН, СРЂАН

и СИНИША
(71/282455)

9. септембра 2019. навр-
шава се четрдесет дана
откако нас је напустила
наша вољена мама и
бака

МИЛКА

КОКОТОВИЋ
1936–2019.

Време пролази, али бол

у срцу и души заувек

остаје.

Твоја ћерка ГОРДАНА,

зет ЗОРАН и унука

ЗОРАНА са породицом

(35/282343)

СЕЋАЊЕ

УЗЕЛАЦ

ДУШАНКА ДУШАН БОЖИЦА

И река суза да потече вратит вас не може.

Ваша МИРЈАНА
(18/

прим. др РАДЕНКО

ТОПАЛОВИЋ
педијатар-нефролог

2008–2019.

ДЕЈАН и МАЈА

(26/282314)

ЈОВАН ПАНДУРОВ
24. XI 1932 – 29. VI II 2019.

Многе генерације си научио да читају и

пишу, нас си волео и научио да будемо до-

бри људи. 

Почивај у миру.

Супруга СПОМЕНКА, ћерка БИЉАНА,

унуци ДАВИД и НЕША, унука ГОЦА

и праунуци ДЕЈАН и НИКОЛА

(68/282437)

ЈОВАН ПАНДУРОВ
Памтићемо те заувек.

ДАВИД, ГОЦА, ДЕЈАН и НИКОЛА
(103/282504)

Последњи поздрав вољеној мами

ДУШАНКИ КНЕЖЕВИЋ
1935–2019.

Знам колико си ме волела, као и ја тебе, зато је моја ту-
га велика.
Знам да ће се наше душе наћи једнога дана у царству
небеском, и то ми је једина утеха.
Волим те моја мила мајко.

Твоја ћерка ЉИЉА и зет ДУШАН
(101/282503)

Последњи поздрав вољеној мами

ДУШАНКИ КНЕЖЕВИЋ
Вољени се никада не заборављају. Остали смо у болу и
жалости.

Твоја ћерка МИРА са породицом
(102/282503)

ДУШАНКА

КНЕЖЕВИЋ
1935–2019.

Почивај у миру, хва-

ла ти на свему што си

нам помогла.

Сестричина ЉУБИЦА

са НИКОЛИНОМ
(3/282256)

МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

Прошло је већ пола године откако си нас напустио.
Много нам недостајеш.

Супруга РАДМИЛА, син БОБАН и ћерка БЕЈА са својим
породицама

(1057282507)
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЋО

ЈАКОВЉЕВИЋ
2010–2019.

Твоји најмилији

(12/282283)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДРАГАН

КРЧАДИНАЦ

Прошле су три године,
али туга и бол не прола-
зе. Недостајеш нам.

Супруга МИРА и син
АЦА са породицом

(13/282284)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН ЈОСИФОВИЋ
ШПИЦЛЕР

2009–2019.

(14/282288)                
Породица

8. септембра 2019, у 10 сати, даваћемо полу-

годишњи помен нашем вољеном

МИЛОЈИЦИ БОДИРОГА

Туга и бол не пролазе.

Породица

(15/282288)

МИЛОЈИЦА

БОДИРОГА

Брате, време прола-

зи, туга остаје. 

Недостајеш сестри

РАДИ са породицом

(16/(282288)

Годину дана ниси са мном моја вољена

прим. др МИРЈАНА

БАРЈАКТАРЕВИЋ
анестезиолог-реаниматор

Супруг ЈАНКО

(19/282295)

СЕЋАЊЕ

ВЕСНА ЋУП
7. IX 1993 – 7. IX 2019.

С љубављу и тугом

породица

(32/282336)

Петогодишњи помен

ЕМИЛ

КАЛАПИШ

КАРАВЛА

Године пролазе, али

сећање не бледи.

ЖЕЉКО и ЕМИЛИА
(28/282323)

7. септембра, у 11 сати, дајемо једногодишњи

помен нашем

ОСТОЈИ ДРВЕНИЦИ
1929–2018.

Много нам недостајеш и увек си у нашим срци-

ма.

Твоји: БАТА, МИЛАН, МИЛОШ и БЕБА

(33/282341)

У уторак, 10. септембра навршиће се четири го-

дине од смрти наше драге

ЉИЉАНЕ СИМИЋ
1961–2015.

Године не могу избрисати успомене, увек ћеш

бити у нашим срцима.

Твоји најмилији
(41/282365)

Пролази шест месеци бескрајног бола

МИЛАН П. АНДРИЋ
1960–2019.

Нестале су златне стазе којима си одла-

зио, долазио, радост и срећу доносио.

Хвала ти на свему.

Твоји најмилији

(51/282401)

ПЕТАР КАРАНФИЛОВСКИ ПЕЦА
2011–2019.

Увек и заувек. Ти си наша права љубав, наша

срећа. 

Још увек јеси и заувек то остајеш. Тамо где по-

стоји љубав, постоји и живот.

То си управо Ти...

Твоји најмилији
(61/282417)

Никад незаборављеном

ПЕТРУ

КАРАНФИЛОВСКОМ
2011–2019.

Твоји кумови: ЖИКА, ЉИЉА,
МЛАДЕН и ВЛАДАН

(62/282497)

БОДИРОГА

МИЛОЈИЦА РАДОЈИЦА
1959–2019. 1961–2019.

Брат је добро и слобода скупа...

Нема браће, много тога доброг је нестало.

Сваке ноћи и дана мислим на вас, сто осамдесет

дана чувамо вас од заборава.

Брат СЛАВКО и синовац МИЛОШ
(74/282461)

ПОМЕН

МИЛКА НИКОЛОВСКА

Нашој вољеној износимо шестомесечни по-

мен, 8. септембра 2019.

Твоји: РИСТО и МАРИНА са породицама

(53/282410)

У суботу, 7. септембра, у 11 сати, на Евангели-

стичком гробљу даваћемо трогодишњи помен

нашем

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ

Душо, недостајеш...

НОЛЕ, МИЛИЦА и ОЉА са породицом
(76/282466)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ДУЛЕ СОЛЕША
4. IX 2012 – 4. IX 2019.

Породице: ЈОЖИЋ и СОЛЕША

(44/282368)

СЕЋАЊА

Много ми недостају

ЂУРИЋ

НАДА МАРИЈА ВОЈИСЛАВ
сестра мама тата

2009–2019. 9. III 2019. 2000–2019.

ВЕРА  
(40/282353)
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IN ME MO RI AM

Прошло је седам година од смрти нашег доброг и вољеног

МИЛОМИРА ЂУРКОВИЋА
професора латинског и француског језика

у пензији

С љубављу и тугом чувамо те у нашим срцима. 

Са поносом те помињемо и увек ћемо те волети.

Супруга ВЕРА, родбина и пријатељи

(1/282109)

3

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕМАЊА

ТУДИЋ
9. IX 1999 – 9. IX 2019.

Од заборава те чувају:
твоја ћерка КАЈА, зет
СТАНКО и једини унук
ДУШАН ПАНАЈОТОВИЋ

(4/282258)

Вечно у нашим срцима

ЂУРА МОРАР
1953–2010.

Твоји најмилији
(5/282264)

7. септембра навршава
се пола године од смрти
нашег драгог

СЛАВИШЕ

СИБИНОВА
никада незаборављеног
од мајке АНЕ, оца БОГО-
ЉУБА, сестре ВИОЛЕТЕ
и сестре ЈУГОСЛАВЕ са
породицом

(6/282266)

Прошло је пола године
од смрти нашег драгог

СЛАВИШЕ

СИБИНОВА

Стриц СТЕВАН, 
брат РАДОМИР и

сестра ЈЕЛИСАВЕТА
са породицом

(7/282266)

СЕЋАЊЕ

МИХАЈЛО

ТОМАШЕВИЋ
10. IX 2009 – 10. IX 2019.

С љубављу и поносом

чувамо успомену на

тебе.

Твоји најмилији
(8/282269)

ВЕРА

РИСТИЋ
2009–2019.

Успомену на њу чува-

ју њена деца: син

ДРАГАН и ћерка МА-

РИНА са породицама

(9/282279)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА КИРХРОТ

Прошла је година испуњена тугом, болом

и сузама. Сваким даном нам све више не-

достајеш.

Заувек ће остати празнина у нашим ср-

цима.

Твоји најмилији

(17/28290)

9. септембра навршавају се две тужне године от-

када није са нама наш вољени

ВЕЉКО БРАШОВАН

Постоји љубав коју смрт не може да избрише и

туга коју време не може да излечи.

Твоји најмилији: супруга НАДА, ћерка БРАНКА

и син НЕНАД са породицама
(22/282302)

30. августа навршило се двадесет пет тужних

година откако није са нама наша

ВЕРА ЂУРЂЕВ
1937–1994.

Вечно си у срцу и мислима твојих најмилијих

(27/282318)

4. септембра навршава се четрнаест година откако нас
је напустио наш вољени

НУРУДИН АЈДИНОВИЋ
Године пролазе, а бол и туга остају.

Његови најмилији
(31/282327)

Прошло је двадесет година од смрти наше се-

стре, тетке и свастике

БИСЕРКЕ ГЛИГОР АРСИЋ

С тугом и љубављу њени: МИЛА, ШПИРА, 

ВЕСНА и ЈАСНА

(34/282342)

11. септембра навршава се осам година откада

није самном мој једини син

ДЕЈАН КУМРИЋ
1966–2019.

Вољени сине, тешко је стегнути срце да не боли,

душу да не пати и сузе да не теку.

Живим са болом и чувам успомену на тебе.

Неутешна мајка ЗОРИЦА и син ЛУКА
(38/282351)

11. септембра навршава се осам година

ДЕЈАН КУМРИЋ
1966–2019.

Остаћеш заувек у срцу и чуваћу успомену на тебе.

(39/282351)
                                                                                             Твој РАДЕ

10. септембра навр-

шава се једна тужна

година откада није са

нама наш вољени

БОРА

ЂОРЂЕВИЋ
1937–2018.

Време пролази, а бол

и туга за тобом оста-

ју.

Твоји: супруга ЦАЛЕ

и синови АЦА

и ДРАГАН

са породицама
(29/282324)

Дванаест година од

смрти вољеног

МИРОСЛАВА

Недостајеш.

Твоји најмилији

(42/282357)

Четрдесет тужних дана од смрти наше баке, прабаке и
мајке

МАРЕ СТОЈАКОВИЋ
10. септембра 2019, у 11 сати, одржаће се помен на Но-
вом гробљу. Твоји најмилији

(80/282482)

Четрдесет тужних

дана нашој прији

МАРИ

СТОЈАКОВИЋ

Прија ЗОРИЦА

и пријатељ БОБА

(81/282482)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛЕ

ДАДАСОВИЋ

Осам година живиш

вољен и незабора-

вљен.

Твоји најмилији
(87/282497)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ГЛИША ОЦОКОЉИЋ
12. IX 1993 – 2019.

Поносно чувамо успомену на тебе.

(46/282375)                                                               Твоја ЖЕЊА са децом

СЕЋАЊЕ

ГОРАН ДЕНЧИЋ
1980–2016.

Године пролазе, бол и туга никада. Нека те у

вечном миру прати наша љубав јача од заборава.

Воле те твоји: РАШЕТЕ и ПЛАВШИЋИ

(75/282462)
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Дру га ли ков на ко ло ни ја под
на зи вом „Умет ност као на чин
жи вље ња” упри ли че на је у су -
бо ту, 31. ав гу ста, на СРЦ-у
„Је зе ро” у Ка ча ре ву.

По зи ву ор га ни за то ра, Удру -
же ња же на „Ет но-ку так”, и
чла ни це Еми не Ра дев ске ода -
зва ло се пет на е стак ака дем -
ских сли ка ра, као и ама те ра
из окру же ња и, на рав но, из
по ме ну тог се ла, а ме ђу њи ма
се на шло и тро је уче ни ка ОШ
„Жар ко Зре ња нин”.

Том при ли ком су ко ри шће -
не мал те не све по зна те тех -
ни ке сли ка ња, по пут аква ре -
ла, па сте ла, уља и акри ли ка
на плат ну, на ко ја су сво је
иде је, по ред по ме ну те до ма -
ћи це овог ску па – Еми не Ра -
дев ске, чет ки цом пре но си ли

и Ве ри ца Те ки ја шки из Цре -
па је, Љи ља на То мић из Пан -
че ва, Ана Чи зик из Бе о гра да,
Алек сан дар Ве ли нов ски из
Ка ча ре ва, као и де ца Миа Са -
ве ски, Ла зар Ри стов ски и Не -
ма ња Ла за ре вић. У ко ло ни ји
су уче ство ва ли и чла но ви
Удру же ња ин ва ли да ра да и
дру ге осо бе са ин ва ли ди те -
том с те ри то ри је Пан че ва.

Сви они ужи ва ли су у ства -
ра ла штву, дру же њу и пре ле -
пом ам би јен ту ка ча ре вач ког
ку па ли шта.

Ба нат ски Бре сто вац: „Да ни
по вр та ра” одр жа ни су од пет -
ка, 30. ав гу ста, до не де ље, 1.
сеп тем бра, ка да је у ор га ни -
за ци ји ло кал не ло вач ке сек -
ци је упри ли че но и так ми че -
ње у га ђа њу гли не них го лу -
бо ва. Над ме та ње у ку ва њу ри -
бље чор бе би ће при ре ђе но у
су бо ту, 7. сеп тем бра, од 9 са -
ти, у цен тру се ла.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће ра ди на ко -
ше њу зе ле них по вр ши на и
очи та ва њу во до ме ра. Уско ро
у До му кул ту ре по чи ње да ра -
ди му зич ка ра ди о ни ца у окви -
ру ко је ће се нај мла ђи упо -
зна ва ти са све том му зи ке и
ин стру мен ти ма као што су
хар мо ни ка, ви о ли на, ги та ра...
Фол клор на сек ци ја по ме ну -
те уста но ве уче ство ва ће на
„Бе шка фе сту” у су бо ту, 7.
сеп тем бра.

До ло во: Ме сни од бор Удру -
же ња свих пен зи о не ра гра да
Пан че ва ор га ни зо вао је у су -
бо ту, 31. ав гу ста, јед но днев -
ну екс кур зи ју до ет но-се ла
Ста ни ши ћи код Би је љи не. Че -
твр ти „Паб квиз” при ре ђен је
у не де љу, 1. сеп тем бра, а по -
бе ди ла је еки па „Ку мо ви”.
Два де се та „До ло вач ка штру -
дли ја да” би ће одр жа на у су -
бо ту, 7. сеп тем бра, од 10.30,
а дан ра ни је, од 20 са ти, Удру -
же ње же на „До лов ке” при ре -
ди ће из ло жбу руч них ра до ва.

Гло гоњ: У то ку не де ље ће По -
та миш је у Гло го њу би ти обо -
га ће но но вим мо би ли ја ром у
окви ру ре а ли за ци је про јек та
„Еко Та миш”. Удру же ње же -
на је уче ство ва ло је на „Да -
ни ма по вр та ра” у Бре стов цу.

Ива но во: Ове го ди не је у ОШ
„Мо ша Пи ја де” кре ну ло је да -
на е сто ро пр ва ка и де ве то ро
пред шко ла ца, а у тој уста но -
ви по че ла је и ре а ли за ци ја

пи лот-про јек та „Обо га ћен јед -
но смен ски рад”.

Ја бу ка: Пе то ро ђа ка пр ва ка
опре мље но је школ ским при -
бо ром за хва љу ју ћи Ме сној за -
јед ни ци и ЈКП-у „Вод-ком”,

чи ји су рад ни ци то ком про -
шле не де ље, по ред ре дов них
ак тив но сти и из но ше ња сме -
ћа, ко си ли ам бро зи ју у Ја бу -
ци, у око ли ни ста ди о на „По -
бе да” и на свим дру гим при -
ја вље ним ло ка ци ја ма. По ста -
вљен је још је дан мо би ли јар
ис пред До ма кул ту ре.

Ка ча ре во: Зва нич но је за вр -
ше на се зо на ку па ња на СРЦ-
у „Је зе ро”, на ко јем је у су бо -
ту, 31. ав гу ста, при ре ђе на ли -
ков на ко ло ни ја под на зи вом
„Умет ност као на чин жи вље -
ња”. Дан ра ни је одр жа на је
при ред ба у ха ли по во дом при -
је ма ђа ка пр ва ка.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца
је ор га ни зо ва ла по де лу па ке -
ти ћа ђа ци ма пр ва ци ма из
Основ не шко ле „До си теј
Обрадо вић”.

Стар че во: Ме сна за јед ни ца је
за по че ла са ку пља ње ре ци кла -
жног ма те ри ја ла, то јест пла -
стич них за тва ра ча, у скло пу
ху ма ни тар не ак ци је „Че пом
до осме ха”, а сви ко ји же ле
да у то ме уче ству ју мо гу да
до не су ма те ри јал у ај нфор
згра де по ме ну те ин сти ту ци ја,
где се на ла зи са бир на ку ти ја.
Дуо „Бо стан џи је” при ре ди ће
уско ро сво је ве че у Кре а тив -
ном кул тур ном клу бу. 

Месне актуелности 

СЕЛО

Мно го љу ди на
програ ми ма, али
мало про да ва ца

По вр тар ску се зо ну
обе ле жи ли ки ша,
суша, град...

На кон три го ди не па у зе одр -
жа на је ма ни фе ста ци ја не кад
по зна та као „Па при ки ја да”, а
од сад под на зи вом Да ни по вр -
та ра „Злат на је сен ба нат ска”.
И не са мо да је у не де љу, 1.
сеп тем бра, у бре сто вач ком пар -
ку по но во би ло мо гу ће ку пи ти
про из во де ло кал них по љо при -
вред ни ка већ је у но ћи ма ви -
кен да при ре ђи ван про грам ко -
ји је оку пио из у зет но ве ли ки
број љу ди. По сла су се, као и
по след њи пут, ла ти ле чла ни це
Ак ти ва же на „Со са”, а нај ве ћу
по моћ до би ле су од Ту ри стич -
ке ор га ни за ци је Пан че во, што
је ути ца ло да ова ма ни фе ста -
ци ја до би је епи тет – град ска.

По ме ну тог да на, на кон што
је на пла тоу ис пред До ма кул -
ту ре по здрав не ре чи из го во ри -
ла Мил ка Чу рић, пред сед ни ца
Ак ти ва же на „Со се”, про грам
је, у име глав ног спон зо ра –
Гра да Пан че ва, отво рио Тре ша
Ра до њин. По том су игра ли фол -
кло ра ши из КУД-а „Чи гра”, а
ми ни-кон церт при ре дио је и

Там бу ра шки ор ке стар „Нео лит”
из Стар че ва.

Пр ска ње не ми нов но

За то вре ме у хла до ви ни др ве -
ћа из пар ка у цен тру се ла по -
вр та ри су из ло жи ли сво ју ро бу
на све га не ко ли ко те зги. Они
ко ји су то ура ди ли ипак се ни -
су по ка ја ли, с об зи ром на то да
про да ја ни је ишла ло ше. По -
ред оста лих, па при ке су ку по -
ва ле и чла ни це удру же ња же -
на из де се так окол них се ла, ко -
је су и ову при ли ку ис ко ри сти -
ле да с при год но де ко ри са них
штан до ва по ну де сво је про из -
во де.

Са ми про из во ђа чи ис ти чу да
је ово јед на од ве о ма ло ших
го ди на, пре све га због ду гих

пе ри о да ки ша и
су ша, а Бре стов -
ча ни ма је ве ли ки
про блем за дао и
град.

Је дан од њих,
Алек сан дар Жив -
ко вић, спа да у
сред ње по вр та ре.
У по слу му по ма -
жу и су пру га, отац
и мај ка, син и

ћерка. То им је је ди ни вид при -
вре ђи ва ња, а ро бу пла си ра ју на
ве ли ко или на Зе ле ној пи ја ци.
Он је и ра ни је из ла гао на „Па -
при ки ја ди” и со лид но про да -
вао. Овог пу та му је оти шло
два де се так ку ти ја, а ре ци мо ку -
ти ја па при ка за тур ши ју ко -
шта ла је 60 ди на ра по ки ло -
гра му, док је цр ве на ста ја ла
два де сет ди на ра ви ше.

– Се зо на је про те кла у зна ку
ђу бре ња и ин тен зив ни јег пр -
ска ња на отво ре ном. Ра ди мо
еко ло шким пре па ра ти ма, без
ка рен це, та ко да па при ка мо -
же од мах да се је де. Про дај на
це на се не ме ња го ди на ма, а
тро шко ви кон стант но ска чу –
се ме, ђу бри во, го ри во... Ту су и
из да ци од око 130.000 ди на ра
го ди шње за пен зи о но и со ци -
јал но и, ре ци мо, за од вод ња ва -
ње, ко је пла ћа мо исто као и
они ко ји има ју де сет пу та ви -
ше зе мље. Ту би др жа ва мо гла
да нам по мог не, као и, на при -
мер, око из да ва ња зе мље у за -
куп – на во ди Жив ко вић.

Стај њак до бро до ђе

Ма ри ја Ђу рић та ко ђе ра ди по -
ро дич но – са си ном, сна јом,

уну ци ма... Па при ку га је у осам -
на ест пла сте ни ка и не што ма -
ло на по љу. Она ка же да је ле -
по ро ди ло, јер та биљ ка во ли
су шу, под усло вом да се ре дов -
но за ли ва, јер мо ра да се уло -
жи да би се до би ло. Олак ша -
ва ју ћа окол ност за Ђу ри ће је
то што има ју кра ве, а са мим
тим и бес пла тан стај њак.

И Гру ја Љу би са вљев је за до -
во љан ро дом па при ке под пла -
сте ни ци ма, док ју је на отво ре -
ном уни штио град.

– Ни смо се оси гу ра ли, јер
ни смо би ли при па ра ма. Дру -
ги раз лог је то што смо про -
шле го ди не има ли ло ше ис ку -
ство, за то што нас је ко ми си ја
за про це ну ште те ус кра ти ла за
око 30 од сто. Ипак, са да се ка -
је мо. Уоп ште но, по ште ни се -
љак те шко пре жи вља ва, за раз -
ли ку од оних ко ји све ра де пре -
ко ве зе. И што се се зо не ти че,
би ло је тур бу лент но, па иа ко
из бе га ва мо да пр ска мо, мо ра -
ли смо због ва ши и пла ме ња -
че. Па при ку сам тре ти рао са -
мо је дан пут, а кра ста вац и па -
ра дајз ни сам уоп ште, пре све -
га за то што ми слим да ни је
здра во, бу ду ћи да тим по вр ћем
хра ним и че тво ро уну ча ди –
ис ти че Љу би са вљев.

У пра те ћем про гра му у пе так
и су бо ту у ве чер њим са ти ма на -
сту пи ла су ло кал на кул тур но-
умет нич ка дру штва, као и по -
зна ти ја име на, по пут са ста ва
„Тро пи ко бенд” и пе ва чи це на -
род не му зи ке Гор да не Ла за ре -
вић. Ти до га ђа ји при ву кли су
мно го све та, што се мо же ре ћи
и за бес плат ну во жњу ка та ма -
ра ном на обли жњем Ду нав цу.
Та ко су то ком три да на сто ти не
Бре стов ча на ужи ва ле у при род -
ним ле по та ма овог де ла дру ге
нај ве ће европ ске ре ке.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ДРУ ГА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА 
НА КА ЧА РЕ ВАЧ КОМ ЈЕ ЗЕ РУ

Умет ност као 
на чин жи вље ња

„ДО ЛО ВАЧ КИ ПА О РИ” У МИ НИ СТАР СТВУ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Хо ће ли би ти до го во ра око це не сун цо кре та?
Пре де се так да на до ло вач ки
ра та ри су, про те сту ју ћи због
сра мот но ни ске от куп не це не
сун цо кре та, упу ти ли зах те ве
над ле жним ин сти ту ци ја ма да
хит но ре а гу ју. Убр зо им је сти -
гао по зив из Ми ни стар ства по -
љо при вре де на са ста нак, па су
се у пе так, 30. ав гу ста, у Вла ду
Ср би је упу ти ли Мар ко Бој тар
и Пе тар Алек сић из удру же ња

„До ло вач ки па о ри”, као и пред -
став ник Асо ци ја ци је по љо при -
вред ни ка из Зре ња ни на.

Та мо их је до че као др жав ни
се кре тар Не над Ка та нић са са -
рад ни ци ма, ко ји је на кон раз -
го во ра обе ћао про из во ђа чи ма
да ће то ком на ред не не де ље
ор га ни зо ва ти пре го во ре са уља -
ри ма, по пут фир ми „Вик то ри -
ја гру па”, „Ди ја мант”, „Ви тал”...

– Том при ли ком тре ба ло би
да раз мо три мо три пи та ња.
Пр во се ти че тре нут не от куп -
не це не сун цо кре та; дру го, да
чим поч не от куп, це на бу де
ја сно на зна че на на от куп ном
ме сту, а тре ће је да се у про -
ле ће, пре кам па ње сун цо кре -
та, на пра ви парт нер ски уго -
вор са ис так ну том ми ни мал -
ном це ном. С тим у ве зи већ

из ра жа вам од ре ђе ну до зу сум -
ње, јер се до сад ни ко ни је ја -
вио. И ра ни је је би ло слич них
по ку ша ја, чак и пи са них рад -
них за кљу ча ка о до го во ру са
от ку пљи ва чи ма о ис так ну тој
ми ни мал ној це ни, ка ко би ра -
та ри пре се тве зна ли да ли да
се опре де ле за ту кул ту ру, али
на жа лост ни шта ни је ис пу ње -
но – ис ти че Бој тар.

БРЕ СТО ВАЧ КА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ПО НО ВО ОДР ЖА НА

ПО ВРА ТАК „ПА ПРИ КИ ЈА ДЕ” У НО ВОМ РУ ХУ

На пи та ње ка ко про во де нај -
то пли је го ди шње до ба у свом
ме сту на су мич но ода бра ни Ја -
бу ча ни нај че шће су од го ва ра -
ли да ра до про ше та ју до пар -
ка, а ка да је у пи та њу од ла зак
на ре ку, ми шље ња су би ла ре -
ла тив но по де ље на.

Та ко Сло бо дан Си ља нов ски
(59), пен зи о нер и до не дав но
по ли ца јац, ве ли ки део вре ме -
на про во ди с јед но го ди шњим
уну ком Ла за ром. Уве че ма ло
про ше та ју до пар ка и цен тра,

на ро чи то то ком слав ских
да на, а пре ко да на се углав -
ном кри ју од сун ца. На Та -
миш рет ко из ла зе, јер има
мно го ко ма ра ца, па не би
шко дио не ки ба зен за рас -
хла ђи ва ње. Сло бо дан на во -
ди да је ре ка стал но у про -

гра му за уре ђе ње, као и
ка на ли за ци ја, али да то
ни ка ко да по при ми
озбиљ ни је раз ме ре. Он
до да је да се пла же се -
зон ски уре ђу ју, али да
је то крат ког ве ка, јер
кад во до стај по ра сте, во -
да на не се пр љав шти ну
и он да Јо во на но во...

Дра ги ца Ја ћи мов ски
(60) и ње на уну ка Ми -
ли ца Кр стев ски (17) не -
ма ју за мер ки на лет њу по -
ну ду у Ја бу ци. Нај ра ди је
про ше та ју до пар ка или
ре ке, под усло вом да над -
ле жне слу жбе прет ход но
ис пр ска ју ко мар це. Оби -
ла зе и про гра ме у цен тру
се ла, на ро чи то око Све тог

Или је.
Не над Фи ли пов ски (43), ви -

нар и ви но гра дар, че сто про -
ше та по пар ку са су пру гом
Мир ја ном (38), ћер ком Ми ли -
цом (10), као и са си но ви ма.

Кад им се ука -
же при ли ка,
во ле да се дру -
же и ро шти ља -
ју на ре ци, а
де ца су се чак
и ку па ла. Не -
над сма тра да
су пла же Пе -
сак и Ске ла
сoлидно сре -
ђе не, а ка њи -
ма је не дав но
уре ђен и пут,
што зна чи да

се не што де ша ва, па пла ни ра -
ју да узму ча мац. Јо ван Сто ја -
нов ски (60) ба ви се про из вод -
њом ра ки је и ка да за вр ши сва -
ко днев не по сло ве, скок не на
Та миш, где му је ве о ма ле по.
Та мо углав ном пе ца или с дру -
штвом ку ва чор бу. Пре ма ње -
го вом ми шље њу, мо жда му не -
до ста је ви ше пред ста ва и слич -
них про гра ма, као и лет ња по -
зор ни ца. До не дав но је у ве чер -
њим са ти ма пра тио тур нир у
ма лом фуд ба лу, исто као и ње -
гов ко ле га Дра ган Си ља нов -
ски, ко ји са да углав ном по ма -
же си ну око сре ђи ва ња уго сти -
тељ ског ло ка ла. И он мисли
да би оба ла мо гла да из гле да
мно го бо ље.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У ЈА БУ ЦИ?

Шет ња до пар ка и, мо жда, ре ке

Драгица и Милица

Ненад с породицом и пријатељима

Слободан с унуком
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ла ба
Овај ма ли ле по тан с ге ни ма ла бра -
до ра, стар око пет ме се ци, тре нут но
је код јед не су гра ђан ке ко ја га је
скло ни ла са ули це, али не ма усло ва
да га за др жи трај но.

Очи шћен је од па ра зи та и до био је
за шти ту од ср ча ног цр ва и вак ци ну,
а уско ро тре ба да при ми још јед ну.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на те ле фон 063/77-37-083.

Ма ли ша ни
Две „де вој чи це” и исто то ли -
ко „де ча ка” тра же при вре ме -
ни сме штај или дом.

Тре нут но су с мај ком, бли зу
дру ма, и сва ка по моћ је до -
бро до шла, ма кар у ви ду ма -
лог огра ђе ног про сто ра, јер
нема ју огра ђе но дво ри ште и
не во ле кад ви де дру ге псе да
им се ше та ју по пла цу, па се
служе свим и сва чим да их
рас те ра ју.

Хра на ће би ти обез бе ђе на, а
све дру го мо же се са зна ти на те ле фон 064/433-15-13.

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.

Вре ме је ка да се све ви ше и
на ших су гра ђа на оти ску је у бе -
ли свет у по тра зи за из да шни -
јим из во ром ег зи стен ци је, а бу -
ду ћи да сва ко, у ве ћој или ма -
њој ме ри, че зне за род ним ме -
стом, „Пан че вац” им пру жа
при ли ку да се ма ло олак ша ју у
тре ну ци ма „но стал ги чар ске”
кри зе.

У овој ру бри ци пан че вач ки
„га стар бај те ри” из свог угла
опи су ју кон крет не де сти на ци -
је и ука зу ју на раз не осо бе но -
сти ко је ка рак те ри шу то под -
не бље и љу де.

У ак ту ел ном бро ју наш су -
гра ђа нин Да мир Си мић го во -
ри ће о жи во ту на се вер но а ме -
рич ком кон ти нен ту, где го ди -
на ма ра ди као вр хун ски струч -
њак у обла сти ток си ко ло ги је,
од но сно про из вод ње ле ко ва, пре
све га оних про тив кан це ра.

Др Да мир Си мић ро ђен је 1975.
го ди не у Пан че ву. Ту је и од ра -
стао (тач ни је у на се љу То по ла)
и за вр шио ОШ „Бра ца Пе тров”,
као и део сред ње шко ле, а оста -
так у То рон ту, на кон што је
1992. го ди не оти шао код ба бе
у Ка на ду.

На та мо шњем фа кул те ту је
по том за вре део ди пло му ма -
сте ра за на у ку, а на кон што је
за је дан свој рад до био пре сти -
жну на гра ду, ко ју је спон зо ри -
са ла фар ма це ут ска ком па ни ја
„Фајз нер”, пре се лио се у САД.
Та мо је нај пре за по ме ну ту фир -
му ра дио у Ми чи ге ну. По том
је ме њао адре се и по сло ве од
Ин ди ја не до Ко нек ти ка та, где
је за вр шио ма стер за би знис.

Већ не ко вре ме је у Фи ла -
дел фи ји, у чу ве ној ком па ни ји
„Johnson & Johnson”, ко ја је
фи нан си ра ла ње гов док то рат у
обла сти он ко ло ги је. Са да као
ток си ко лог над гле да да ли но -
ве пи лу ле има ју не по жељ них
тва ри и ра ди на то ме да се оне
не у тра ли шу или да се до ка же
ка ко не ће ло ше ути ца ти на чо -
ве ко во здра вље.

Оже њен је Са ром, та ко ђе
Пан чев ком, с ко јом има че тво -
ро де це: Ву ка, Лу ку, Ни ну и
Фи ли па.

„Ми” и „они”

Ка да је реч о жи во ту на се вер -
но а ме рич ком кон ти нен ту, Да -
ми ро во пр во опа жа ње је то да
је у ту ђи ни ле по око се бе има -
ти зе мља ке, али ко хо ће да се
ин те гри ше у та кву мул ти ет нич -
ку за јед ни цу, мо ра да бу де отво -
рен и за дру ге кул ту ре.

– Та ко се већ го ди на ма ин -
тен зив но дру жи мо с љу ди ма с
дру гог кра ја пла не те, по пут оних
из Ин ди је или Хонг кон га. Та
при ја тељ ства тра ју чак и ако
ме ња мо адре су, што је та мо
нор мал на по ја ва. Ла ко је одр -
жа ва ти кон такт с не ким из уда -
ље них ме ста, јер се сву где,
углав ном ави о ном, бр зо сти же.
Са свим је нор мал но и да за ви -
кенд одеш до Фло ри де, на Ка -
ри бе, у Сан Фран ци ско или Јо -
се ми ти парк. Без об зи ра на
пред ра су де на ших љу ди да су
љу ди та мо за тво ре ни и изо ло -

ва ни, про сеч ни Аме ри кан ци,
иа ко пре за у зе ти по слом, ве о -
ма су ан га жо ва ни око фа ми -
ли је и че сто се оку пља ју уз ро -
штиљ. Што се ти че из ла же ња
по ка фи ћи ма пре ко не де ље с
при ја те љи ма као код нас, то га
го то во да и не ма. Ми, Ср би,
ако ни шта дру го, при ви ле го -
ва ни смо због бо је ко же, па нас,
за раз ли ку од цр на ца, за по че -
так не по сма тра ју као по тен -
ци јал не пре ступ ни ке. Ва жно је

и да не бу де мо пре пу ни се бе
или уча у ре ни, већ тре ба раз у -
ме ти сва чи ју при чу. С дру ге
стра не, мо жда и нај ве ћи про -
блем Аме ри ка на ца је то што
мно ги за па да ју у де пре си ју јер,
за раз ли ку од нас, не уме ју с
не ким да по де ле сво је му ке –
при ча Да мир.

На во де ћи раз ли ке, он до да -
је и то да нас „си стем” гу ра да
у пр ви план ис ту ра мо ма те ри -
јал но, као што је пре на гла ше -
но ис ти ца ње мар ки ра не гар де -
ро бе и ску пих ко ла, док та мо
љу ди у пи џа ма ма сло бод но од -
ше та ју у „Стар бакс”.

– У не баш бо га тим зе мља -
ма, то је на чин да се при ву че
па жња, али на ши љу ди у се би

шоу, јер је Њу јорк на два са та
во жње. То је по мно гим ме ри -
ли ма уни ка тан град и ни ко не
мо же да об ја сни за што је то
та ко. Нај бит ни је је да не ма ви -
ше на си ља, чак ни у не кад озло -
гла ше ном Цен трал пар ку или
Бру кли ну. Шта ви ше, та мо се,
с Мен хет на, се ли те жи ште жи -
во та – ис ти че Да мир.

Ипак, све до ци смо по след -
њих не ми лих сце на и ма сов них
уби ста ва, али иа ко је све стан
тих ри зи ка, он не ма осе ћај да
та ко не што мо же да га за де си у
мул ти ет нич кој Аме ри ци.

– Де мо кра те се стал но за ла -
жу за ја ча ње за ко на про тив но -
ше ња оруж ја, док се ре пу бли -
кан ци и да ље др же про пи са из
вре ме на осва ја ња не за ви сно -
сти, ка да је сва ко мо гао да има
пи штољ ка ко би се бра нио од

Ен гле за. Исти на је да мно ги
по се ду ју чи та ве ар се на ле и оту -
да увек ти ња ла тент на опа сност.
По ред то га, и да ље по сто ји ве -
ли ка бо ја зан од те ро ри стич ких
на па да, па нам од коб не 2011.
го ди не чак и за Ка на ду тре ба
па сош, а на ае ро дро му про ла -
зи мо ра ди кал не ме ре без бед -
но сти. Ипак, без об зи ра на све
ис па де, углав ном ду шев них бо -
ле сни ка, ов де си стем бес пре -
кор но функ ци о ни ше. И што је
нај бит ни је – све ви ше се це ни
зна ње, а не бо ја ко же. С тим у
ве зи, во лео бих да и код нас
ви дим не ког Ро ма на ва жној
функ ци ји. Не мо ра баш као
пред сед ник др жа ве, по пут Оба -
ме, али ма кар нек бу де шеф
хи рур ги је – за вр ша ва при чу
овај струч њак свет ског гла са.

Ј. Фи ли по вић

има ју и вред но сти ко је се по -
ка жу тек ка да оду из зе мље.
Ипак, та ко зва ни аме рич ки сан
мно ги по не кад не раз у ме ју, јер
ми сле да он до ђе сам од се бе, а
не да се за ње га бо риш из пет -
них жи ла. Ако то не схва те,
мо же их сти ћи бру та лан од го -
вор. У ствaрности то из гле да
ова ко: сми сли ви зи ју, ра ди на
њој упор но и си гур но ћеш ус -
пе ти. Знам мно го љу ди ко ји и
са ше зде сет го ди на сту ди ра ју

ме ди ци ну и по ста ју успе шни
ле ка ри, за раз ли ку од на ших
при ли ка, где се ста ри пре ра но
от пи су ју. Шта ви ше, та мо се це -
ни кад не ко у по зним го ди на -
ма хо ће да учи. Чак их и у то -
ме др жа ва по ма же, јер се у зре -
ли јем до бу мно го то га бо ље ви -
ди – ка же аме рич ки Пан че вац.

Мул ти ет нич ност и 
(де)цен тра ли за ци ја

По зна та те ко ви на у САД, а на -
ро чи то у Ка на ди, је сте мул ти -
кул ту рал ност.

– То рон то, у ко јем сам жи -
вео де сет го ди на, пра ви је мул -
ти ет нич ки рај. И би ла би ве -
ли ка ште та не ис ко ри сти ти ту
при ви ле ги ју и не упо зна ти

интере сант не љу де с ра зних ме -
ри ди ја на, не про ба ти раз не ег -
зо тич не ку хи ње или не са зна -
ти жи во пи сне де та ље из раз -
ли чи тих кул ту ра. На жа лост,
мно ги се бо је, јер то не раз у -
ме ју, па им, ре ци мо, ин диј ска
хра на не згод но ми ри ше, али
кад пре ва зи ђу по чет ну ба ри је -
ру, схва те ко ли ко је то ле по.
Исто је с му сли ма ни ма. Ва жно
је да раз у меш мен та ли тет, оби -
ча је, про бле ме... Про сто да им
искре но при ђеш и они то зна ју
из у зет но да це не. Чак су и ју -
жња ци ве о ма пред у сре тљи ви,
иа ко су ини ци јал но кон зер ва -
тив ни пре ма дру гим на ци ја ма
и бо ја ма ко же. При ме ра ра ди,
у Ин ди ја ни жи ве пра ви ка у бо -
ји, ко ји твр до гла во чу ва ју свој
иден ти тет. Ви јо ре се и кон фе -
де рал не за ста ве, али то је све
не ка ко бе ниг но, па ка да не ко -
га дру га чи јег упо зна ју, он да
обич но ка жу: е, ти си баш су -
пер, али сви дру ги црн ци су
про бле ма тич ни – об ја шња ва
овај успе шни Ср бин.

Док је Аме ри ка го то во је дин -
стве ни при мер де цен тра ли зо -
ва не др жа ве, у Ка на ди се мно го
то га од лу чу је из јед ног цен тра.

– Аме ри кан ци не во ле да им
се дик ти ра „од о зго”, па им је
за кон гра да нај ва жни ји. И ако
од ре ђе но ме сто има па ра – су -
пер, а ако не ма – про паст, као
у бан кро ти ра лом Де тро и ту, где
се но ћу због кри ми на ла не сме
на ули цу. Та кав си стем су још
дав но ини ци ра ли ју жња ци у
же љи да жи ве по сво ме, али
за то са да не мо гу да ра чу на ју
на по моћ ми ли о не ра из Њу -
јор ка или Лос Ан ђе ле са. С дру -
ге стра не, у Ка на ди су при ли ке
дру га чи је и о жи во ту гра ђа на
во ди се бри га с нај ви ше ин -
стан це, па је мно го то га по вољ -
ни је: од ле че ња до шко ло ва ња
– при ча Си мић.

Без бед но сне ме ре 
vs. оруж је

Без об зи ра на то што се ап со -
лут но при ла го дио аме рич ком
„лај фстај лу”, Дар ко с по ро ди -
цом че сто оде до ма ле срп ске
пра во слав не цр кве у Фи ла дел -
фи ји, а по не кад не да ле ко ода -
тле скок не на пе че ње и чвар -
ке. При том, и да ље „упор но”
пи је тур ску ка фу.

– Тру ди мо се и да се здра во
хра ни мо, па не рет ко је де мо ри -
бу. Ме ђу тим, де ца во ле и бр зу
хра ну као што је „чи кен фи -
ле”, а по не кад свра ти мо и до
„Мек до налд са”. По себ на атрак -
ци ја је „фуд тракс”, ка да у ва -
ше ме сто до ђу че ти ри-пе т ка -
ми о на, па је у јед ном вр хун ска
мек сич ка ку хи ња, у дру гом –
ја пан ска, а же на и ја, ре ци мо,
нај ви ше во ли мо ин диј ску. Оде -
мо и у је дан ла ти но ре сто ран,
на не ки кон церт, по пут на сту -
па Мар ка Ен то ни ја, или не рет -
ко на ле ген дар ни бро двеј ски

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: ДР ДА МИР СИ МИЋ, САД И КА НА ДА

ЊЕГОВ АМЕ РИЧ КИ САН

Амерички Панчевци у Њујорку

Породица Симић

Торонто

ПА ТЕН ТИ ЛЕ КО ВА ЗА БУ ДУЋ НОСТ

Др Да мир Си мић тре нут но је у ком па ни ји „Johnson &

Johnson” за о ку пи ран па тен том чи ји је циљ да ће ли је иму ни -

те та „на у че” да се бо ре про тив ра ка, ко ји кон стант но му ти -

ра и ве о ма че сто бр зо по ста не от по ран на те ра пи је, па га

тре ба па жљи во пра ти ти.

– Ра ди мо и на то ме да не ка да у бу дућ но сти сва ко до би је

те ра пи ју тач но у ми ли грам, као и да се пред ви ди све што мо -

же да ума њи ње ну ефи ка сност – по пут хра не, пи ћа, дру гих

ле ко ва... С дру ге стра не, упр кос ра зним по ви ка ма на фар -

ма це ут ске ку ће, оне у ко ји ма сам ра дио мно го по ла жу на ис -

прав ност про из во да и за њих га ран ту јем сто од сто. Ка ко и

не би кад ар ми ја до бро пла ће них љу ди го ди на ма да но ноћ но

ра ди на од ре ђе ној пи лу ли, а про ђе јед на од де сет. Тре ба тај

но вац вра ти ти, јер чим па тент иза ђе, мно ги мо гу да га ис ко -

пи ра ју или фал си фи ку ју. А шта се све ка сни је ра ди по мно -

гим апо те ка ма, за и ста ми ни је по зна то – ка же Си мић.
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Не мо же се го во ри ти о при ро -
ди у на шем окру же њу а да се
већ у пр ви мах не по ми сли на
област на до мак Ива но ва. Та -
мо се, по ред, на рав но, ве ли -
чан стве ног Ду на ва, ко ји се на -
ла зи на око ки ло ме тар од се -
ла, као нај у пе ча тљи ви ји део
из два ја ње гов ру ка вац под на -
зи вом Зи мов ник.

У том буј ном зе ле ни лу, на -
лик ама зон ском, по ред ра зних
вр ста др ве ћа, свој дом на шле
су и број не ко ло ни је пти ца, по -
пут кор мо ра на или ча пљи.

Ме ђу тим, у по след ње вре ме
под на ле том људ ске ба ха то сти
та оа за не па тво ре не при ро де
све ви ше гу би свој иден ти тет.

Ива но во одав но ва жи за нај зе -
ле ни је пан че вач ко се ло, а из ње -
го вог окру же ња по мно ги ма нај -
леп ши је ду нав ски ру ка вац, који
се на ла зи ле во од мо ста на са -
мом ула зу у ме сто. Ту се, у ства -
ри, ре чи ца На де ла ули ва у дру -
ги нај ве ћи европ ски во до ток,
тач ни је у по ме ну ти Зи мов ник.

А та мо су љу би те љи при ро -
де, пе ца ро ши и дру ги љу ди до -
бре во ље оста ја ли без да ха ка -
да им пред очи ма пук не пра -
ва-прав ца та Ама зо ни ја. Сви они
су ту мо гли до ми ле во ље да
ужи ва ју у све ко ли ком ра сти -
њу, др ве ћу ра зних об ли ка или
жи во пи сним зву ци ма бар ских
пти ца. Укра си на тој иди лич -
ној сли ци сва ка ко би мо гли да
бу ду уз ле та ње кор мо ра на ко ји
хва та за лет кле пе ћу ћи по по -

вр ши ни во де или по вре ме но
иска ка ње круп ни је ри бе, ко ја
те гра ци о зне „пи ру е те” за пра -
во из во ди у јур ња ви за пле ном.

Ме ђу тим, то бај ко ви то ужи -
ва ње у буј ној ве ге та ци ји све
ви ше по ста је обрис про шло -
сти, пре све га због чо ве ко ве
ба ха то сти.

Шта ре ћи кад по ште ни пе -
ца ро ши од не бро је них спла во -
ва по ста вље них без ре да и по -
рет ка ви ше не мо гу да на ђу ни
ме сто, а ако се не ка ко не где и
угне зде, те шко да ће не што
озбиљ ни је мо ћи да уло ве. Раз -
лог: ри бе је у Зи мов ни ку све
ма ње, као по сле ди ца све уче -
ста ли јег кри во ло ва.

О оби ла тим ко ли чи на ма сме -
ћа на пре ле пим оба ла ма об ра -
слим жи во пи сним ра сти њем
су ви шно је и го во ри ти. Да би
се са гле дао сте пен на ру же но -
сти, мо жда је нај бо ље до ћи на
зи му ка да опад не ли шће.

И док фа у на и фло ра ла га но
уз ми чу, људ ска на је зда не је -
ња ва. По ред по ме ну тих ку ћи -
ца на во ди, ра зних об ли ка и
из гле да, ста ње про па да ња нај -
бо ље осли ка ва и пра во бро до -
гра ди ли ште, ко је је не ко „мр -
тав ’ла дан” по ста вио баш на
ушћу На де ла у Зи мов ник. На
ме сту ко је мо жда и нај ви ше
пле ни сво јом ле по том, што се
ве о ма до па да и ло кал ном ста -
ду кра ва, па че сто та мо оду на

ку па ње. Али и оне то све ре ђе
чи не из на ве де них раз ло га.

На жа лост, ка ко ства ри те ку,
сва је при ли ка да у не баш та -
ко да ле кој бу дућ но сти, због
људ ске по хле пе, на Зи мов ни ку
не ће би ти ме ста за жи во ти ње.

За сад се још увек мо же упи -
ја ти пре о ста ла ле по та та мо шње

при ро де, под усло вом да се
оста не глув на бу ку ма ши на из
„бро до гра ди ли шта”, слеп на
раз ба ца но сме ће и бу де за до -
во љан пе ца њем „ги ри ца” на
пло вак, то јест си ћом ко ја се
за ле ће на цр ви ћа и ка чи на нај -
ма њу мо гу ћу уди цу.

Док има и то га... Ј. Ф.

Са стој ци:
– два ки ло гра ма сит ни је бе -

ле ри бе;
– две гла ви це цр ног лу ка, два

че на бе лог лу ка;
– две шар га ре пе, ке си ца сен -

фа, со, би бер;
– пер шу но во ли шће по же -

љи и ма ло уља.
При пре ма:
Ри бу оба ри ти у лон цу и на -
кон то га по ва ди ти све круп -
ни је ко сти. Про ба ри ти и шар -
га ре пу да би би ла мек ша.

Са мле ти не ко ли ко пу та ри -
бу за јед но с цр ним и бе лим
лу ком и шар га ре пом. На кра -
ју у ту сме су до да ти со, би -
бер, уље, сенф и пер шу но во
ли шће и ме ша ти док се сме -
са не сје ди ни. Мо же те је др -
жа ти у чи ни ји или те гли ци,
или њо ме на пу ни ти цре во.

При јат но!

СПЕЦИЈАЛИТЕТИ 

СА УДИЦЕ

РИБЉА ПАШТЕТА

Смуђ
Смуђ је нај це ње ни ја ри ба на -
ших ре ка, по хран љи во сти
ис пред па стрм ке, а мно ги га
зо ву и „ду нав ска ли си ца”.

Мо же да на ра сте до 1,3
м ду жи не и до 15 кг те жи -
не.  Има два леђ на пе ра ја,
ко ја се до ди ру ју, или из ме -
ђу њих по сто ји ма ли ме ђу -
про стор. Кр љу шти су сит -
не. На бо ко ви ма те ла смуђ
има од осам до два на ест си -
во-цр них по преч них пру га.
Шест сна жних оч ња ка слу -
же за ра ња ва ње и хва та ње
пле на, а оста ли зу би су не -
што сла би ји, окре ну ти пре -
ма уну тра и по мо ћу њих се
за др жа ва ју ухва ће не ри би -
це. Сјај не очи по себ не
струк ту ре омо гу ћа ва ју му
од ли чан вид при ве ли ким
ду би на ма и у не до стат ку
све тло сти.

Жи вот ни век сму ђа је се -
дам на ест го ди на, а ње го ва
ти пич на хра на су бо дор ка,
ке дер и пеш. По знат је и
ка ни ба ли зам, ис хра на сит -
ни јим при пад ни ци ма соп -
стве не вр сте. У про ле ће сит -
ни ји при мер ци сму ђа ра до
узи ма ју и гли сте и круп ни -
је пу же ве.

Смуђ хра ну тра жи но ћу,
али успе шно се ло ви и у цик
зо ре и пред ве че. Ка да је вре -
ме тмур но, гри зе и у под не.
Ме ста где има сму ђа ла ко
је уо чи ти, јер све „пр шти”
од сит не ри бе ко ја бе жи од
тог гра бљив ца. Мла ди и сит -
ни ји при мер ци у лов по ла зе
груп но и у јед ном прав цу.
Ако је во да мут на, хра ну тра -
жи на по вр ши ни, а у оста -
лим си ту а ци ја ма је у сред -
њим сло је ви ма во де или на
дну. Смуђ жи ви у ја ту, стал -
но је у по кре ту и че сто се
се ли. Опре зан је, кре ће се
но ћу и у ста њу је да то ком
но ћи пре ђе раз да љи ну од 40
ки ло ме та ра.

Нај бо ље се ло ви у ка сну
је сен и по чет ком про ле ћа,
и то на та њи при бор – упре -
де ну стру ну од 0,16 до 0,20
мм, ва ра ли ча ре њем, џи го -
ва њем, му ва њем или на
дубин ку.

РИБОЛОВАЧКИ ПЛЕН

Ко је у не де љу, 1. сеп тем бра,
про ла зио кроз Парк при ро де
По ња ви ца, мо гао је да ви ди ка -
ко не ки љу ди с пу шка ма кон -
цен три са но ни ша не у елип са -
сте пред ме те, лан си ра не из спе -
ци јал них ма ши на. И што је за
њих нај бит ни је, ве о ма че сто су
по га ђа ли ле те ће ме те, пре тва -
ра ју ћи их у ко ма ди ће.

Реч је о так ми че њу у га ђа њу
гли не них го лу бо ва ко је је ор га -
ни зо ва ла бре сто вач ка сек ци ја
Ло вач ког дру штва Пан че во, а је -
дан од ор га ни за то ра, Сте ван Ђу -
рин, на во ди да је то би ло де се то
ко ло ли ге у ко јој уче ству ју ти -
мо ви из свих на се ља с те ри то -

ри је гра да. На по слет ку, екип но
је по бе ди ла пр ва еки па до ма ћи -
на, ис пред Но во се ља на и „Бре -
стов ца 2”, док су по је ди нач но
нај бо љи би ли Не бој ша Лон ча -
ре вић из Пан че ва, Вик тор Вар га
(Но во Се ло) и Бре стов ча нин Јо -
ван Штр бан. До кра ја ли ге пре -
о ста ла су још два пу ца ња.

– Те рен на По ња ви ци, с тра -
ди ци јом од три де се так го ди на,
сме штен је усред пар ка при ро -
де, па стрел ци ра до до ла зе у
овај пре ди ван ам би јент, ко јем
је ди но не до ста је ма ло ви ше
хла да. На рав но, на кон так ми -
че ња све вра ти мо у прет ход но
ста ње, от при ли ке као што бри -

не мо и о са мом ло ви шту; ре -
дов но га одр жа ва мо и бри не -
мо о ди вља чи на раз не на чи не
– од при хра њи ва ња до раз мно -
жа ва ња мла дих фа за на. Ина -
че, по ред ове пре ле пе пти це,
има и зе че ва у со лид ном бро -
ју. С дру ге стра не, ср не смо
пре ста ли да ло ви мо, јер их не -
ма пре ви ше на на шим про сто -
ри ма. За то је у екс пан зи ји ди -
вља сви ња, као и у ве ћем де лу
зе мље, а у овом тре нут ку нај -
бит ни је је то што не ма ни ка -
квих ин ди ци ја да у на шем окру -
же њу по сто ји ви рус африч ке
ку ге, ко ју пре но се ове жи во ти -
ње – на во ди Ђу рин. Ј. Ф.

НАД МЕ ТА ЊЕ ЛО ВА ЦА НА ПО ЊА ВИ ЦИ

„Го лу бо ви” ле те ли у па рам пар чад
Да у на шим ре ка ма
пли ва ју пра ве гр до си -
је, 16. ав гу ста уве рио се
и Не бој ша Ни ша вић,
ина че до мар у кам пу
„Ја бу ков цвет”. Он је
тог да на кре нуо у ри -
бо лов ра ном зо ром, с
на ме ром да пе ца сму -
ђа. По нео је и ква ли -
тет ну опре му, а на ма -
ши ни цу „пен” на мо тао
је веомa це ње ну „Бер -
кли је ву” стру ну де бљи -
не 0,12, док је као ма -
мац при пре мио ке де -
ра, та ко зва ну џиг гла -
ву.

Овај стра стве ни пе -
ца рош сео је у свој ча -
мац, упа лио „пен ту” и
от пло вио до Гро чан ске
аде, где се уко твио на
де сној оба ли, то јест ср -
би јан ској стра ни.

– На кон по чет ног за -
гре ва ња, у иш че ки ва њу
да се по ја ви смуђ, око
6 са ти, по че ла је дра -
ма. Већ на кон пр вих
не ко ли ко тр за ја схва тио сам да
се за ка чи ло не што огром но.
Убр зо сам ви део да је реч о со -
му ка пи тал цу. Ис цр пљу ју ћа
бор ба тра ја ла је цео сат. У ме -
ђу вре ме ну сам до зи вао по моћ
од окол них ко ле га, али ни ко
ми ни је при ско чио. Не ка ко сам
ус пео да ри бе ти ну при ву чем до
чам ца и ка да се од умо ра пот -

пу но сми ри ла, за ка чио сам јој
ку ку и из ву као из во де. Не ду го
за тим до шао је при ја тељ Ра ле,
па смо је од ве зли у камп, где је
мно го све до ка мо гло да се уве -
ри да ова „звер ка” има 34 ки -
ло гра ма и сто гра ма, као и да
је ду гач ка око ме тар и осам -
десет цен ти ме та ра – при ча
Небој ша. Ј. Ф.

НА ДУ НА ВУ, КОД БРЕ СТОВ ЦА

Ухва ћен сом ка пи та лац

Човек и (или) природа

Ова чапља биће све усамљенија… „Водена” крава

Нишавић са уловом

КА КО СПА СТИ ЛЕ ПО ТУ ИВА НО ВАЧ КОГ ВО ДО ТО КА

ЗИ МОВ НИК ТЕ ШКОМ МУКОМ ЧУ ВА СВО ЈЕ БЛА ГО
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СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бечеј: БЕЧЕЈ 1918 – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – БРАТСТВО 1946
субота, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–БОРАЦ
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОГА
недеља, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА
Иваново: СТРЕЛА–БУДУЋНОСТ
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА

Же ле зни чар са вла дао
Ди на мо 1945

Ве ли ка па жња 
јав но сти

Го то во све утак ми це тре ћег ко -
ла Срп ске ли ге гру па „Вој во -
ди на” оста ле су у сен ци пан че -
вач ког дер би ја ко ји је у не де -
љу, 1. сеп тем бра, од и гран на
СЦ-у „Мла дост”.

У сјај ном, пра вом фуд бал -
ском ам би јен ту, пред око 1.200
љу би те ља нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту, сна ге су од -
ме ри ли град ски ри ва ли – „ди -
зел ка” и „бр зи воз”. Во ди ла се
ве ли ка бит ка на сва ком де лу
те ре на, а по сле де ве де сет ми -
ну та ра до ва ли су се до ма ћи
фуд ба ле ри: Же ле зни чар – Ди -
на мо 1945 1:0.

По че так утак ми це у пот пу но -
сти је при пао мом ци ма ко је с
клу пе пред во ди тре нер Ду шан
Је врић. Же ле зни чар је играо
офан зив но, го то во пре синг на
сва ком де лу те ре на, а та кав при -
ступ утак ми ци ис пла тио се већ
у тре ћем ми ну ту. Лу ка Сто ја но -
вић је у ср цу ка зне ног про сто ра
Ди на ма 1945 опа зио са и гра ча
ко ји се ве што ис крао од бра ни
го сти ју, усле дио је иде а лан цен -
тар шут, а Јор дан Јо ва но вић је,
удар цем гла вом, ру тин ски спро -
вео лоп ту у мре жу, иза ле ђа гол -
ма на Јо ва на То ми ћа.

На ста ви ло се у истом, ја ком
рит му и по сле вођ ства „ди зел -
ке”, иа ко ве ли ка вру ћи на си -
гур но ни је по го до ва ла игра чи -
ма. Же ле зни чар је ве ћим де -
лом пр вог по лу вре ме на био бо -
љи так мац, а ка ко је вре ме од -
ми ца ло, фуд ба ле ри Ди на ма
1945 по ста ја ли су све опа сни ји
по гол до ма ћег ти ма. И ка да се
учи ни ло да ће се мом ци „бр зог
во за” осло бо ди ти при ти ска ко -
ји им је на мет нут, Ми лош Ка -
ри шик је у са мом фи ни шу пр -
вог де ла учи нио „ме две ђу услу -
гу” са и гра чи ма. Иа ко је већ имао
жу ти кар тон ко ји је до био због
при го во ра, у 44. ми ну ту је вр ло
гру бо и нео пре зно стар то вао на
јед ног фуд ба ле ра Же ле зни чара,
па је за ра дио ис кљу че ње.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” ЗА У ЗЕ ЛА ТРОН
Иа ко број ча но сла би ји, фуд -

ба ле ри Ди на ма 1945 ни су се
пре да ва ли у дру гом по лу вре -
ме ну. По ку ша ва ли су на све
на чи не да до ђу до го ла Бо ја на
Кне же ви ћа, али чвр ста од бра -
на Же ле зни ча ра осу је ти ла је
све њи хо ве на па де. „Бр зи воз”
је по ку ша вао и удар ци ма с
дис тан це, али нај бо љу при ли -
ку у дру гом по лу вре ме ну про -
пу стио је стре лац је ди ног по -
гот ка, Јо ва но вић, ка да је с де -
се так ме та ра шу ти рао пре ко
го ла.

Два де се так ми ну та пре кра -
ја утак ми це играч Ди на ма 1945
Дар ко Тер зић пре ве зен је са -
ни тет ским ко ли ма у бол ни цу,
где му је уста но вљен лак ши по -
трес мо зга. У том тре нут ку тре -
нер го сти ју Дра жен Ду кић већ
је оба вио све три из ме не, па је
Ди на мо 1945 до кра ја играо са
два игра ча ма ње.

Шеф струч ног шта ба Же ле -
зни ча ра Ду шан Је врић по ве ре -
ње у дер би ју по кло нио је сле -
де ћем са ста ву: Кне же вић, Јан -
ку лов, Плав шић, Ани чић, Сто -
ја но вић, Ко ва че вић, Ба ша но -
вић, Илић, Јо ва но вић, Ла за ре -
вић и Ман дић, а при ли ку су
до би ли и Ив ко вић, Вла ди са -
вље вић и Трип ко вић. У про то -
ко лу за овај меч би ли су и: Ка -
та нић, Бра јо вић, Сто ја нов и
Ми ли во је вић.

На дру гој стра ни, пр ви тре -
нер Ди на ма 1945 Дра жен Дукић

ри ва лу је су прот ста вио тим ко -
ји су чи ни ли: То мић, Нин ко -
вић, Да шић, Тер зић, Ка ри шик,
Ах чин, Бе лић, Бо бар, Ста нић,
Шар че вић и Сто ја нов. Игра ли
су и Ар на у то вић, Сто ја нов ски
и Чор да шић, а на клу пи су оста -
ли: Ве сић, Не ду чић, Ми ло је -
вић и Зул фић.

По сле три од и гра на ко ла у
Срп ској ли ги „Вој во ди на” Же -
ле зни чар има мак си ма лан учи -
нак од три по бе де, па је с де вет
бо до ва за у зео пр во ме сто. За -
ни мљи во је и то да се мре жа

„ди зел ке” у но вом шам пи о на -
ту још увек ни је за тре сла, па
тим из на шег гра да има гол-
раз ли ку 4:0. Ди на мо 1945 је у
пр ва три ко ла оства рио учи нак
од јед не по бе де и два по ра за,
па тре нут но за у зи ма је да на е -
сто ме сто на та бе ли.

– Не ке ства ри не бих да ко -
мен та ри шем. Ко же ли, не ка
по гле да ТВ сни мак. На ив но
смо при ми ли гол, јер смо не -
ка ко бо ја жљи во ушли у утак -
ми цу, али ка сни је смо за и гра -
ли мно го бо ље. Пре се као нас
је тај цр ве ни кар тон. Че сти -
там мо јим игра чи ма на за ла -
га њу, по го то во ка да смо оста -
ли број ча но сла би ји. Чак и та -
да смо има ли игру. На ши ци -
ље ви су би ли да се бо ри мо за
врх та бе ле, ми слим да још ни -
шта ни је из гу бље но, јер исти
циљ има још се дам-осам еки -
па у овом ран гу – ре као је

после ме ча тре нер Ди на ма
1945 Дра жен Ду кић.

Иа ко је ње гов тим оства рио
и тре ћу уза стоп ну по бе ду, Ду -
шан Је врић је без еу фо ри је из -
нео сво је ви ђе ње овог ду е ла.

– Че сти там мо јим игра чи ма
на осво је на три бо да. За слу же -
но смо по бе ди ли. Над и гра ли
смо про тив ни ка и од и гра ли јед -
ну од лич ну утак ми цу. До бро
смо ура ди ли ска у тинг пре су -
сре та, зна ли смо да је го сти ма
де сна стра на сла би ји део ти ма,
па смо ту су прот ста ви ли на шег

нај бо љег игра ча у до са да шњем
де лу, Сто ја но ви ћа. Мно го је ва -
жно што смо и тре ћи су срет за -
вр ши ли без при мље ног го ла.
Еки па ра сте из ме ча у меч. Има
још мно го ме ста за на пре дак.
„Бу ди мо” не ке игра че, спро во -
ди мо так тич ке за ми сли, ства -
ра мо шан се, по бе ђу је мо... Ја сам
се за овај меч при пре мао као и
за сва ки дру ги и не ћу мом ци ма
до зво ли ти да их ухва ти еу фо -
ри ја. Иде мо да ље, че ка нас још
мно го ја ких ри ва ла. За хва лио
бих Ди на му 1945 на фер игри,
као и свим Пан чев ци ма ко ји су
ме при јат но из не на ди ли и до
по след њег ме ста ис пу ни ли три -
би не – ис та као је тре нер Же ле -
зни ча ра Ду шан Је врић.

У су бо ту, 7. сеп тем бра, „бр -
зи воз” на свом те ре ну до че ку -
је Брат ство 1946, а „ди зел ка”
пу ту је у Бе чеј, на мег дан са
исто и ме ним до ма ћи ном.

На кон по врат ка с Та ре, где су
од ра ди ли сед мо днев не при пре -
ме, нај бо љи ка де ти, ју ни о ри,
мла ђи се ни о ри и се ни о ри Ка -
ра те клу ба Ди на мо на ста ви ли
су тре на жне ак тив но сти у са ли
ДТВ-а „Пар ти зан”.

По ред њих, од 3. сеп тем бра,
по ста ром рас по ре ду, по че ле
су да ра де и све мла ђе так ми -

чар ске се лек ци је, а вр ши се и
упис но вих чла но ва у ка ра те
шко лу Ди на ма.

Ова је сен ће би ти бо га та так -
ми че њи ма, па је на ме ђу на род -
ни тур нир у За гре бу по зва но
че тво ро так ми ча ра Ди на ма (ју -
ни о ри и мла ђи се ни о ри), ина -
че кан ди да ти за на ступ на Свет -
ском пр вен ству.

АК ТИВ НО СТИ КК-а ДИ НА МО

КРАЈ ПРИ ПРЕ МА – СЛЕДЕ ТАК МИ ЧЕ ЊА

Про шлог ви кен да у Срем ској
Ми тро ви ци је одр жа но Пр вен -
ство Вој во ди не у га ђа њу из се -
риј ске ма ло ка ли бар ске пу шке
у ле же ћем ста ву. Над ме та ли су
се пи о ни ри, а бо је Стре љач ке
дру жи не „Пан че во 1813” бра -
ни ла су че ти ри так ми ча ра.

Алек са Ра ко њац је убе дљи во
три јум фо вао, са 256 кру го ва, а
сјај не су би ле и де вој чи це. У
екип ном над ме та њу пи о нир ке
из на шег гра да осво ји ле су нај -
сјај ни је од лич је. По је ди нач но
је Ива Ра ко њац би ла дру га, са
253 кру га, ко ли ко је „упу ца ла”

и тре ће пла си ра на Те о до ра Кон -
дић, док је Ана То кић за у зе ла
пе то ме сто, са 243 кру га.

Сви ови так ми ча ри ква ли -
фи ко ва ли су се за Пр вен ство
Ср би је, ко је ће би ти одр жа но
14. сеп тем бра у Срем ској Ми -
тро ви ци.

Та ко ђе про те клог ви кен да у
Бач кој То по ли је одр жан тра -
ди ци о нал ни тур нир у га ђа њу
из се риј ске ва зду шне пу шке.

Еки па Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813” ко ју су чи ни -
ли Мир ја на Сто ја но вић, Јо ван
Па вли ца и Си ни ша Вељ ко вић
за у зе ла је че твр то ме сто у кон -
ку рен ци ји че тр на ест ти мо ва.

Мир ја на Сто ја но вић је у по -
је ди нач ном над ме та њу осво -
ји ла сре бр ну ме да љу, са 170
кру го ва.

ВЕ СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

„ДРУ ЖИ НА” ОБО ГА ТИ ЛА 
РИ ЗНИ ЦУ МЕДАЉА...

Пи о ни ри Атлет ског клу ба Ди -
на мо има ли су мно го успе ха
у ква ли фи ка ци ја ма за Куп Ср -
би је ко је су одр жа не про шлог
ви кен да у Бе о гра ду.

Стра хи ња Стев шић је по -
бе дио у тр ка ма на 800 и 2.000
м. Ла на Цвет ко ски је осво ји -
ла дру го ме сто у ба ца њу ко -
пља, по ста вив ши но ви лич ни
ре корд, ко ји са да из но си 28
ме та ра. Ла на је пр ви пут на -
сту пи ла и у ба ца њу ди ска и
пла си ра ла се на пе то ме сто.

Уче ство ва ли су и Та ма ра
Бла ну ша, Ан ђе ла Бро шћанц,
Ти ја на Ни ко лић и Ива Ја коб.

УСПЕХ МЛА ДИХ АТЛЕ ТИ ЧА РА ДИ НА МА

ПИ О НИ РИ МА ТРИ ТРОФЕЈА

У на шем гра ду је од 25. до
31. ав гу ста одр жан тра ди ци -
о на лан, 23. ме ђу на род ни те -
ни ски тур нир „ITF Internati-
onal 2019” за игра че до осам -
на ест го ди на. Те ни ски клуб
Ди на мо се још јед ном по ка -
зао као сја јан ор га ни за тор, а
за хва љу ју ћи том по пу лар ном
спорт ском ко лек ти ву, у Пан -
че ву су бо ра ви ли мла ди ћи и
де вој ке из Ја па на, Аме ри ке,
Фран цу ске, Ита ли је, Грч ке,
Ру си је, Укра ји не, Ве ли ке Бри -
та ни је, као и из свих зе ма ља
у на шем ре ги о ну.

Ше сна е сто го ди шњи ре пре -
зен та ти вац Ср би је Сте фан По -
по вић осво јио је ти ту лу у ду -
блу, за јед но с Бу га ри ном Си -
ме о ном Тер зи је вим. Они су у
фи на лу са вла да ли ру ски пар
Ага фо нов –Ша ри пов. У жен ској
кон ку рен ци ји три јум фо ва ле су
Ма ри ја Бон да рен ко из Ру си је
и Ја на Ко ло дин ска из Бе ло ру -
си је, ко је су у фи на лу са вла да -
ле пар ко ји су чи ни ле срп ска
ре пре зен та тив ка Ни кол Па ле -
чек и Ита ли јан ка Ка ми ла Рађи.

У син глу срп ски те ни се ри
ни су има ли пре ви ше успе ха,
али су љу би те љи бе лог спор -
та ко ји су гле да ли ме че ве на
СЦ-у „Мла дост” ужи ва ли у
до бром те ни су.

Ма ри ја Бон да рен ко је у фи -
на лу по бе ди ла Укра јин ку

Саби ну Же и на ло ву, док је код
мо ма ка, та ко ђе по сле ве ли ке
бор бе у три се та, три јум фо -
вао Рус Ма рат Ша ри пов. Он
је био бо љи од Укра јин ца
Алек сан дра Ов ча рен ка.

– Све је про те кло у нај бо -
љем ре ду. Вре ме нас је по слу -
жи ло ове го ди не, играо се до -
бар те нис. Игра чи су би ли сме -
ште ни по при ват ним апарт -
ма ни ма и би ла им је обез бе -
ђе на ис хра на. Што се ти че на -
ших игра ча, уче ство ва ло је пет
де во ја ка и два мом ка. Има ли
смо три по бе де у пр вим ко ли -
ма, па су на ши те ни се ри и те -
ни сер ке оправ да ли оче ки ва ња
– ре као је пред сед ник ТК-а
Ди на мо Мла ден Ву ко вић.

Љу ди ко ји во де овај спорт -
ски ко лек тив уве ли ко се при -
пре ма ју и за про сла ву ве ли -
ког и рет ког ју би ле ја – сто го -
ди шњи це клу ба. По за вр шет -
ку так ми чар ске се зо не, а до
кра ја ка лен дар ске го ди не, ТК
Ди на мо ће и зва нич но про -
сла ви ти сто ти ро ђен дан. Нај -
леп ши по клон већ је сти гао –
„ITF International” би ће од
2020. го ди не тур нир пр ве ка -
те го ри је. То је знак да се у
Ди на му до бро ра ди ло све вре -
ме, па по хва ле за то за слу жу -
ју сви љу ди ко ји во де тај клуб,
с пред сед ни ком Ву ко ви ћем
на че лу.

Мла ди ша хи сти ШК-а „Аље -
хин” из на шег гра да на стављају
да ни жу успе хе на свим тур ни -
ри ма на ко ји ма уче ству ју.

На так ми че њу у Арад цу нај -
сјај ни је од лич је осво јио је Вук
Ка нач ки, а до тро фе ја је до -
шао без ијед ног по ра за.

Пр ва ки ња др жа ве у школ ском
ша ху Ања Рад ма но вић за ра дила

је сре бр но од лич је, док се Ми -
хај ло Па сер оки тио брон зом у
над ме та њу сред њо шко ла ца.

По ред од лич них ре зул та та
ко ји су оства ре ни, ШК „Аље -
хин” се по но си и чи ње ни цом
да је био нај број ни ји клуб на
овом так ми че њу. С почетком
нове школске године почео је
и упис нових чланова.

ША ХОВ СКИ ТУР НИР У АРАД ЦУ

И НАЈ БО ЉИ И НАЈ БРОЈ НИ ЈИ

Овог викенда
Фудбал

Прошлонедељни
резултати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО 1945 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–МЛАДОСТ 1:0
Старчево: БОРАЦ–ПРОЛЕТЕР 4:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ЈЕДИНСТВО 1:5
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА 3:3
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА 1:1 (прекид)
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Dennis

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПАН ЧЕ ВО У ЗНА КУ БЕ ЛОГ СПОР ТА

ДО ГО ДИ НЕ – ПР ВА КА ТЕ ГО РИ ЈА!

Страну припремио

Александар
Живковић
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Стефан
Тодоровић,
средњошколац:

     – Бавићу се
физичком активношћу,
а уколико буде било
неких обавеза за школу
током следеће 
недеље, учићу.

Маријана Павлов,
гимназијалка:

    – Учићу, а наћи ћу
времена и да прочитам
неку књигу. У паузи 
ћу изаћи с другарима.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Кружни ток
Енергија кружи кроз универзум, кажу физичари.

    Треба открити универзум у себи, говоре психолози.

    Мораш, брате, да нађеш своје место и себе.

    Да се снађеш, причају добронамерни.

    И то је кул све док не почнеш да се понижаваш.

    Док не постанеш снисходљив.

    Или док не прелетиш кад помислиш да ћеш тако да летиш.

    То је онда ружни и тужни ток.

Шира слика
Када се удруже природа и човек, настају некад лепе, некад

корисне ствари.

    Кућице у дрвећу и скијашке стазе.

    Подшишани травњаци у парковима.

    Добра енергија.

    А пошто се природа и човек посвађају, људи губе.

    Стижу циклони и цунамији јер се зна ко је старији.

    И – у људској природи је да ради против себе.

    Тако барем та шира слика изгледа код нас.

Одлазе
Нема веће среће од оне када ти рода донесе бебу у кућу.

    Дете расте, у сваком смислу, док постаје човек.

    Има подршку својих, старијих, у томе.

    Када је довољно велико и своје, родитељи засијају.

    Јер млада особа је на свом путу.

    Да, у највећем броју случајева, оде одавде.

    Старији је подржавају и у томе, осећају радост ако успе.

    Опет сјаје, али у дебелој сенци: велико дете одлази.

Срђан Анђеловски,
професор
практичне наставе:

     – Почео сам да
радим у средњој школи.
Након радне недеље
одмараћу се од посла 
и свакодневних 
обавеза.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним подацима,

пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију с летовања с

назнаком где је она снимљена. Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно 

с бројем који излази 20. септембра – награда је ваша.

P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Поздрав с плаже Тиганија, Ситонија, Грчка. Сунце. Море.
Таласи и никакав други звук. Савршенство.

Соња Петров, Панчево

Небо је граница… Поздрав из САРТИЈА!!!
Сава Димитријевић, Омољица

Поздрав омиљеном часопису 
с најлепше плаже Сардиније, Ла Пелосе.

Неџад Хаџиефендић, Београд

Неџаде, Саво, 
Соња, честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу

адресу. 

                   Редакција


