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Ко све узима новац 
од ђачких екскурзија
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ДЕРБИДЕРБИ

ЗАШТО ЋЕ ПАНЧЕВАЧКИ РАДИЈАТОРИ ОСТАТИ ХЛАДНИ УПРКОС ХЛАДНОМ ВРЕМЕНУ

ТОПЛАНЕ СЕ ПРЕРАНО УГАСИЛЕ
Због техничких разлога смрзавају се грађани у Нишу, Новом Саду, Суботици, Новом Пазару и Панчеву…
док су радијатори у Београду, Краљеву, Шапцу, Бору… топли ових дана кад зими време није страна 8

СТРАНА

ПОСВЕЋЕНА 

ГРАДСКИМ 

ПРОБЛЕМИМА

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.

БОЋАЊЕ У ПАНЧЕВУ

Жал за Далмацијом
Кад су пошли с приморја, понели су са собом нагласак и дрвене
кугле за спорт који се раније није играо у Банату. страна 29

ОД ОВОГ БРОЈА
n Позовите нас, питаћемо

надлежне уместо вас

n Крстаримо улицама и 
уочавамо шта ружи град

n Недељна искључења 
воде и струје страна 8

Како смо преживели
ђубре из Румуније

Како смо преживели
ђубре из Румуније



До каз са рад ње,
поштовања и 
ме ђу соб ног ува жа ва ња

Ње го ва ек се лен ци ја ам ба са дор Се вер -
не Ма ке до ни је у Ср би ји Алек сан дар
По пев ски, гра до на чел ник Пан че ва
Са ша Па влов, пред сед ник На ци о нал -
ног са ве та Ма ке до на ца Бор че Ве лич -
ков ски и пред сед ник Удру же ња Ма -
ке до на ца „Илин ден” До бре
Трај ков ски уве ли ча ли су у Ја бу ци, 25.
апри ла, у скло пу До ма кул ту ре „Ко чо
Ра цин”, све ча но отва ра ње Ре ги о нал -
не кан це ла ри је На ци о нал ног са ве та
ма ке дон ске на ци о нал не ма њи не у Ср -
би ји и Удру же ња гра ђа на при пад ни -
ка ма ке дон ске На ци о нал не за јед ни -
це „Илин ден” из по ме ну тог ме ста.

Алек сан дар По пев ски ка зао је да има
част и за до вољ ство да при су ству је отва -
ра њу Ре ги о нал не кан це ла ри је и до дао:

– У сво је лич но име, у име Ам ба са -
де, као и Ми ни стар ства за рад, за по -
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та -
ња, же лим вам све нај бо ље, да
ко ри сти те ове про сто ри је ко је су по -
сле мно го го ди на оспо со бље не, као оне

што су об је ди ни ле све Ма ке дон це, и
не са мо Ма ке дон це, у Ја бу ци. Ово је
је дан од при ме ра, на ни воу ре ги о на,
ка ко тре ба ра ди ти. Ис ко ри сти ћу при -
ли ку да за хва лим на по др шци и по -

мо ћи Гра ду Пан че ву, а сви ма ва ма же -
лим да још мно го го ди на бу де те ује -
ди ње ни у овом про сто ру.

Па влов је ис та као да Град Пан че во
уче ству је у не го ва њу и за шти ти кул -
тур не ба шти не, је зи ка, оби ча ја и тра -
ди ци је на ци о нал них за јед ни ца.

– Ма ке дон ска за јед ни ца у Пан че -
ву, као и у Ре пу бли ци Ср би ји, не го ва -
на је и очу ва на, што и на овај на чин
по ка зу је мо. Ово је до каз са рад ње, по -
што ва ња и ува жа ва ња из ме ђу ма ке -
дон ске за јед ни це у Ср би ји и ло кал не
са мо у пра ве, јер за јед нич ки ра ди мо с
ци љем дру штве ног раз во ја и кул тур -
ног и еко ном ског бо љит ка свих гра -
ђа на ко ји жи ве на те ри то ри ји гра да
Пан че ва и по себ но у овом слу ча ју ма -
ке дон ске на ци о нал не ма њи не.

Сви при сут ни су из не ли оче ки ва ње
да ће се кроз рад Ре ги о нал не кан це -
ла ри је по бољ ша ти ква ли тет жи во та
гра ђа на у Ја бу ци. С. Т.

ДРУГА СТРАНА2
Петак, 10. мај 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

О ОБЕЋАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА У НАШ ГРАД

Пра зник
(не)ра да

Про ђе и то. Баш ка ко и до ли -
ку је „удар ни ци ма” ко ји су се
то ком го ди не „на ра ди ли”, све -
ча но је обе ле жен дан ро шти -
ља, та њи ра че, ра жња и ко тли -
ћа, по знат и као Пр ви мај,
Ме ђу на род ни пра зник ра да.

Иа ко вре ме сла вље ни ци ма
ни ма ло ни је ишло на ру ку, јер
су хлад но ћа и тмур ни обла ци
на ја вљи ва ли „смак све та”, а по -
том је и ли ло као из ка бла, у
сре ду, па и у че твр так, Ср би ја
је прак тич но ста ла. Ули це су
опу сте ле, али за то су над стре -
шни це, га ра же, шу пе, па и ли -
ва де и шу ме, али и сва ко згод -
но ме сто где је мо гло да се
не што ба ци на жи цу, би ли пре -
те сни да при ме све „удар ни ке”.
Пот па љи ва ла се ва три ца, бар
за ро штиљ, ако већ ни је би ло
ме ста и за дру ге ска ла ме ри је у
ко ји ма би се при пре ма ле ме -
сне пр во мај ске „шпе ци је”.

Ка ко већ оби ча ји и тра ди ци -
ја на ла жу – где су ва тра и ме -
со, мо ра да бу де и ал ко хо ла. У
ве ли ким ко ли чи на ма. Ду га чак
је тај пр ви дан пе тог ме се ца у
го ди ни. Ва ља по ра ни ти, за у зе -
ти ме сто, па се рас па за ри ти,
сец ка ти раз не са ла те, пе ћи... И,
на рав но, пи ти. Од ра не зо ре.
Та ко ђе, увек ва ља и од ва ли ти
му зи ку. Што ја че. Бу де ту ра -
зних пе са ма, али жа нр је го то -
во увек исти...

Е, он да, ка да се са бе ру умор,
ал ко хол, хо ле сте рол и нер во -
за, он да се ва ља ма ло и по -
макља ти. И то је већ по ста ло
тра ди ци ја. Та ко је го то во сва -
ке го ди не, па ни ова ни је би ла
изу зе так.

Сто па не за по сле но сти у на -
шој зе мљи при лич но је ве ли -
ка, је л’ да? Па ко је, у ства ри,
он да про сла вљао Пра зник ра -
да? Мно ги за по сле ни ра ди ли
су и то ком „не рад них” да на, па
је очи глед но да су за при пре -
ма ње ме сних спе ци ја ли те та
мо ра ли да се ак ти ви ра ју и они
на чи је се рад не књи жи це
одав но на ву кла пра ши на. И
шта смо у ства ри про сла ви ли
1. ма ја? Дан не за по сле но сти
или пра зник ра да?

Ма, ко га још за ни ма пр во -
бит на иде ја и мај ска бор ба чи -
ка шких рад ни ка из 1886. го -
ди не, ка да је око 60.000 љу ди
об у ста ви ло рад? Са да је са мо
ва жно „окре ну ти” што ви ше
пра си ћа, јаг њи ћа, ја ри ћа и
оста лих жи вуљ ки, јер бо же мој
– пра зник је!

Пише: Александар Живковић

Три ла те рал ни раз го во ри
из ме ђу „Ср би ја во за”,
Бео гра да и Пан че ва

Ра ди се на про јек ту
комплет не ре кон струк ци је
Оп ште бол ни це

То ком не ко ли ко по след њих ме се ци у
Пан че во су до ла зи ле број не по ли тич -
ке де ле га ци је из Бе о гра да ко је су, ли -
стом, обе ћа ва ле но ва ула га ња из ре -
пу блич ког бу џе та у наш град.
Исто вре ме но, на при вред ном пла ну
та ко ђе се де ша ва ју но ве ства ри, ко је
пра те но ва обе ћа ња.

По ку ша ли смо да оне нај круп ни је
при че по ре ђа мо и ви ди мо ко ли ко су
из ве сне и ре ал не.

Два но ва кру жна то ка

Пот пред сед ни ца Вла де РС Зо ра на
Ми хај ло вић не дав но је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре у хо лу пан че вач ке
Град ске упра ве на ја ви ла да ће
„држава обез бе ди ти до дат них 1,5
ми ли јар ди ди на ра за раз вој пут не
ин фра струк ту ре у Ју жно ба нат ском
окру гу”.

Град ска власт не сум ња да ће тај
но вац би ти обез бе ђен, а нас је за ни -
ма ло на ко ли ко од те ми ли јар де и по
мо же да ра чу на Пан че во. Гра до на чел -
ник Са ша Па влов ни је мо гао пре ци -
зно да од го во ри на то пи та ње, али је
под ву као да је Град ин си сти рао на фи -
нан си ра њу ре кон струк ци је де ла Ја -
буч ког пу та – од над во жња ка до На -
ди не кри ви не.

– То нам је нео п ход но, ка да има мо
у ви ду се вер ну ин ду стриј ску зо ну и
ко нек ци ју два но ва кру жна то ка: на
из два ја њу за Ка ча ре во и код На ди не
кри ви не. Ра ди се о др жав ном пу ту, па
ни смо ми ра ди ли про је кат и за то не
зна мо вред ност ра до ва. До ку мен та ци -
ја ће би ти го то ва то ком 2019, а би ће
и за по че ти ра до ви. Та ко ђе, ре кли су
нам да ће ре кон стру и са ти пут од ула -
за у Пан че во, кроз Ули цу Сте ва на Шу -
пљик ца, пре ко Ко те жа 2 и Кни ћа ни -
но ве. По ред ко ло во зних тра ка, ра ди ће
се тро то а ри, би ци кли стич ке ста зе,

модер но осве тље ње... Око 4.000 љу ди
ће се ту да сва ко днев но кре та ти – об -
ја шња ва Па влов.

Кад смо већ код ин ду стриј ске зо -
не, хај де да под ву че мо цр ту ис под
са би ра ка у ве зи са ово го ди шњим
ула га њи ма ZF-а. То ком ју на ће, ка -
жу упу ће ни у град ске фи нан си је,
Нем ци отво ри ти фа бри ку (већ „убе -
ле же них” ско ро 100 ми ли о на евра),
па се отва ра про стор за нов до ток
нов ца: дру га фа за ра до ва ZF-а „те -
шка” је 60 ми ли о на евра, без на уч -
но и стра жи вач ког цен тра, ко ји је део
сле де ће ета пе.

У пла но ви ма је и ре кон струк ци ја
же ле зни це. Не зва нич но, на ви ди ку су
три ла те рал ни раз го во ри из ме ђу „Ср -
би ја во за”, Бе о гра да и Пан че ва.

Ре мон то ва ње до ку мен та ци је

Кан це ла ри ја за упра вља ње јав ним
ула га њи ма Вла де РС пре у зе ла је на

се бе за вр ше так ра до ва на згра ди За -
во да за јав но здра вље. Обе ћа на ин -
ве сти ци ја: 136 ми ли о на ди на ра. Пот -
пи сан је уго вор, а љу ди ко ји во де
Град на да ју се да ће са да, по што су
ин ве сти тор ска пра ва пре шла на
Панче во, ства ри кре ну ти бр же да се
одви ја ју.

– Пре ко рас пи си ва ња јав них на -
бав ки би ће мо у мо гућ но сти да на пра -
ви мо евен ту ал но про јект ну до ку мен -
та ци ју ко ја са да не до ста је или да
„ре мон ту је мо” по сто је ћу. Ове го ди -
не би тре ба ло да бу ду за вр ше ни ра -
до ви. Уз то, по ред 136 ми ли о на ди -
на ра, као до дат не ин ве сти ци је из
истих фи нан сиј ских из во ра, а ра ди
се о огром ном нов цу, би ће ре кон -
стру и са ни још не ки објек ти здрав -
стве не и со ци јал не за шти те: Ге рон -
то ло шки цен тар, Дом сле пих и дом
„Ср це у Ја бу ци”. Тре нут но ра ди мо
про је кат ком плет не ре кон струк ци је

Оп ште бол ни це, што под ра зу ме ва сва
оде ље ња за јед но са управ ном згра -
дом, те пар тер но уре ђе ње – на бра ја
гра до на чел ник.

У ве зи са здрав ством је сте и је да -
на е сти пут за ре дом до би је на ин ве сти -
ци ја од 15 ми ли о на ди на ра у окви ру
про гра ма „За јед ни ци за јед но” „НИС –
Га спром њеф та”. Са да ће па ре би ти

усме ре не ка здрав стве ној за шти ти
мла дих – го во ри се о не ко ли ко про је -
ка та, ме ђу ко ји ма су и на бав ка во зи -
ла хит не по мо ћи и ре кон струк ци ја
деч јег сто ма то ло шког оде ље ња До ма
здра вља.

И по ред ов де по ре ђа них круп ни јих
ци фа ра и про је ка та, уку пан из нос ко -
ји тре ба да стиг не у Пан че во у 2019.
го ди ни – не ма мо. Ипак, из не то је
мно го обе ћа ња, па ће мо па жљи во пра -
ти ти њи хо ву ре а ли за ци ју и из ве шта -
ва ти јав ност о то ме.

На ко ју год стра ну при че да кре ну.

С. Трај ко вић

РЕД МЕСА, РЕД КУПУСА

Ускоро нова композиција?

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Саша Павлов:
„Рекли су нам да ће
реконструисати пут од
улаза у Панчево, кроз
Улицу Стевана Шупљикца,
преко Котежа 2 и
Книћанинове. Поред
коловозних трака, радиће
се тротоари,
бициклистичке стазе,
модерно осветљење...”.

Александар Попевски:
„Користите ове просторије
што су објединиле све
Македонце, и не само
Македонце”.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Празничне чаролије.

На Тамишу, ових дана

Снимио: Милан Шупица

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА МА КЕ ДО НА ЦА У ЈА БУ ЦИ

Ује ди ње ни гра ђа ни у но вом про сто ру

На Јабучком путу, код скретања за Качарево, „нићи” ће кружни ток
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Ки не зи и ZF нај ви ше
тра же рад ну сна гу

Без за на та, ни шта 
од пла та

По је дин ци из ве ли ке гру пе од
око 8.200 не за по сле них, ко ли -
ко их тре нут но има у Пан че ву,
има ли су при ли ку да у сре ду, 8.
ма ја, оку ша ју сре ћу и про на ђу
по сао на Сај му за по шља ва ња,
ко ји су на Кор зоу ор га ни зо ва -
ли пан че вач ка фи ли ја ла На ци -
о нал не слу жбе за за по шља ва ње
(НСЗ) и Град Пан че во.

По ну да је за и ста би ла ра зно -
ли ка, бу ду ћи да је че тр де сет
по сло да ва ца огла си ло чак 438
рад них ме ста.

Ве ли ка по тра жња

Тра жи ла се рад на сна га нај ра -
зли чи ти јих про фи ла и сте пе -
на обра зо ва ња: спре ма чи це, по -
моћ ни и гра ђе вин ски рад ни -
ци, про дав ци, ма га ци о не ри,
бра ва ри, ку ва ри, ау то-ме ха ни -
ча ри, еко но ми сти, прав ни ци,
фи зи о те ра пе у ти, про јек тан ти,
ди пло ми ра ни ин же ње ри, док -
то ри сто ма то ло ги је, ар хи тек -
те, вој ни ци по уго во ру и ра зни
дру ги. По тре бу за нај ве ћим бро -
јем рад ни ка, њих 80, огла си ла
је ки не ска фир ма „Ве ли ка ја -
бу ка 555”, а ка ко смо са зна ли,
Ки не зи тра же рад ни ке за рад
на из град њи тер мо е лек тра не
код Ра фи не ри је. Не мач ка

фирма ZF огла си ла је по тре бу
за 50 рад ни ка у про из вод њи, а
Вој ска Ср би је за исто то ли ко
вој ни ка по уго во ру.

Као и сва ке го ди не, на Сај -
му за по шља ва ња вла да ла је ве -
ли ка гу жва, а Ђор ђе Лу кач, ди -
рек тор фи ли ја ле НСЗ у Пан -
че ву, ка же да ефек ти тог ску -
па, ко ји се пра те шест ме се ци
на кон ње го вог одр жа ва ња, по -
ка зу ју да се про це нат за по шља -
ва ња овим пу тем кре ће из ме -
ђу 25 и 30 од сто.

– Од про шлог сај ма до да нас
око 800 љу ди је за по сле но, али
се упо ре до и око 1.000 осо ба
на шло на еви ден ци ји НСЗ, јер
је у сеп тем бру про шле го ди не

пре ста ла да ра ди „Азо та ра”. Са -
да у гра ду има око 8.200 не за -
по сле них, а на те ри то ри ји ју -
жног Ба на та 15.400 и тај број
се из го ди не у го ди ну сма њу је.
За хва љу ју ћи отва ра њу но вих
фа бри ка, оче ку је мо да ће до
кра ја ове го ди не сто па не за по -
сле но сти па сти ис под 10 од сто.
Ком па ни ја ZF ове не де ље вр -
ши се лек ци ју пр вих гру па рад -
ни ка, а ра чу на се да ће се до
кра ја де цем бра та мо за по сли -
ти око 400-500 љу ди, а ка сни је
још то ли ко. Та ко ђе, оче ку је се
да ће у по след њем квар та лу
2020. го ди не око 400-500 љу ди
по че ти да ра ди у тер мо е лек -
тра ни –то пла ни у Ра фи не ри ји.

Отва ра се и „Ју жни ток”, чи ја
ће цен тра ла би ти у Ко ви ну, у
Опо ву се по кре ће јед на дрв на
ин ду стри ја, у Али бу на ру се про -
ши ру је про из вод ња, та ко да се
у ју жном Ба на ту си ту а ци ја по -
пра вља – ре као је Лу кач.

Има на де

Он је на по ме нуо и то да НСЗ
са ра ђу је и са сред њим шко ла -
ма и да се за јед нич ки ра де на
то ме да се у пр ви план ис так -
ну она занимања за ко ји ма ре -
ал но има по тре бе.

– Да нас се нај ви ше тра же за -
нат ска за ни ма ња. При том не
ми слим са мо на кла сич не за -
на те, за ко је је до вољ на тро го -
ди шња шко ла, већ и на оне за
ко је вам тре ба фа кул тет – ин -
фор ма тич ке тех но ло ги је, ве те -
ри нар ство и слич но. Не ма ме -
ста за оне с ку пље ним ди пло -
ма ма, по сло дав ци јед но став но
не же ле да пла ћа ју рад ни ке ко -
ји не ма ју ре ал но, упо тре бљи во
зна ње – на гла сио је Лу кач.

Пре ма ре чи ма Су за не Јо ва -
но вић, чла ни це Град ског ве ћа
за ду же не за рад, за по шља ва ње
и со ци јал ну по ли ти ку, ко ја је
за јед но са Ђор ђем Лу ка чем при -
су ство ва ла све ча ном отва ра њу
сај ма, град је за ре а ли за ци ју
про гра ма и ме ра ак тив не по ли -
ти ке за по шља ва ња ове го ди не
из дво јио пре ко 54 ми ли о на ди -
на ра, што је за 22 ми ли о на ви -
ше не го ла ни.

Д. Ко жан

ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

НЕМА ПОСЛА ЗА КУПЉЕНЕ ДИПЛОМЕ

РАГ БИ У СТАР ЧЕ ВУ

Ср би ја про тив Сло ве ни је
У су бо ту, 11. ма ја, на ста ди -
о ну ФК-а „Бо рац” у Стар че -
ву би ће од и гра на раг би утак -
ми ца из ме ђу Ср би је и Сло -
ве ни је у окви ру ква ли фи ка -
ци ја за Rugby Europe Inter-
national Championship.

Сло ве ни ја ва жи за глав -
ног фа во ри та у гру пи, али
уз ве ли ку по др шку с три би -
на Ср би ја мо же оства ри ти
до бар ре зул тат.

Меч је за ка зан за 14 са ти,
а пред и гра ове утак ми це би -
ће за вр шни тур нир Ку па Ср -
би је у кон ку рен ци ји пи о ни -
ра и пе тли ћа, ко ји по чи ње у
11 са ти. А. Ж.

Коме ли ће се осмехнути срећа?

По во дом Свет ског да на Цр ве -
ног кр ста, 8. ма ја, и Не де ље Цр -
ве ног кр ста, ко ја тра је од 8. до
15. ма ја, пан че вач ки огра нак те
ор га ни за ци је осми слио је низ
ак ци ја, од ко јих су не ке већ ре -
а ли зо ва не, а оста ле су ис пла -
ни ра не за пред сто је ће да не.

У сре ду, 8. ма ја, на Кор зоу и
у Град ском пар ку про мо ви са -
ни су сви про гра ми Цр ве ног
кр ста: пр ва по моћ, при каз по -
вре да и ста ња, про грам бор бе
про тив тр го ви не љу ди ма и до -
бро вољ но да ва ла штво кр ви. У
че твр так, 9. ма ја, Цр ве ни крст
је до ни рао уни фор ме Слу жби
хит не ме ди цин ске по мо ћи.

Ак це нат обе ле жа ва ња Не де -
ље Цр ве ног кр ста би ће ове

године ста вљен на ин фор ми -
са ње гра ђа на о огром ној уло зи
во лон ти ра ња, као нај сми сле -
ни јег на чи на ис ко ри шћа ва ња
сло бод ног вре ме на. Та ко ће у
су бо ту, 11. ма ја, од 17 до 19
са ти, у про сто ри ја ма Цр ве ног
кр ста о зна ча ју во лон те ри зма
го во ри ти во лон те ри Цр ве ног
кр ста и пред став ни ци Удру же -
ња за по моћ МНРО. Деч ји са -
јам пре вен ци је тр го ви не љу ди -
ма би ће одр жан у уто рак и сре -
ду, 14. и 15. ма ја, од 9 до 12
са ти.

Град ска ак ци ја до бро вољ ног
да ва ња кр ви би ће упри ли че на
у уо би ча је но вре ме – у сре ду,
15. ма ја, од 9 до 12 са ти, у Цр -
ве ном кр сту. Д. К.

У пе ри о ду од 13. до 19. ма ја
обе ле жа ва се 29. не де ља здра -
вља уста и зу ба. Тим по во дом
је Ин сти тут за јав но здра вље
Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић
Ба тут” рас пи сао ли ков ни и ли -
те рар ни кон курс „Орал но здра -
вље чу ва мо од нај ра ни јег уз ра -
ста”, на ме њен де ци у вр ти ћи -
ма и уче ни ци ма основ них шко -
ла у Ср би ји.

Циљ кон кур -
са је да се
под стак не
здрав стве -
но-вас пит -
ни рад с
де цом на
те му очу -
ва ња орал -
ног здра вља. Вр ти ћи
и шко ле мо гу да до ста ве по три
нај бо ља ли ков на ра да у ка те го -
ри ји пред школ ски уз раст и по
три нај бо ља ли те рар на и ли -
ков на ра да у ка те го ри ји осно -
ва ца I–IV и V–VIII раз ре да Цен -
тру за про мо ци ју здра вља За -
во да за јав но здра вље Пан че во,
Па сте ро ва 2, с на зна ком: „За
кон курс 29. не де ља здра вља уста
и зу ба”. Рок за сла ње је по не де -
љак, 13. мај. Д. К.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ НЕ ДЕ ЉЕ ЦР ВЕ НОГ КР СТА ОД 8. ДО 15. МАЈА

И вежба може да спасе живот

ПО ВО ДОМ НЕ ДЕ ЉЕ
ЗДРА ВЉА УСТА И ЗУ БА

По ша љи те ра до ве 
до 13. ма ја

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 ве ћи -
ну ве ри фи ко ва них, кон тро -
ли са них и су ми ра них ре зул -
та та мо гу до би ти за све га
сат вре ме на.

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

Акција у Градском парку

ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА
„ПСИХОГЕНЕЗА”

Саветовалиште 
за труднице

Следећег четвртка, 16. маја,
почиње да ради бесплатно пси-
холошко саветовалиште наме-
њено трудницама и њиховим
партнерима с циљем што боље
припреме за родитељство.
Покренуто као пилот-пројекат
удружења „Психогенеза”, уз по-
дршку Министарства здравља,
саветовалиште ће радити у
наредна четири месеца.

Према речима Јадранке Гру-
јичић Ђурић, координаторке
пројекта, једном недељно
организоваће се радионице које
ће водити психотерапеут, пси-
хијатар и гинеколошко-акушер-
ска сестра. Упоредо ће инди-
видуалну психолошку подршку
будућим мамама и татама пру-
жати психолог – породични
психотерапеут, и то сваког уто-
рка од 12 сати.

За мај су предвиђене следеће
радионице: 16. маја „Психофи-
зичка припрема за труднице”,
23. маја „Дојење” и 30. маја „Не-
га новорођенчета у кућним усло-
вима”. Све радионице почињу у
16 сати. Број телефона за при-
јаве и додатне информације је
061/64-72-290. Д. К.

РПЦ ОБЕЛЕЖИЛА
ВЕЛИКИ ПРАЗНИК

Нови иконостас на
Источни петак

Поводом великог хришћанског
празника који се назива Источ-
ни петак Румунска православ-
на црква у Панчеву приредила
је освештавање новог иконоста-
са и олтара. Том чину је у пе-
так, 3. маја, у простору те вер-
ске заједнице у Његошевој ули-
ци, поред других свештеника
из околине, присуствовао и вла-
дика РПЦ Силуан.

Председник локалног цркве-
ног одбора Трифу Дамјан ис-
такао је да је иконостас стигао
из Темишвара, а да је његово
постављање финансијски по-
могао Град Панчево. Ј. Ф.

СВАКЕ СУБОТЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 

КАРДИОЛОГА И ЕКГ

Цена: 3.000 дин

УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 4.000 дин

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД КАРДИОЛОГА

+ УЛТРАЗВУК СРЦА

Цена: 7.000 дин

Прегледе обавља 

dr sc. med. 
Слободан Томић
(Институт „Дедиње”)

Заказивање радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900



Не мо гу да ка жем да је бо ље што сад мо ра мо да зна мо ко
је пред сед ник омла ди не не ке стран ке и ко је порт па рол
не ке пар ти је ко ја је два пре ла зи цен зус, а не зна мо мо жда
све до бит ни ке „Сте ри ји не на гра де”. Не кад је то би ло
обр ну то. С дру ге стра не, ми жи ви мо у до ба екс пан зи је
тог агре сив ног са др жа ја. Ре ци мо, на на слов ним стра на -
ма стра них но ви на ви диш те му о жи во ту пче ла или о
про бле му во де. Ми ни смо до шли још до про бле ма во де.
Не да ју нам стар ле те и пред сед ни ци стра на ка да до ђе мо
до еко ло ги је.

(Пи сац и но ви нар Бран ко Ро сић, „Блиц”, 5. мај)

* * *
Нај ве ћи про блем је био и остао што је сред њи слој као
прет по став ка за сва ку су штин ску про ме ну дру штва про -
па дао, а без ње го вог сна жног ус пра вља ња и ди на мич ког
при су ства за га ран то ва на је стаг на ци ја, па и ре гре си ја
дру штва. Та ко зва ни ели ти зам но во ком по но ва них ин те -
лек ту а ла ца де лу је и ху мор но и ка ри ка ту рал но. Мно ги од
њих су се до мо гли ви со ко ста ту сних ди пло ма, сум њи вих
док то ра та и ва жних дру штве них по ло жа ја. Сто га ни је
нео бич но што и са да но ву ква зи е ли ту чи ни но во ком по -
но ва на естра да. Не пре ста на стра нач ка „уве за ност” ин те -
лек ту ал них за ви сни ка од по ли ти ке и ин те лек ту ал на ау -
то но ми ја не иду за јед но.

(Про фе сор со ци о ло ги је кул ту ре Рат ко Бо жо вић, „Днев -
не но ви не”, 2. мај)

* * *
Жи ви мо у вре ме ну уце на, цен зу ре, прет њи, у вре ме ну у
ко ме се ћу та ње ку пу је, а не ћу та ње ка жња ва. Да кле, у вре -
ме ну ис кри вље ња ствар но сти, ме диј ског бр ло га и сва ког
дру гог по ни же ња гра ђа на ко ји су умрт вље ни стра хом,
де фе ти змом или не ма њем ин фор ма ци ја. Али: „Ћу ти, мо -
же и го ре”. У тре нут но лич ној пре пир ци ко ју власт во ди с
ли де ри ма опо зи ци је, они ко ји се нај ре ђе по ми њу су гра -
ђа ни. То су они не за до вољ ни љу ди ко ји се на те ле ви зи ји
те ма ти зу ју са мо он да ка да тре ба ре ћи ко ли ко их је, ма ло
или мно го, у за ви сно сти од по тре ба. Са мо он да кад тре ба
ре ћи ко ли ко смо глу пи, ди вљи и на сил ни, или ко ли ко
смо при стој ни, ра зум ни и мо дер ни, сви ми, та хо мо ге на
ма са о ко јој се го во ри с не ко ли ко грд них или по хвал них
епи те та. А на ши жи во ти? Они се већ ма ло ко га ти чу.

(Глу ми ца Ха на Се ли мо вић, „По ли ти ка”, 2. мај)

* * *

* * *
У Ср би ји је 125 ме ди ја уга ше но у пот пу ној ти ши ни, јер
ни је има ло сред ста ва да пла ћа огром не так се и на док на -
де ко је нам др жа ва на ме ће, а ко је, на при мер, за „Ка нал
9” из но се око 600.000 ди на ра ме сеч но, плус све оста ле
так се ко је пла ћа мо као сва ко дру го при вред но дру штво.
„Ка нал 9” по сто ји два де сет го ди на и ја сма трам да не -
мам пра во да до зво лим да се тим еко ном ским и оста лим
при ти сци ма ко ји ма смо из ло же ни уга си мо у ти ши ни.

(Вла сни ца но во сад ске те ле ви зи је „Ка нал 9” Ма ја Па -
вло вић, DW, 3. мај)

* * *
Про це њу је се да ско ро шест ми ли о на љу ди из овог ре ги -
о на тре нут но жи ви у ино стран ству, што пред ста вља тре -
ћи ну по пу ла ци је за пад ног Бал ка на. Еми гра ци ја, по себ но
мла дих об у че них ка дро ва, озби љан је про блем за за пад -
ни Бал кан. Ми гра ци је су мо ти ви са не раз ли ка ма у при -
хо ди ма у по ре ђе њу са зе мља ма Евро пе, што је глав ни ци -
ља ни ре ги он. Али на ми гра ци је ути че и не за до вољ ство
до ма ћим по ли тич ким и еко ном ским при ли ка ма. Ре ша -
ва ње про бле ма ми гра ци ја је ве о ма сло же но. Ни је ту реч
са мо о по ди за њу ни воа при хо да, што је те шко пи та ње са -
мо по се би, већ и о кре и ра њу бо љих усло ва за жи вот на
ло кал ном и на ци о нал ном ни воу. То под ра зу ме ва бо ље
функ ци о ни са ње јав них ин сти ту ци ја, ко је тре ба да слу же
љу ди ма уме сто да ком пли ку ју њи хо ве жи во те, пру жа ју
ви со ко ква ли тет ну здрав стве ну за шти ту и обра зо ва ње, али
и пра во суд ног си сте ма у ко ме ће суд ски про це си би ти
фер и не ће тра ја ти го ди на ма.

(Пред сед ник Европ ске бан ке за об но ву и раз вој Су ма
Ча кра бар ти, РТС, 2. мај)

* * *
Слу чај па ље ња ку ће гро чан ском но ви на ру Ми ла ну Јо -
ва но ви ћу је ди ни је у ко јем је но ви нар ко ји је на пад нут
на та ко стра шан на чин остао жив а да се при том зна ју
и на ло го дав ци и из вр ши о ци. У та квим окол но сти ма би
сва ком су ду тре ба ло да бу де ла ко да бр зо до не се пре су -
ду, ме ђу тим, све до ци смо то га да пр во оп ту же ни Дра го -
љуб Си мо но вић – до ско ра шњи пред сед ник оп шти не
Гроц ка – на ла зи на чи на да из бе га ва су ђе ња и оп стру и -
ше слу чај.

(Пред сед ник НУНС-а Жељ ко Бо дро жић, Н1, 3. мај)
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КОНЦЕПТ

ОДР ЖА НО ДВА НА Е СТО ОКУ ПЉА ЊЕ ГРА ЂА НА

Сло бод ни ме ди ји пред у слов свих оста лих сло бо да

КО НА ЧАН ИЗ ГЛЕД ПЛА НА ЈАВ НИХ НА БАВ КИ

За јав но осве тље ње – 1,4 ми ли јар де

Нај ма ње при сут них
до сад

На кон јед но не дељ не ус кр шње
па у зе у пе так, 3. ма ја, одр жа но
је два на е сто оку пља ње гра ђа -
на под на зи вом „1 од 5 ми ли о -
на Пан че во”. Упа дљи во је би -
ло да се ис пред Кул тур ног цен -
тра оку пи ло нај ма ње Пан чев -
ки и Пан че ва ца до сад, тек сто -
ти нак. Та ко ђе, ни про тест не
шет ње на кра ју ни је би ло.

Го вор ни ци су би ли Ха на Бог -
да но вић и Мар ко Дра го сла -
вић, из гру пе ор га ни за то ра
про те ста, као и Дра го слав Шу -
ма рац, про фе сор бе о град ског
Гра ђе вин ског фа кул те та. С об -
зи ром на то да се скуп одр жа -
вао на Ме ђу на род ни дан сло -
бо де ме ди ја, сви они су нај ви -
ше вре ме на по све ти ли тој те -
ми од ве ли ког зна ча ја. Под ву -
че но је да су у сва ком де мо -
крат ском дру штву сло бод ни

ме ди ји пред у слов свих оста -
лих сло бо да, а да је да нас у
Ср би ји све то ве о ма огра ни -
че ног до ме та.

Уз то, гра ђа ни су по зва ни да
бу ду упор ни, јер без ја сних ак -
ци ја до про ме на у Ср би ји не ће
до ћи. Пре ма го вор ни ци ма, за
ло ше ста ње у др жа ви од го вор -
ни су број ни ре пу блич ки функ -
ци о не ри, али и ло кал ни. По -
но во су по ме ну ти „ра чу ни за
хра ну и пи ће, ко је гра ђа ни не

тре ба да пла ћа ју, већ они ко ји
су их на пра ви ли”.

Од мах по што су го вор ни ци
за вр ши ли сво ја обра ћа ња, скуп
је окон чан.

„Мо ја на ме ра је
свака ко и да ка да не
бу дем ви ше би ла
посла ни ца, оста не бар
то јед но обележено
ме сто за не ке бу ду ће
посланике са
инвалиди те том”, каже
на ша су гра ђанка

Бе о град ски ме ди ји су ових да -
на из ве шта ва ли о, у нај ма њу
ру ку, збр ци ко ја се до го ди ла
на пар кин гу ис пред На род не
скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је.
Реч је о пар кинг-ме сту за осо -
бе са ин ва ли ди те том.

Ка ко је у пр вом пла ну те при -
че на род на по сла ни ца из Пан -
че ва Љуп ка Ми хај лов ска, кон -
так ти ра ли смо с њом да би смо
до би ли ин фор ма ци је са из во ра.

Про блем – 12. апри ла

Оп ште по зна то је да у цен тру
глав ног гра да не ма до вољ но
пар кинг-про сто ра. То се, на -
рав но, од но си и на плац ис -
пред згра де нај ви шег за ко но -
дав ног те ла у др жа ви.

Љуп ка Ми хај лов ска нам је
нај пре ре кла да не ма до вољ но
ме ста да се пар ки ра ју сви на -
род ни по сла ни ци. До да ла је да
је на по чет ку ман да та стал но
има ла по те шко ће у про на ла -
же њу пар кинг-ме ста.

– То се, по себ но, де ша ва ло у
да ни ма ка да се одр жа ва ју пле -
нар не сед ни це. Че сто сам ан -
га жо ва ла аси стен та да ми при -
чу ва пар кинг-про стор, али је и
то био ве ли ки иза зов, јер је он
ко ле ги ни ца ма по сла ни ца ма и
ко ле га ма по сла ни ци ма не пре -
ста но и из но ва об ја шња вао за
ко га чу ва ме сто и због че га не
би тре ба ло да се ту пар ки ра ју.
Ка ко ис пред Народне скуп -

штине ни је би ло обе ле же ног
ме ста за пар ки ра ње осо ба са
ин ва ли ди те том, од лу чи ла сам
да се до пи сом обра тим Се кре -
та ри ја ту На род не скуп шти не
и за мо лим да се, за мо је по -
тре бе, озна чи јед но та кво ме -
сто. Зах тев је ве о ма бр зо усво -
јен и ре а ли зо ван – при ча на -
род на по сла ни ца.

То се до го ди ло пре ви ше од
го ди ну да на. Љуп ка Ми хај лов -
ска под вла чи да се ни ка да до
12. апри ла ове го ди не ни је де -
си ло да не ко од ње них ко ле ги -
ни ца и ко ле га пар ки ра ау то -
мо бил баш ту.

– Мо ја на ме ра је сва ка ко и
да ка да не бу дем ви ше би ла
по сла ни ца, оста не бар то јед но
обе ле же но ме сто за не ке бу ду -
ће по сла ни ке са ин ва ли ди те -
том или за осо бе са ин ва ли ди -
те том ко је до ла зе да по се те На -
род ну скуп шти ну. Ме ђу тим, 12.

апри ла, не где око 13 са ти, до -
шла сам и ме сто је би ло за у зе -
то. Тог да на је пар кинг био пун
иа ко ни је би ло за ка за не сед -
ни це, али су по сла ни ци вла да -
ју ће ве ћи не пла ни ра ли да про -
ве ду дан у На род ној скуп шти -
ни – при се ћа се на ша су гра -
ђан ка.

(Не)по сто ја ње на леп ни це

Она је пр во по гле да ла да ли
во зи ло има на леп ни цу ко ју ко -
ри сте сви на род ни по сла ни ци:
на њој сто ји ред ни број под ко -
јим је за ве ден по сла ник и број
скуп штин ског са зи ва.

– Во зи ло је има ло скуп штин -
ску на леп ни цу, али ме је збу -
ни ло то што је на њој пи са ло
да је реч о де се том са зи ву, а
овај тре нут ни са зив је је да на е -
сти. По ми сли ла сам да је реч о
ко ле ги из прет ход ног са зи ва
ко ји ни је ин фор ми сан. Ва жно

је да на по ме нем да во зи ло, за
раз ли ку од мог ау то мо би ла, ни -
је има ло про пи сну на леп ни цу
за осо бе са ин ва ли ди те том ко -
ја мо ра да сто ји за ле пље на, већ
се кроз про зор мо гла на зре ти
не ка ква, прак тич но мо бил на,
на леп ни ца ко ја је ста ја ла из -
над ко манд не та бле – об ја шња -
ва Љуп ка Ми хај лов ска.

Она је ка за ла свом аси стен -
ту да оде до обез бе ђе ња и да
их за мо ли да про на ђу по сла -
ни ка ко ји је за у зео ње но ме -
сто. До да је:

– Убр зо је до шао по сла ник
Вла до Ба бић. Оно што је нај -
ин те ре сант ни је, је сте да је он
ле кар, спе ци ја ли ста ме ди ци не
ра да. Ра ди у До му здра вља „Др
Ђор ђе Ла зић” у Сом бо ру. Ка да
сам га ви де ла, упи та ла сам га
због че га је стао на мо је ме сто,
а он ми је од го во рио да има
на леп ни цу. Она је сте је дан од
оба ве зних кри те ри ју ма да се
ста не на обе ле же но ме сто, али
да ле ко ва жни ји кри те ри јум од
то га је сте да осо ба има те шко -
ће при кре та њу, што ја ни сам
мо гла да уо чим код ко ле ге.

Љуп ка Ми хај лов ска због пра -
ва на при ват ност не же ли да
за ла зи у сце на ри је о на чи ни ма
на ко је је Ба бић мо гао да до ђе
до на леп ни це ко ја, по на вља,
ни је би ла за ле пље на где тре ба,
али, ка ко је ре кла, „ипак бих
мо гла да по сум њам да до тич -
ном го спо ди ну на леп ни ца слу -
жи од си ту а ци је до си ту а ци је”.

Она по ен ти ра ми шљу да чак
и да је Ба бић ко ри сник тог пра -
ва, „он вр ло до бро зна да је ме -
сто обе ле же но на мо ју ини ци -
ја ти ву и, у нај ма њу ру ку, мо -
гао је да се обра ти На род ној
скуп шти ни за ис ти ца ње још
јед ног та квог пар кинг-ме ста”.

До по ме ну тог по сла ни ка ни -
смо ус пе ли да до ђе мо до за -
кљу че ња овог бро ја.

ПО СЛА НИ ЦА ЉУП КА МИ ХАЈ ЛОВ СКА О ИН ЦИ ДЕН ТУ НА ПАР КИН ГУ

ЗБР КА ИС ПРЕД НА РОД НЕ СКУП ШТИ НЕ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Џип где му место није

На бав ка до ба ра,
услу га и ра до ва

Три пут ме њан, от кад је до нет
7. фе бру а ра, план јав них на -
бав ки Гра да Пан че ва за 2019.
го ди ну до био је не дав но ко на -
чан из глед. Пре ма про це на ма
над ле жних град ских слу жби,
укуп на вред ност на бав ки из -
но си 1.894.736.529 ди на ра, без
ПДВ-а.

За на бав ку до ба ра из дво је но
је 213,5 ми ли о на ди на ра. По -
сто ји два де се так став ки, а нај -
вред ни је ме ђу њи ма су, у отво -
ре ним по ступ ци ма, ку по ви на
стру је за јав но осве тље ње, ко ја
је „те шка” 183,3 ми ли о на ди -
на ра, и на бав ка ра чу нар ске
опре ме, чи ја је вред ност 4,1
ми ли он ди на ра. Оста так се мо -
же све сти у ру бри ку „јав не на -
бав ке ма ле вред но сти”.

Ка да је о услу га ма реч, Град
Пан че во ће то ком ове го ди не
по тро ши ти ско ро 1,5 ми ли јар -
ди ди на ра. Нај ве ћи део тог нов -
ца – 1,4 ми ли јар де – оти ћи ће,
та ко ђе у отво ре ном по ступ ку,

на, ка ко је фор му ли са но, „из -
бор при ват ног парт не ра и до -
де лу јав ног уго во ра о јав но-
при ват ном парт нер ству за вр -
ше ње услу га ре кон струк ци је,
ра ци о на ли за ци је и одр жа ва ња
си сте ма јав ног осве тље ња при -
ме ном ме ра уште де енер ги је

са LED тех но ло ги јом”. Око 10,4
ми ли о на ди на ра ко шта ће одр -
жа ва ње хи ги је не згра де Град -
ске упра ве.

У пла ну по сто ји и ко ло на
град ских јав них на бав ки за „ра -
до ве”. Тре ба ло би да они из
град ске ка се од не су 196,6 ми -

ли о на ди на ра. Из град ња по та -
ми шког ко лек то ра – тре ћа фа -
за – про це ње на је на 148,7 ми -
ли о на, ре ха би ли та ци ја не ка те -
го ри са них атар ских пу те ва на
17,5 ми ли о на, а „ре кон струк -
ци ја отво ре ног спорт ског те ре -
на” на 10,2 ми ли о на ди на ра.

Пао договор после три измене плана
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ДА ЛИ СУ ЂАЧ КЕ ЕКС КУР ЗИ ЈЕ ЛЕ ГА ЛИ ЗО ВА НЕ ПЉАЧ КЕ РО ДИ ТЕ ЉА

ПЛА ЋА СЕ У ЦРКВИ, НА МО СТУ И НА ЋУ ПРИ ЈИ
До Ва ље ва као до 
Бу дим пе ште

Про вод за ђа ке у 
На род ној скуп шти ни

Да ли се на став ни ци 
бо га те на из ле ти ма

Хи ља ду ди на ра пла ћа ли су пан че вач -
ки ђа ци за јед но днев ни из лет до Бе о -
гра да, где су оби ла зи ли На род ну скуп -
шти ну и На род ну бан ку Ср би је! Бу -
ду ћи да се ула зни це за ове ин -
сти ту ци је не пла ћа ју, це на овог
аран жма на мо же се сма тра ти
па пре ном!

Али има и ску пље: за основ це
из јед не на ше шко ле ор га ни зо -
ван је јед но днев ни из лет до Ва -
ље ва, по це ни (пра ва сит ни ца!)
од 3.170 ди на ра! За те па ре до -
би ће ру чак и ви де ће спо ме ник
Де сан ки Мак си мо вић, ма на стир
Ле лић, чу вен по Ни ко ла ју Ве -
ли ми ро ви ћу, и за та ла са ну Шу -
ма ди ју – кроз про зор ау то бу са.

Не ула зе ћи са да у ко рист од
по се те На род ној скуп шти ни или
Ле ли ћу (ма на стир уста но вљен
1996. го ди не!), су ди мо да су на -
ве де ни при ме ри и мно ги слич -
ни – при ме ри оти ма ње па ра! По -
ре ђе ња ра ди, јед но днев ни из лет
до Те ми шва ра ко шта 1.500 ди -
на ра. А три да на у Бу дим пе шти
– као два из ле та до Ва ље ва!

Шко ле у го ди шњем пла ну има -
ју је дан јед но днев ни из лет, у је -
се њем или про лећ ном де лу
школ ске го ди не, а све оста ло је
ствар сло бод не во ље шко ла и ту -
ри стич ких аген ци ја, ко је, је ли,
ра де да за ра де. Али са вет ро ди те ља
мо ра да да са гла сност на све по је ди -
но сти пу та ка ко би се он ор га ни зо вао.
Ово, из ме ђу оста лог, зна чи и при ста -
нак на це ну по ну ђе ну на тен де ру ко ји
рас пи су је шко ла. Не ка ко ис па да да

су у са ве ти ма увек пред став ни ци оног
де ла ро ди те ља ко ји из ле те и екс кур -
зи је сма тра ју вр ло ва жним за обра зо -
ва ње њи хо ве де це – и ко ји за то мо гу
да пла те сва ку це ну. На дру гој стра ни
су они ро ди те љи ко ји је два са ста вља -
ју крај с кра јем, али не же ле да им се
де ца из два ја ју од вр шња ка... Њи хо ва
љут ња због по ну да аген ци ја је ра зу -
мљи ва.

Ко све узи ма но вац

– По сто ји чи тав ла нац услу га и сви у
том лан цу мо ра ју да бу ду пла ће ни –
об ја шња вао је сво је вре ме но Алек сан -

дар Се ни чић, ди рек тор ЈУ ТА, струк -
ту ру тро шко ва ви ше днев них ђач ких
екс пе ди ци ја. – Ле кар мо ра да бу де
при су тан све вре ме. Рет ко ко ји обје -
кат има свог ле ка ра, па он мо ра да се
пла ти, а це на је од 50 до 100 евра

днев но. Оба ве зан је пра ти лац гру пе у
ау то бу су, ко ји ко шта 20 евра, као и
ре кре а тор, ко ме се да је 20 или 30
евра днев но. Ту је и пре воз, а це на за -
ви си од де сти на ци је и днев ни це за
на став ни ке. Они, као и ре кре а то ри и
пра ти о ци пла ћа ју се по уго во ру о по -
вре ме ним и при вре ме ним по сло ви -
ма, где је по рез чак 57 од сто. Нај ма -
њу за ра ду има ју ту ри стич ке аген ци је,
не ви ше од се дам од сто – ка же он,
до да ју ћи да би укуп на це на би ла ни -
жа кад би се др жа ва од ре кла овог по -
ре за. Или кад би суб вен ци о ни са ла
екс кур зи је до до ма ћих де сти на ци ја,

уме сто да де ца пу ту ју у шо пин ге по
ино стран ству.

Шко ле у це ну за ра чу на ва ју и гра -
тис ме ста за де цу из со ци јал но угро -
же них ка те го ри ја (обич но јед но на
де сет пла ће них), али те шко је оте ти

се ути ску да је ова ква со ли дар ност
за пра во је ди на став ка за ко ју не тре -
ба жа ли ти па ре.

Јер по сто ји си ва зо на из ме ђу сли ке
ко ју да ју ра чу ни це аген ци ја и ди рек -
то ра шко ла и ста ња на од ре ди шту.
Со бе, би ло тро кре вет не, би ло сед мо -
кре вет не, мо гу би ти и ова кве и она -
кве, оброк та ко ђе... а ћар и до пе де сет
од сто!

По ви ка на на став ни ке

Нај ви ше бо ду очи днев ни це на став -
ни ка. Оне се, са зна је мо у јед ној пан -
че вач кој шко ли, за јед но днев не из ле -

те кре ћу од 200 до 1.000 ди на -
ра по ђа ку, а пре ци зи ра ју се у
до го во ру из ме ђу шко ле и аген -
ци је. Кад су ви ше днев на пу то -
ва ња у пи та њу, по пут ма тур -
ских екс кур зи ја у ино стран -
ство, њих од ре ђу је са вет ро ди -
те ља, у ви си ни од 25 до 35 евра
по уче ни ку.

– Не ко ме ово из гле да „ве ли -
ка па ра”. Али не мо же се јед -
на ко пла ти ти днев ни ца ка да је
на став ник са ђа ци ма осам са -
ти и ка да је с њи ма 24 са та. Он
о де ци, ко ја су на пу ту још не -
мир ни ја и скло ни ја ис па ди ма,
бри не од мо мен та ка да уђу у
ау то бус до мо мен та ка да се
вра те ку ћи – ка же јед на сред -
њо школ ска про фе сор ка с ду -
го го ди шњим ис ку ством.

Ка ко год би ло, ни јед на екс -
кур зи ја ни је от ка за на због не -
до стат ка про фе со ра нео п ход -
них за прат њу. И за ме ста ле -
ка ра, ани ма то ра (шта год да
ра де) и во ди ча (ко ли ко год да
су струч ни) увек има до вољ но
за ин те ре со ва них! Бу де и ђа -
ка... а на кра ју се на ђе и па ра.

„Да му се вр шња ци не ру га ју...”
Је ди но се ни ко не се ти да пи та ону

аген ци ју и шко лу да ли ће ђа ци за па -
ре ко је су им тра же не до Ва ље ва –
ићи пре ко Те ми шва ра...

Р. Т.

Највише новца уложено 
у модернизацију
Рафинерије у Панчеву

НИС се враћа пројекту
„Ветропарк Пландиште”

НИС је прошле недеље објавио консо-
лидоване резултате пословања за први
квартал 2019. године, урађене у скла-
ду с међународним стандардима фи-
нансијског извештавања. Према овом
извештају, НИС је у првом кварталу
2019. године наставио реализацију стра-
тешких пројеката на којима ће се за-
снивати даљи развој компаније.

Укупан обим инвестиција износи
8,3 милијарде динара, што је шест
одсто више него у прва три месеца
2018. године. Највише улагања је
остварено у области истраживања и
производње нафте и гаса, док је од
појединачних пројеката приоритет
био наставак инвестиција у дубоку
прераду у Рафинерији нафте Панче-
во. Поред тога, учињени су конкрет-
ни кораци у реализацији још двају
капиталних пројеката – у марту је
почела изградња Термоелектране–то-
плане (ТЕ-ТО) Панчево, коју НИС ре-
ализује у партнерству с „Гаспром енер-
гохолдингом”, и настављено је анга-
жовање нафтног гиганта на пројекту
„Ветропарк Пландиште”.

Када је реч о финансијској добити,
показатељ EBIT DA (добит пре плаћа-
ња камата, пореза на добит и аморти-
зације) износи 6,3 милијарде динара,
док је нето зарада НИС-а 158 милио-
на динара. На остварене финансијске
резултате у првом кварталу утицали
су ниже просечне цене нафте у односу на прво тромесечје 2018. године, ка-

питални ремонт у Рафинерији нафте
Панчево и већа амортизација. НИС је
по основу јавних прихода уплатио 40
милијарди динара на рачун Републи-
ке Србије.

Што се производње тиче, у првом
кварталу 2019. године извађена је

321.000 условних тона нафте и гаса,
док је у НИС-овим постројењима укуп-
но прерађено 599.000 тона нафте и
полупроизвода. Истовремено је оства-
рен промет нафтних деривата од
726.000 тона.

Кирил Тјурдењев, генерални дирек-
тор НИС-а, поводом објављивања фи-

нансијског извештаја изјавио је да су
капитални пројекти и даљи развој
НИС-а приоритети и у 2019. години
и додао:

– Од посебне важности за нас су
модернизација Рафинерије нафте у
Панчеву и радови на изградњи по-
стројења за дубоку прераду. Такође, у
сарадњи с партнерима настављамо
активности на изградњи термоелектра-
не-топлане у Панчеву и реализацији
пројекта „Ветропарк Пландиште”.
Поред тога, у фокусу НИС-а у настав-
ку године биће повећање оперативне
ефикасности и унапређење финан-
сијских и оперативних резултата на
нивоу целе компаније.

У фокусу НИС групе је унапређење
у области безбедности на раду, па је
тако индикатор повреда са изгубље-
ним данима (показатељ LTIF) сма-
њен 38 одсто у односу на први квар-
тал претходне године.

ПОСЛОВНИ ИЗВЕШТАЈ НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

Инвестиције су приоритет и у наредном периоду

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПО ДР ШКА ШКО ЛА МА

Но ви ци клус
финан си ра ња

По кра јин ски се кре та ри јат за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о -
нал не ма њи не – на ци о нал не за јед -
ни це пред ста вио је про шле не де -
ље, про грам ин ве сти ци о них ула -
га ња за ову школ ску го ди ну, у окви -
ру ко јих се фи нан си ра ју (од но сно
су фи нан си ра ју) ре кон струк ци ја,
адап та ци ја, са на ци ја и ин ве сти ци -
о но одр жа ва ње обје ка та обра зов -
но-вас пит них уста но ва на те ри то -
ри ји АП Вој во ди не. Ове го ди не
шко ле су нај ви ше тра жи ле по моћ
за за ме ну сто ла ри је, са на ци ју кров -
не кон струк ци је и за ме ну кров ног
по кри ва ча, по бољ ша ње енер гет ске
ефи ка сно сти објек та, са на ци ју са -
ни тар них чво ро ва, ре кон струк ци -
ју елек трич них ин ста ла ци ја итд.

Пот пи са ни су уго во ри о 48 про је -
ка та: са 44 уста но ве обра зо ва ња и
че ти ри је ди ни це ло кал не са мо у пра -
ве. Одо бре на су сред ства за из во ђе -
ње гра ђе вин ских ра до ва на објек ти -
ма че ти ри пред школ ске уста но ве,
28 основ них шко ла, 12 сред њих шко -
ла и че ти ри до ма уче ни ка. У скла ду
с фи нан сиј ским пла ном над ле жног
се кре та ри ја та, из бу џе та је из дво је -
но око 144 ми ли о на ди на ра.

ПОДРШКА ТИМУ ФИЗИЧАРА

НИС улаже у знање
Компанија НИС је, као и претход-
них шест година, подржала орга-
низацију Српске физичке олимпи-
јаде за ученике средњих школа. На
овогодишњој смотри надметао се
двадесет један млади физичар из
школа из целе Србије. Првих пет
ученика, победника Српске физич-
ке олимпијаде за ученике средњих
школа, пласирало се на Међуна-
родну физичку олимпијаду, која ће
ове године бити одржана у Тел Ави-
ву од 7. до 15. јула. НИС ће финан-
сијски подржати учешће српског
тима на такмичењу у Израелу.

Да подсетимо, националне и ме-
ђународне олимпијаде знања из
природних наука компанија НИС
подржава од 2013. године. У са-
радњи са стручним научним дру-
штвима руско-српски нафтни ги-
гант је до сада подржао 34 српске
и међународне олимпијаде знања
из Афизике, математике и хемије.
Уз подршку НИС-а, преко програ-
ма „Енергија знања”, српски олим-
пијци су до сада освојили укупно
77 медаља на међународним олим-
пијадама из природних наука, од
којих чак 28 на међународним так-
мичењима из физике.

ЕКО ЛО ШКИ СКАН ДАЛ

(Не)на ме ран
пропуст Ки не за!?

Ор га ни за ци ја „Грин пис Ср би ја”
упу ти ла је зах тев зва нич ни ци ма у
Ср би ји да се пре ки ну ра до ви на
из град њи фа бри ке гу ма „Шан донг
Лин глонг” у Зре ња ни ну све док јав -
но сти не бу де пре зен то ва на сту ди -
ја о ути ца ју те фа бри ке на жи вот -
ну сре ди ну. За ко ном је ја сно де -
фи ни са но да се пре из град ње би ло
ка квог по стро је ња ко је мо же има -
ти не га ти ван ути цај на за шти ту жи -
вот не сре ди не мо ра ура ди ти ова
сту ди ја. Та ква од ред ни ца по сто ји
и у ЕУ за ко но дав ству. Због ова квог
про пу ста прав ни тим овог удру же -
ња по кре ну ће суд ске по ступ ке и
тра жи ће об у ста ву ин ве сти ци је у
Зре ња ни ну. Град ска упра ва Зре ња -
ни на и Ми ни стар ство за шти те жи -
вот не сре ди не по твр ди ли су овом
удру же њу да сту ди ју не по се ду ју,
док из По кра јин ског се кре та ри ја -
та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот -
не сре ди не, ко ји је на ве ден као
над ле жан у том слу ча ју, од го вор у
за кон ском ро ку ни је сти гао.

Кр ше ње од ред би европ ских еко -
ло шких ди рек ти ва мо же до ве сти
до то га да се ки не ским гу ма ма из
Ср би је за бра ни ула зак на тло чла -
ни ца ве ли ке европ ске по ро ди це,
јер ће про из во ђа чи из ЕУ, ко ји по -
шту ју стро ге еко ло шке про пи се,
бити у неповољнијем положају.

ПРИЗНАЊЕ

Компанија НИС је добитник овогодишњег националног признања у обла-

сти безбедности и здравља на раду. Реч је о повељи „28. април” коју до-

дељује Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад,

запошљавање, борачка и социјална питања. У име НИС-а награду је при-

мио Улрих Пебал, директор Функције за HSE.

Oво национално признање (прво место у категорији компанија с више

од 250 запослених) НИС дели с компанијом „Ер Србија”. Према речима

менаџмента НИС-а, ова вреднa награда је потврда напора компаније да

се омогући висок степен безбедности на раду за све запослене у НИС-у

и пословне партнере.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВСТВО

ББ глоу је за крат ко вре ме
по стао нај тра же ни ји трет ман
ли ца у це лом све ту. Од ли ку ју
га ре зул та ти ко ји су од мах
ви дљи ви, као и без бо лан и
при ја тан на чин ра да.

У из во ђе њу трет ма на пр ви
ко рак под ра зу ме ва при пре му
ко же и про цес екс фо ли ја ци -
је, а ко ја ће се вр ста пи лин га
ко ри сти ти, за ви си од ти па и
ста ња ко же. На кон то га сле ди
унос ме зо те ра пиј ског кок те -
ла, ко ји се би ра на осно ву по -
тре ба ко же: за под мла ђи ва ње,
хи дра та ци ју, ак не, из бе љи ва -
ње…. Ме зо те ра пиј ски кок тели

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

За што је ББ глоу
плане тар ни хит

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Овај чај користи се као заштита од стреса и средство које продужа-

ва животни век.

Састојци: два литра воде, пет грама наренданог ђумбира, две

кашике сока од лимуна, две кашике меда, по прстохват љуте папри-

чице и аниса.

Припрема: Угрејте два литра воде и пустите да кључа пет ми-

нута, а затим охладите. У хладну воду додајте све састојке и добро

промешајте.

Дозирање: чај пијте у гутљајима током целог дана или, још бо-

ље, по једну шољу пре сваког оброка.

Тибетански чај 
за дуговечност

Вр то гла ви ца је ме ди цин ски
по ре ме ћај ко ји опи су је мо као
осе ћај соп стве ног окре та ња у
про сто ру, за но ше ња, про па -
да ња и по кре та ња пред ме та
око нас. Па ци јен ти че сто вр -
то гла ви цом име -
ну ју не све сти цу
и крат ко трај не
гу бит ке све сти,
те је нео п ход но
пре ци зно опи си -
ва ње по ре ме ћа -
ја. Ле ка ру су бит -
не ин фор ма ци је
да ли су симп -
то ми по вре ме ни
или у кон ти ну и -
те ту, да ли је по -
че так на гао или
по сте пен, да ли
вр то гла ви ца на -
ста је при окре -
та њу гла ве, у ле -
же ћем по ло жа ју, док па ци -
јент се ди или уста је. Ва жни
су по да ци о пре тр пље ној тра -
у ми гла ве, по ре ме ћа ју слу ха,
узи ма њу ле ко ва, ре спи ра тор -
ној ин фек ци ји, по ре ме ћа ји -
ма ви да, го во ра и тр ње њу ли -
ца. Тре ба ло би зна ти да ди ја -
бе тес, по ви шен крв ни при ти -
сак, ср ча не и не у ро ло шке бо -
ле сти и ми гре на мо гу узро -
ко ва ти ову вр сту про бле ма.

Ди јаг но сти ку би тре ба ло за -
по че ти кар ди о ло шким и не у -
ро ло шким пре гле дом, с по себ -
ним на гла ском на евен ту ал -

ним ср ча ним шу мо ви ма, арит -
ми ји, про ме на ма крв ног при -
ти ска и пул су при уста ја њу.
Пре глед уши ју по ка за ће нам
мо гу ћу де фор ма ци ју или про -
би ја ње буб не оп не, као и хро -
нич но за па ље ње ува. По сле
ово га пре ла зи се на те сто ве
ко ји по ка зу ју функ ци ју свих
три ју ме ха ни за ма за ду же них
за одр жа ва ње рав но те же те ла.
Они нам омо гу ћу ју да от кри -
је мо раз лог вр то гла ви це и при -
ме ни мо од го ва ра ју ћи трет ман.

Та ко зва на до бро ћуд на вр -
то гла ви ца нај че шће на ста је
по сле пре тр пље не тра у ме гла -
ве. Спе ци фич на је по то ме
што симп то ми обич но тра ју
ма ње од јед ног ми ну та, а на -
ста ју у ле же ћем по ло жа ју, при
окре та њу те ла или гла ве. Ле -
ко ви ма се симп то ми ума њу -
ју, а по себ ним ма не вром гла -

ве и те ла ко ји
при ме њу је ле кар
мо гу ће је ре ши -
ти про блем. Ка -
да вер ти го на -
ста не по сле не -
ке ре спи ра тор не
ин фек ци је, ве -
ли ка ве ро ват но -
ћа је да је до шло
до за па ље ња
осмог мо жда ног
нер ва. Ова вр то -
гла ви ца је пра -
ће на муч ни ном,
тра је 24–48 са -
ти, а симп то ми
се по сте пе но по -

вла че уз не ста бил ност ко ја је
при сут на не ко ли ко не де ља.

Та ко зва ну Ме ни је ро ву бо -
лест ка рак те ри шу че ти ри
симп то ма: на глу вост ко ја ва -
ри ра у то ку го ди не, сла би је
или ја че буб ња ње, осе ћај при -
ти ска у уши ма и вр то гла ви ца
ко ја мо же да тра је са ти ма. Уко -
ли ко те ра пи ја ле ко ви ма ни је
ефи ка сна, овај про блем се ре -
ша ва опе ра тив но. Мо жда ни
удар и ту мо ри мо зга ста ња су
ко ја нај ви ше угро жа ва ју па ци -
јен те с вр то гла ви цом, а ле че -
ње и прог но за су не из ве сни.

Узро ци вр то гла ви це

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

се уно се дер ма пе ном с на но-
на став ком. На но-на ста вак чи -
не ми кро и гли це без вр ха, обле
као гла ва чи о де, ко је ства ра ју
по вр шин ске (епи дер мал не)
пер фо ра ци је. На та ко при пре -
мље ну ко жу сле ди унос ББ
глоу се ру ма, до ступ них у не -
ко ли ко ни јан си, ко ји се то -
ком трет ма на при ла го ђа ва ју
бо ји ко же, те је мо гу ће ра ди -
ти сен че ње и кон ту ри са ње ли -
ца. ББ глоу се рум се са сто ји
од ком плек са ви со ко кон цен -
тро ва них ак тив них са сто ја ка
биљ ног по ре кла и пиг ме на та,
ко ји се та ко ђе уно се дер ма -
пе ном. На кра ју трет ма на
спро во ди се про цес уми ри ва -
ња ко же ма ска ма на ба зи хи -
ја лу ро на или ко ла ге на. На кон
трет ма на не тре ба се уми ва ти
бар два на ест са ти.Број трет -
ма на за ви си од ти па ко же.
Обич но је на кон пр вог по треб -
но по но ви ти про цес за 10–14
да на. Ако се ура де че ти ри трет -
ма на, трај ност је и до шест
ме се ци.

Ре зул та ти ви дљи ви на кон
трет ма на су: сма ње ње пиг -
мен та ци ја, фле ка, све тли ја и
сјај ни ја ко жа, ујед на чен тен,
сма ње ње сит них ли ни ја и бо -
ра, као и ма ња ви дљи вост про -
ши ре них по ра. ББ глоу је на -
ме њен свим ти по ви ма ко же,
као и свим ста ро сним до би -
ма. Због чи ње ни це да је без -
бе дан и да су ре зул та ти од -
мах ви дљи ви, ко ти ра се ви -
со ко у све ту ко зме ти ке.

Губитак полне моћи
је неминован, али га
можемо одложити

Почните на време са
здравим навикама

Према недавном истраживању,
54 одсто парова старијих од
шездесет година има срећан
љубавни живот, а 25 одсто њих
тврди да и даље има редован
секс. Будите искрени, јесте ли
то очекивали?

Живот до шездесете је за-
право само низ одговорности
које се смењују: школа, посао,
деца, дечја школа, дечји по-
сао, унуци... Онда, са одла-
ском у пензију, долази (барем
се свако од нас нада да је та-
ко) дуго очекивани тренутак
када се коцкице сложе и ка-
да, уз уздах олакшања, може-
мо да се препустимо уживању
у чињеници да напокон има-
мо сасвим довољно времена
за себе.

У поверењу

Ако сте одували шездесет све-
ћица на торти и још увек сте
здрави, а притом поред себе
имате животног сапутника или
сапутницу, прави сте срећник!
Сада вас апсолутно ништа не
спречава да се препустите ужи-
вању на све начине.

Наши саговорници, пар ко-
ји је због помало шкакљиве те-
ме желео да остане анониман,
заједно су цео живот. Упозна-
ли су се када је њој било 15, а
њему 22. Данас, више од чети-
ри деценије касније, и даље су
нераздвојни. Сматрају да је
секс еликсир живота, али при-

знају да на том плану није све
као некада.

– У младости је тога било и
по неколико пута дневно, а сад
је то доста ређе. Међу нама
можда има мање страсти, али
је зато више љубави и више
нежности. До сада нам, сре-
ћом, није требала помоћ ме-
дицине, а промениле су се са-
мо две ствари: не могу више
баш све позе да дођу у обзир и
интензитет оргазама је мало
слабији. С друге стране, деца
су већ одрасла и имају своје
породице, па проводимо ви-
ше времена насамо, што нам
помаже да се коначно опусти-
мо и уживамо без гледања на
сат – каже наш саговорник, а
његова супруга додаје да, по
њеном искуству, није тачно да
се у менопаузи либидо смању-
је – напротив.

Добра и лоша вест

Но чињеница је да немају сви
парови баш толико среће. То,
на основу искуства у лекарској
пракси, потврђује и др Небој-
ша Тасић, уролог у Општој бол-
ници Панчево и у Заводу
„Панчевац”.

– Захваљујући развоју тех-
нологије и медицине, просе-
чан животни век је знатно про-
дужен, па се некадашња ста-
рост сада схвата као почетак
„зрелог доба”. Лоша вест је да
ове позитивне промене не пра-
ти увек и очувана сексуална
активност. Губитак полне
функције неминовна је после-

Ако код пацијента нема при-
дружених болести, лечење је
знатно једноставније и безбед-
није. Судећи по искуствима из
ординације уролога, најпопу-
ларнији су они лекови који се
узимају перорално, то јест који

се пију, без обзира на то да ли
су у питању природна средства
или новији синтетички леко-
ви.

– Основни услов је да пре-
парати буду безбедни, да не-
мају нежељена дејства на дрyге
системе и да их не узимате на
своју руку. Долазе у обзир и
лекови који се убризгавају у
организам, а постоје и разли-
чите направе за постизање
ерекције. Најбоље би ипак би-
ло да одлуку о врсти помоћи
предложи лекар и да пацијент
узимање медикамената никако

не започиње сам. Наиме, неки
лекови могу имати опасне, па
чак и фаталне последице. По-
знато је, рецимо, да поједини
препарати понекад имају не-
жељено дејство на кардиова-
скуларни систем, па лечењем

једног стања можемо угрозити
и сам живот пацијента. Ово,
наравно, није тако честа поја-
ва, али пацијенти морају бити
свесни опасности, чак и када
је она минимална – наглаша-
ва уролог.

Овај познати лекар поручује
да ће и код мушкараца и код
жена уредан и здрав живот, са
што мање токсина и непотреб-
них стресова, највише допри-
нети продужењу функциониса-
ња свих система у организму, а
самим тим и одржању здраве и
дуге полне активности.

дица старости код оба пола.
Када ће се то догодити, зави-
си од много фактора, а најви-
ше, чини се, од нас самих.
Промене у хормоналном ста-
тусу, а последично и у кости-
ма, мишићима и другим ор-
ганима, део су природног про-
цеса старења. Оне долазе по-
степено, али важно је знати
да их можемо успорити и про-
лонгирати, чиме ћемо одло-
жити и тренутак потпуног пре-
станка полног живота – обја-
шњава Тасић.

Поред генетских фактора,
тврди овај лекар, на то када ће

наш организам остарити, ути-
че и наше окружење, односно
социјална, политичка и еко-
номска ситуација.

– Ипак, о томе колико ћемо
брзо остарити, у највећој мери
„одлучујемо” ми сами својим
понашањем: бројним лошим
навикама и употребом разних
токсина вршимо најпогубнији
могући утицај на полну функ-
цију. Дуван и алкохол, који се
у младости често повезују с „до-
брим” сексом, заправо су нај-
заслужнији за брже старење,
као и за скраћивање периода
уредне полне активности – ис-
тиче наш саговорник.

Опрезно с лековима

Лекари се слажу да је, кад пол-
на функција једном буде угро-
жена, могуће потражити реше-
ње у различитим медицинским
средствима.

– У употреби су најразли-
читији препарати који делују
специфично на саму полну
функцију, отклањајући после-
дицу, а не бавећи се узроци-
ма. Ипак, треба имати у виду
да лечење стања и болести ко-
је долазе с годинама може
врло повољно да утиче на очу-
вање полне активности. Оп-
ште и системске болести, као
што је, на пример, дијабетес,
угрожавају полну активност и
превремено је прекидају. За-
то је веома важно уочити
оваква обољења на време и
узимати адекватну терапију –
каже доктор Тасић.

ЉУБАВ ЈАЧА ОД „ВИЈАГРЕ”

Доктор Тасић памти једног пацијента из времена када је још

био млад уролог, пре више од две деценије. Декица од осам-

десет и кусур година, након операције простате упорно је

тражио да остане насамо с доктором.

Када се то напокон десило, са снебивањем је питао:

„Докторе, кад ћу ја поново моћи... знате... оно мало с

бабом?”

„Па није ваљда да још можеш, деко? У чему је твоја тај-

на?”, питао је доктор шаљиво.

Дека је мудро одговорио:

„Нема ту неке тајне, докторе, најважније је да ју волеееш,

а кад ју волеш, ондак ти је лако!”

У старијем добу има мање страсти, али више љубави

ПИТАЛИ СМО СТРУЧЊАКА

ИМА ЛИ СЕКСА ПОСЛЕ ШЕЗДЕСЕТЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Пацијенти често
вртоглавицом
именују несвестицу
и краткотрајне
губитке свести, 
те је неопходно
прецизно
описивање
поремећаја.

Др Небојша Тасић:
„Уредан и здрав 
живот са што мање
токсина и непотребних
стресова највише ће
допринети одржању
здраве и дуге полне
активности”.



Статистика сврстава
Србију међу земље
које имају „ни много
ни мало” празника 
у току године. Али
неки од нас имају
начин и да преваре
статистику...

Ет но ло зи ту ма че да су пра зни -
ци из раз искон ске по тре бе љу -
ди да не ка ко по де ле вре ме („од
Ђур ђев да на до Ми тров да на”),
а доц ни је су др жа ве схва ти ле
да су ови да ни по год ни за озна -
ча ва ње на ци о нал ног иден ти -
те та за сно ва ног на тра ди ци ји
и исто ри ји.

По прин ци пу „ка жи ми шта
сла виш, а ћу ти ре ћи ка кав си”,
у со ци ја ли зму се ни је ра ди ло
на дан ка да је уки ну та кра ље -
ви на (29. но вем бар), па на да -
не пар ти зан ских уста на ка (4.
и 7. јул), да би по сле 2000. го -
ди не за пра зни ке би ла про гла -
ше на не ка цр кве на „цр ве на сло -
ва” и да ту ми из ра ни је исто ри -
је (по че так Пр вог срп ског
устан ка)...

Овај пре лаз, ме ђу тим, ни је
про те као са свим глат ко – де -
си ло нам се, на при мер, да смо
са оста лим „пар ти зан ским пра -
зни ци ма” из бри са ли и 20. ок -
то бар, Дан осло бо ђе ња Бе о гра -
да, до ко јег Ру си, због свог
учешћа у тим рат ним опе ра -
ци ја ма, мно го др же, па смо
мора ли да га сла ви мо опет.
Али та да смо на па ра ду из ве -
ли вој ни ке у уни фор ма ма из
Пр вог свет ског ра та!

Пра зни ци, ме ђу тим, по ред
сим бо лич ке, има ју и јед ну дру -
гу, ре кло би се ва жни ју функ -
ци ју – то су да ни од мо ра!

Са мо за ма ло па ра се мно го
ра ди, пи сао је сво је вре ме но Ду -
шко Ра до вић, не слу те ћи да ће

ова његова досетка бити ак ту -
е лна и после четрдесет година.

Ус кр шњи и пр во мај ски пра -
знич ни да ни су ми ну ли и ко је
имао сре ће да се за по сли у јав -
ним слу жба ма и др жав ним
уста но ва ма, на од ма рао се. Ра -
ди ли су са мо за по сле ни у при -
ват ном сек то ру: же не у ки о -
сци ма бр зе хра не, ка сир ке, чи -
ста чи, пе ка ри...

Упр кос увре же ном ми шље -
њу да су „Ср би не рад ни ци” и
да се у Ср би ји мно го пра зну је,
ста ти сти ка је на на шој стра ни:
у по ре ђе њу с не ким европ ским
зе мља ма, ми смо пра ви мра -
ви-вред ни це.

Ми, на и ме, има мо три на ест
не рад них да на у го ди ни, а од
нас ви ше пра зну ју чак и Ја -
пан ци – два да на ви ше! Ме ђу
ре кор де ри ма су Ин ди ја и Ко -
лум би ја, са по 18!

У Ау стри ји за по сле ни ма сле -
ду је 13 да на пра зни ка, а ис -
под нас су на овој ска ли за по -
сле ни у  Грч кој са 12, Фран -
цу ској и Швед ској са по 11 да -
на пра зни ка, па Ма ђа ри, Но р -
ве жа ни и Бри тан ци са осам, а
на за че љу су Мек си кан ци са
све га се дам пра знич них да на.
Што се ком ши ја ти че, Сло вен -
ци и Хр ва ти пра зну ју по 14
да на го ди шње, а Ру му ни и Бу -
га ри по 11.

Али еко но ми сти ка жу да је
Ср би ја по себ на по „спа ја њу”
не рад них да на – кад год да у
сед ми ци пад не пра зник, ми га
„на ле пи мо” или на прет ход ни
или на на ред ни ви кенд и та ко
до би је мо пет да на од мо ра. Ово
сва ка ко ути че на про дук тив -
ност, а ни шта ма ње не га тив не
по сле ди це не ма ју ни они да -
ни пра знич не еу фо ри је и

општег опу шта ња уо чи та квог
од мо ра.

Се ти те се са мо ка ко из гле да
пр ва по ло ви на ја ну а ра и по ку -
шај те да на пр сте јед не ру ке
на бр о ји те ко ра ди из ме ђу Но -
ве го ди не и Бо жи ћа, и да ље –
све до срп ске Но ве го ди не, која

ни је зва нич ни пра зник, али се,
на рав но, сла ви!

Исто је та ко би ло и ми ну лих
да на, а по себ но до бро су про -
шли они срећ ни ци ко ји су „узе -
ли сло бо дан дан” или бо ло ва -
ње, или су има ли мо гућ ност да
„од ра де” пе так, 3. мај...

На рав но, све ово не ва жи за
оне ко ји ра де за ма ле па ре...

ТЕМА БРОЈА
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ПРА ЗНИ ЦИ У СР БИ ЈИ

НЕ РАД НО ЗА НЕ РАД НИ КЕ

ДАН ДЕЈТОНА

КАО ПРАЗНИK

Запослени у Црној Гори

због државних и верских

празника не раде тринаест

дана и још православци

имају један дан за право-

славну славу.

У Републици Српској

празнује се тринаест дана,

а државни празници, поред

класичних (Нова година,

Први мај, Дан републи-

ке...), јесу и српска Нова го-

дина, Дан победе над

фашизмом и Дан успоста-

вљања Општег оквирног

споразума за мир у БиХ,

односно празник Дејтон.

Осим тога, запослени имају

право на два нерадна дана

за своје верске празнике.

У Федерацији БиХ пра-

знује се дванаест дана, а за-

послени имају право на два

плаћена и два неплаћена

дана „за верске потребе”.

И УСТАВ И ЗАСТАВА

Грађани Србије 15. и 16. фебруара обележавају Дан држав-

ности, у знак сећања на почетак Првог српског устанка, али

и на доношење првог Устава Србије. Историчари данас оце-

њују да је тим уставом Србија постала демократскија земља

од Француске, Аустрије и Русије, и да је у том периоду нај-

више личила на Америку!

Устав је, међутим, био на снази само две недеље, одно-

сно до почетка марта, када је привремено, а 11. априла

1835. године коначно укинут. Његове одредбе нису одгова-

рале ни Турској, ни Русији, ни Аустрији, али ни самом кне-

зу Милошу Обреновићу, коме се није допадало

ограничавање власти.

Србија је тада добила и заставу. Милош је предлагао да

то буде бело-плаво-црвена тробојка, јер је таква била и ру-

ска застава, али је руски конзул то доживео као увреду. Ми-

лош му је онда даровао пехар украшен дијамантима, али ни

то није помогло.

„Окрени је, бре, наопачке”, рекао је српски кнез на крају

изнервирано и тако је застава Србије постала црвено-пла-

во-бела тробојка.

КАКО СУ СРБИ

ДОБИЛИ СВОЈУ НОВУ ГОДИНУ

Нова година уврштена је 1850. у државне празнике Србије

указом кнеза Александра Карађорђевића.

Када је у Краљевини СХС 1919. године усвојен грегори-

јански календар, Српска православна црква је остала при

старом рачунању времена. Срби у први мах нису славили

13. јануар. Међутим, врло брзо почела су у новој држави тр-

вења између Срба и Хрвата. Тако је Трговинско-обртничка

комора из Загреба тражила 1923. године од Министарства

социјалне политике да укине слављење верских празни-

ка по старом календару, српске празнике, дакле, јер

наводно то ствара губитке у пословању. Срби су то дожи-

вели као атак на национална права, па је од 1924. почело

бурно и демонстративно слављење „православне Нове

године”.

У комунизму је првих година свако обележавање 13. ја-

нуара било кажњиво. У Архиву Југославије постоје докумен-

ти који стриктно наређују да се „новогодишњи поклони

повлаче из продаје у време верских празника”. Каснијих го-

дина стега власти је попустила, па се на „православну Но-

ву” увелико певало „Ко то каже, ко то лаже...”, и пуцало.

Као и данас.

ДАН ПРИМИРЈА

И УЗАЛУДНИХ СМРТИ

Србија од 2012. године обележава 11. новембар као Дан

примирја у Првом светском рату у спомен на све невино по-

страдале у раздобљу између 1914. и 1918. године.

На основу споразума потписаног између сила победница

и Немачке, требало је да мир наступи у 11 сати 11. новем-

бра (једанаестог месеца у години). У року од неколико ми-

нута ова вест је обишла свет и сви су почели да чекају час

када ће бити окончан „рат над ратовима”. Али погибије ни-

су престале...

На дан мира амерички генерал Вилијам

Рајт наредио је својим војницима да за-

узму купатила у оближњем граду како

би окупани дочекали победу. У тој би-

ци, неколико сати уочи престанка ра-

та, погинуло је 65 Американаца.

Истог дана у 10.45 Француз Огустан

Требушон убијен је кад је преносио по-

руку трупама да ће у 11.30, након

примирја, бити сервирана супа.

А у минут до 11 на југу Француске

амерички војник Хенри Гантер – ваљ-

да у жељи да убије још једног неприја-

теља – нападао је збуњене немачке

трупе које су већ знале да је примирје ступило на снагу. Ни-

су имали другог избора до да му узврате... Тај случај је зва-

нично признат као последња погибија у Првом светском

рату.

Подаци о последњем погинулом српском војнику не

постоје.

Празници, али
не за свакога

И у нашем граду, као и у це-
лој земљи, поред државних
установа и предузећа, и многе
приватне фирме искористиле
су близину Ускрса и Првог ма-
ја и својим запосленима обез-
бедиле дужи низ слободних
дана.

То се, углавном, није одно-
сило на трговинске радње, од
којих су неке биле отворене и
ударних празничних дана, па
чак и најважније хришћанске
недеље. У ту групу не спадају
велики маркети, јер су, при-
мера ради, и „Макси”, „Аман”
или ДИС били затворени на
сам Ускрс (али су већ 1. маја
радили, додуше по скраћеном
режиму).

С друге стране, било је ма-
њих продавница које су нуди-

ле своју робу и тада, иако ма-
хом до поднева.

Власници таквих радњи ни-
су били вољни за разговор, али
у једној од њих су нам запосле-
не, не желећи да открију иден-
титет због бојазни да не остану
без посла, признале да за рад
на празнике немају никакву сти-
мулацију, већ да им се то рачу-
на у редовно радно време.

Претходних дана су непре-
кидно биле отворене и трафи-
ке, које и иначе функционишу
по систему „нон-стоп 24 часа”,
попут, рецимо, киоска „Рафа-
ело” у Старчеву. Један од ње-
гових власника навео је да го-
динама тако послују и да рад-
ницима за то следује појачана
дневница.

Ј. Ф.

ТРИНАЕСТ ДАНА РАДОВАЊА

У Србији се нерадно празнују следећи државни празници:

l Нова година – 1. и 2. јануар;

l Сретење – Дан државности Србије – 15. и 16. фебруар;

l Празник рада – 1. и 2. мај;

l Дан примирја у Првом светском рату – 11. новембар.

Нерадно се славе и верски празници:

l Први дан Божића – 7. јануар;

l васкршњи празници – почев од Великог петка закључ-

но с другим даном Васкрса (четири дана).

Поред ових дванаест празничних дана, запослени право-

славци имају право да не раде на први дан крсне славе, а

католици и припадници других хришћанских верских зајед-

ница – на први дан Божића и у дане ускршњих празника

почев од Великог петка закључно с другим даном Ускрса,

према њиховом календару. Припадници Исламске заједни-

це не раде на први дан Рамазанског бајрама и први дан

Курбан-бајрама, а припадници Јеврејске заједнице – на пр-

ви дан Јом кипура.

Ови верници, међутим, не раде ни у дане православног

Божића и Ускрса (који се прослављају свуда у Србији, па се

накупи и шеснаест нерадних дана).
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Не ће би ти по нов ног гре ја ња

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„Да ли зна те шта је с гре ја њем у пан -
че вач ким ста но ви ма? По след њих да -
на због ни ских тем пе ра ту ра вре ме под -
се ћа на је сен, а ми се смр за ва мо, на -
ро чи то у ју тар њим са ти ма”, пи ше на -
ша чи та тељ ка Ми ли ца са Стре ли шта.

По во дом ње ног пи та ња обра ти ли
смо се Ми лен ку Чуч ко ви ћу, чла ну
Град ског ве ћа за ду же ном за са о бра -
ћај и стам бе но-ко му нал не по сло ве.
Он је из ја вио да по нов ног гре ја ња не -
ће би ти, због тех нич ких раз ло га.

– Раз го ва рао сам с над ле жни ма у
„Гре ја њу” и они су ми об ја сни ли да је
снаб де вач тог ЈКП-а, ком па ни ја „Ср -
би ја гас”, пре шла у лет њи ре жим ра да
и да због то га не ма шан се да по но во
ра ди као што је ра ди ла то ком зим -
ских ме се ци. Да би се вра тио ста ри
ре жим ра да, по треб но је да до ђе њи -
хо ва тех нич ка слу жба и да да са гла -
сност, а то би по тра ја ло не ко ли ко да -
на – об ја снио је Чуч ко вић.

Ва же ћом град ском Од лу ком о на -
чи ну снаб де ва ња ку па ца то плот ном
енер ги јом ни су пред ви ђе не си ту а ци -
је ка да је спољ на тем пе ра ту ра ни ска
и по сле за вр шет ка греј не се зо не. У

чла ну 11, ко ји се је ди ни до ти че те
про бле ма ти ке, пи ше сле де ће:

„Греј на се зо на по чи ње ка да је спољ -
на тем пе ра ту ра 12 сте пе ни Цел зи ју -
со вих или ма ње, на осно ву из ве шта ја
ме те о ро ло шке ста ни це у Пан че ву ко -
ја при па да Ре пу блич ком хи дро ме те -
о ро ло шклом за во ду Ср би је. Ме ђу тим,
не пре 1. ок то бра те ку ће го ди не, а
пре ки да се или за вр ша ва ка да је спољ -
на тем пе ра ту ра из над 12 сте пе ни Цел -
зи ју со вих, али не по сле 30. апри ла
на ред не го ди не”.

Док су у Бе о гра ду на ја ви ли да ће
по че ти с тех нич ким то плим про ба ма
си сте ма, у пре во ду – би ће то пли ји ра -
ди ја то ри, у ве ћи ни гра до ва у Ср би ји
то пла не ће оста ти при свом ра ни јем
ста ву да је греј на се зо на за вр ше на.

Ако је за уте ху Пан чев ци ма, ра ди -
ја то ри ће оста ти хлад ни – ма кар и
пин гви ни да па да ју – и у Ни шу, Но -
вом Са ду, Су бо ти ци, Но вом Па за ру...

А то пла не ће, по ред Бе о гра да, ра -
ди ти и у Кра ље ву, Шап цу, Бо ру... Па
ако има те ро ђа ке у овим гра до вим,
пут под но ге.

А у Пан че во се вра ти те кад ото пли.

Због по ра ста во до ста ја Та ми ша том
ре ком је ових да на из прав ца Ру му ни је
ка на шем гра ду пло ви ла ве ли ка ко ли -
чи на пла стич них фла ша, ке са, гра ња,
уги ну лих жи во ти ња и дру гог от па да.

Ова еко ло шка ка та стро фа по че ла
је 3. ма ја, ка да је отво ре на бра на у
То ма шев цу. Као по сле ди ца то га ни во
Та ми ша је по рас тао, па је због огром -
них ко ли чи на ђу бре та у ре ци, би ло
угро же но чак се дам на ест ме ста. 

От пад ко ји је но си ла ова ре ка, про -
шао је по ред Пан че ва и на ста вио ка
Ду на ву, а на кон што је до спео та мо и
за га дио и ту ре ку, опет се вра тио у
Ру му ни ју. Због ове ван ред не си ту а -
ци је ре а го вао је По кра јин ски се кре -
та ри јат за по љо при вре ду, шу мар ство
и во до при вре ду.

Пред став ни ци те ин сти ту ци је су 4.
ма ја иза шли на те рен и на не ко ли ко
ме ста су из Та ми ша узе ли узор ке во -
де ка ко би ис пи та ли да ли су због за -
га ђе ња Та ми ша про ме ње не ор га но -
леп тич ке осо би не во де у тој ре ци. По -
во дом овог нео че ки ва ног до га ђа ја у

по је ди ним ме ди ји ма је об ја вље на из -
ја ва Љи ља не Ко нев ски из По кре та го -
ра на и цен тра во лон те ра Пан че во.
Она је ре кла да је ру мун ска стра на
мо ра ла да во ди ра чу на шта пу шта у
Та миш.

За чу ђу ју ће је да се по во дом за га ђе -
ња Та ми ша ни је огла си ло Ми ни стар -
ство за за шти ту жи вот не сре ди не, с об -
зи ром на то да у ње го вом са ста ву по -
сто ји по себ на ор га ни за ци о на це ли на
ко ја се ба ви чи сто ћом ре ка и је зера.

Осим то га, што је још ва жни је, на
сај ту те др жав не ин сти ту ци је мо же
се про чи та ти да она „оба вља по сло ве
др жав не упра ве ко ји се од но се на пре -
ко гра нич но за га ђе ње ва зду ха и во де”.
Ако „слу чај Та миш” ни је био до во -
љан по вод да ово ми ни стар ство ре а -
гу је и за тра жи об ја шње ње од над ле -
жне ру мун ске ин сти ту ци је, не зна мо
шта je joш тре ба ло да се до го ди да би
би ле пред у зе те не ке ме ре.

У „Ве чер њим но во сти ма” об ја вље -
на је из ја ва гра до на чел ни ка Пан че ва
Са ше Па вло ва у ве зи са за га ђе њем
Та ми ша. Он је ре као да ђу бре ко је је
ових да на про шло по ред Пан че ва не
пред ста вља опа сност за град и ста -
нов ни штво.

– Осим то га, Та ми шем про ла зе пло -
ви ла, што зна чи да ни плов ни пут у
тој ре ци ни је угро жен. Ме ђу тим, ђу -
бре ко је је до спе ло у њу по ка за ло је с
ко ли ким се не ма ром од но си мо пре -
ма на шим ре ка ма и очу ва њу жи вот не
сре ди не – из ја вио је Па влов.

М. Глигорић

ЕКО ЛО ШКА КА ТА СТРО ФА У ТА МИ ШУ

РЕ КА ПРЕ ТВО РЕ НА У ЂУ БРИ ШТЕ

Свет ски дан Цр ве ног кр ста обе ле жа -
ва се сва ке го ди не 8. ма ја, на дан ка -
да је ро ђен Ан ри Ди нан, осни вач јед -
ног од нај ма сов ни јих и нај ста ри јих
ху ма ни тар них по кре та. Он је био по -
ре клом из бо га те же нев ске по ро ди -
це, а на кон сту ди ја по све тио се бан -
кар ском по зи ву. Кре нув ши да скло -
пи по сао с На по ле о ном III, слу чај но
се об рео усред бит ке код гра да Сол -
фе ри на. Ужа сне пат ње ра ње ни ка ко -
ју је та мо ви део пре о бра зи ле су га и
про ме ни ле ток ње го вог жи во та.

Не са мо да је истог тре нут ка про -
ме нио сво је пла но ве и по чео да мо -
ти ви ше и ор га ни зу је љу де из окол -
них ме ста да пру же по моћ ра ње ни ма
ко ји су бес по моћ но је ча ли не го је до -
шао до иде је да све зе мље на све ту
тре ба да фор ми ра ју ор га ни за ци је ко -
је ће слу жи ти за по моћ бо ле сни ма и
ра ње ни ма у су ко би ма – без об зи ра на
то ко јој стра ни при па да ју.

Пот пу но се пре дао ства ра њу ме ђу -
на род не ор га ни за ци је чи ји би циљ био
убла жа ва ње пат ње и пру жа ње по мо ћи
сви ма ко ји ма је то по треб но. За пу -
стив ши по сао због тога, бан кро ти рао
је и за вр шио у крај њој бе ди, у јед ном

си ро тињ ском до му. Ипак, иде ја ко ју
је по да рио све ту има ла је дру га чи ју
суд би ну – по крет Цр ве ног кр ста на -
ста вио је да се раз ви ја и по стао при -
хва ћен до слов но од це лог све та.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не шта је
за њих ху ма ност и на ко ји на чин је
они ис по ља ва ју.

ГОР ДА НА ПА ВЛО ВИЋ, 
тех нич ки се кре тар:

– Ка да ви дим не ко га на ули ци ко -
ме је по треб на по моћ или ми за ку ца
на вра та, увек ра до по мог нем. Ако је
не ко гла дан, нај ма ње што мо гу да
ура дим, је сте да по де лим оно што
имам од хра не. Та ко ђе, деч је ства ри
по кло ни ла сам Цр ве ном кр сту.

РА ДО СЛА ВА ЧЕ ЛЕ БИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Че сто ста ру гар де ро бу од но сим у
Цр ве ни крст, а с вре ме на на вре ме
ша љем и СМС по ру ке ка да се ор га -
ни зу ју ху ма ни тар не ак ци је.

РА ДО ВАН КРАМ БА, еко но ми ста:
– Сма трам да је бит но увек би ти

ко рек тан пре ма љу ди ма. Уко ли ко мо -

гу да по мог нем, увек то и ура дим.
По мог нем че сто љу ди ма ко је сре ћем
на ули ци. На жа лост, ни сам ни ка да
мо гао да да јем крв из здрав стве них
раз ло га.

БОГ ДАН БЕЗ БРА ДИ ЦА, сту дент:
– У сва кој си ту а ци ји по ку ша вам да

по мог нем ко ли ко је то мо гу ће. Да јем
но вац они ма ко ји ма је за и ста нео п -
хо дан.

ЈО ВИ ЦА ЂУ РИЋ, пен зи о нер:
– Уче ству јем у ху ма ни тар ним ак -

ци ја ма. Ша љем по ру ке за при ку пља -
ње нов ца за ле че ње обо ле ле де це. Ка -
да сам био мла ђи, да вао сам крв, али
са да ни сам ви ше у мо гућ но сти.

МА РИ ЈА ГА ЈИЋ, 
гра ђе вин ски тех ни чар:

– Мој су пруг го ди на ма да је крв, а
ја с вре ме на на вре ме од не сем ста ре
ства ри, ко је ви ше ни ко не но си, у Цр -
ве ни крст или по кло ним не ко ме ко -
ме ће оне ко ри сти ти. На рав но, ша -
љем и по ру ке у окви ру ху ма ни тар -
них ак ци ја.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Б. БЕЗБРАДИЦАР. КРАМБА Ј. ЂУРИЋ М. ГАЈИЋ

КА КО ПОКАЗУЈЕТЕ ХУ МА НОСТ?

СМС по ру ке као не из о став на оп ци ја

Р. ЧЕЛЕБИЋГ. ПАВЛОВИЋ

НАША АНКЕТА

У ста ром де лу гра да, на углу ули ца
Ђу ре Јак ши ћа и Ни ко ле Ђур ко ви ћа,
већ го ди на ма се на ла зи ку ћа у ко јој
ни ко не жи ви и ко ја не ма кров, вра та
ни про зо ре. 

По ред тог за пу ште ног објек та да њу
про ла зе сви ко ји кре ну пе ши це до та -
ми шког ке ја и ка феа „Ва гон”, а но ћу
је то ме сто иде ал но за сни ма ње хо -
рор фил мо ва.

За тра жи ли смо раз ја шње ње од Бо -
ба на Ђур ђе ва, град ског се кре та ра у Се -
кре та ри ја ту за ин спек циј ске по сло ве. 

– Основ ни про блем је у то ме што је
не де фи ни са но ко је сво јин ски ти ту -

лар тог ме ста и ко ме оно при па да.
Дру гим ре чи ма, Град Пан че во је упи -
сан као вла сник пар це ле и зе мљи шта,
а Ре пу бли ка Ср би ја као вла сник са -
мог објек та. Тај обје кат је већ јед ном
го рео, због че га смо на ло жи ли Град -
ском пра во бра ни ла штву да по во дом
то га пре ду зме ме ре. Ме ђу тим, оно се
жа ли ло на то, јер је утвр ђе но да за тај
обје кат ни је над ле жан Град Пан че во,
већ Град ско пра во бра ни ла штво у Зре -
ња ни ну. Због то га би тре ба ло да том
ор га ну уру чи мо ре ше ње и да че ка мо
да он ре а гу је. Си ту а ци ја је прав но пот -
пу но не ја сна – ре као је Ђур ђев.

Ко је над ле жан за ру ше ви не?

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У че твр так, 8. ма ја, од 10 до 12.30,
због пла ни ра них ра до ва не ће би ти
стру је у це лој ули ци Про те Ва се Жив -
ко ви ћа. Су тра дан, у ин тер ва лу од 10
до 12 са ти, без ње ће би ти на ши сугра -
ђа ни ко ји ста ну ју у Ули ци Ла ва Тол -
сто ја од бро ја 58 па до бро ја 66.

На спи ску за ис кљу че ње стру је 10.
ма ја на ла зе се и Вој во ђан ски бу ле -
вар 36–40 и Ки кинд ска 17–21. Те

ули це ће би ти без елек трич не енер -
ги је од 8.30 до 10.30. Истог да на (10.
ма ја) не ће би ти стру је ни на Вој во -
ђан ском бу ле ва ру 42–55, и то од 11
до 13 са ти.

Ис кљу че ња стру је су пред ви ђе на и
за 13. мај. На спи ску су ули це Ми ло ша
Оби ли ћа, Бра ће Ју го вић, Ко сан чић
Ива на и То пли це Ми ла на. На ши су -
гра ђа ни ко ји жи ве у њи ма не ће има ти
елек трич ну енер ги ју од 8.30 до 10.30.

У мра ку ће 14. маја бити и ста нов -
ни ци Вла ди ми ров ца, и то од 8 до 15
са ти.

За сле де ћу сед ми цу ни су пла ни ра -
на ис кљу че ња во де.

Мрак нај че шће два са та

Ако „слу чај Та миш” ни је
био до во љан по вод да
мини стар ство затра жи
обја шње ње од над ле жне
ру мун ске институ ци је, не
зна мо шта jeсте!

Вода нешто носи

Радијатори остају хладни

Кућа без закона

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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Да ли знате да је прву машину за пра-
ње веша, 1889. године, изумео Пан-
чевац Никола Јовановић, књиговођа
у Магистрату? Милиони људи данас
њему дугују што су поштеђени муч-
ног увртања мокрог рубља...

Да ли некада помислите да и данас
можда баш у вашем комшилуку живе
људи који ноћи проводе будни сми-
шљајући мање или више оригиналне
и корисне ствари?

Летење као сан

Сава Ракиџић (51) није завршио ве-
лике школе, али је сигурно рођен као
иноватор. Још као мали гледао је свог
оца занатлију и учио како се праве
ствари потребне људима. Од детињ-
ства су га занимали авиони и све до
пензије је покушавао да направи раз-
не летелице. Док је био млад и имао
доста пријатеља које је занимала слич-
на тематика, био је посвећен једри-
лицама и авионима, али је касније,
услед недостатка пара, одустао од сво-
јих снова.

– Први мој проналазак олакшао
ми је живот: низак сам растом и би-
ло ми је тешко да преносим џакове
кукуруза, па сам смислио како да
кроз спиралну цев иду директно у
приколицу... То ме је мука натера-
ла. После сам правио самоходне дво-
редне комбајне. Један који је оти-
шао у Банатско Ново Село и даље

ради. Направио сам и један четво-
роредни самоходни, а такве ниједна
фабрика никада није конструисала
– прича Сава.

Он своје патенте није регистровао
јер није имао новца за то.

Прављење летелица било је скупо
задовољство. Неке делове је куповао,
а неке су му поклањали пријатељи из
иностранства.

– Направио сам два авиона и три
хеликоптера, а један такав модел јед-
носед касније су патентирали Јапан-
ци. Ипак, ниједна летелица није по-
летела, само сам их провезао по ли-
вадама доловачког атара – прича он.

Пера проналазач

Петар Гава (58) направио је свој прву
справу у трећем разреду основне шко-
ле. То је био детектор за хватање ра-
дио-таласа. Ни касније није имао од
кога да учи, него је одбачене предме-
те комбиновао и слагао, и тако су на-
стали замеци неких његових будућих
проналазака.

– Док сам радио у једној фирми
која се бавила производњом алуми-

нијумских профила, решавао сам че-
сто конструкционе проблеме, па су
моја креативност и мој таленат ис-
пливали на површину. На пример,
направио сам механизам за неутра-
лан положај ротирајућих врата. Он
је обезбеђивао да се врата не зауста-
вљају како се деси, да остану полуо-
творена... У суштини, само сам упро-
стио постојећи механизам, а за ре-
шење сам употребио точкиће за кон-

тејнере, две гумене опруге и две ме-
талне шипке – прича Петар.

Оригиналнији и компликованији
његов проналазак је класирка по ве-
личини за лешнике, тзв. калибратор.
Ова машина затребала му је кад је
посадио лешнике...

– Неопходна је у крцкању лешни-
ка. Они морају да изађу кроз тачно
одређен отвор, како би љуска могла
да се разбије а да језгро остане цело.
На интернету постоје нека решења,
али сам је ја направио на свој начин.
Иначе сам радио дуго као програмер
на ЦНЦ машинама и правио програ-
ме за машине – прича Петар.

Његова справа функционише са-
вршено, али намерава да још само
дотера њен изглед. Конструисао је и
машину за сечење дрва, на којој те-
стера може да се замени делом за
млевење грања, љусака од лешника
и ораха, па да се од тога направе
брикети.

– Сад планирам да направим уси-
сивач за сакупљање лешника и љу-
штилицу. Нећу своје изуме да патен-
тирам и да на томе зарађујем, ја само
продужавам век предметима који ви-
ше никоме не служе и претварам их у
корисне справе – закључује Петар.

Доктор за машинске проблеме

Ђурица Стајић (67) завршио је Вишу
машинску школу и читавог живота се
бави смишљањем корисних патена-
та. Радни век је провео у „Утви” и
„Петрохемији”, где је учио и приме-
њивао своје знање и искуство.

– С непуних осамнаест година скра-
ћивањем процеса рада направио сам
прву уштеду у „Утви”. Затим сам кон-
струисао прву машину за полирање од-
носно шлајфовање славина, а такву су
касније патентирали Немци... Напра-
вио сам филтер за пречишћавање бен-
зена, који има и атест. Овај изум је по-
држало Министарство за екологију и
просторно планирање 2010. године,
али је требало да половину средстава
за његову примену обезбеди Град. То
до сада није урађено – рекао је Ђурица.

Његов сто за испити-
вање регулационих вен-
тила тренутно је у про-
цесу селекције за нај-
бољу технолошку ино-
вацију Србије. Овај изум
погодан је за обуку уче-
ника у машинским шко-
лама и студената
Машинског факултета.
Други изум који је при-
јавио за такмичење,
јесте вибро плуг. Он
омогућава уштеду од 15
одсто горива, лакши рад
трактора и чува живот-
ну средину.

Последњи Ђуричин
изум је машина за се-
чење заптивача, неоп-
ходних у хемијској ин-
дустрији и свуда где
има вентила. Ђурица
Стајић има два реги-
стрована патента за уре-
ђаје направљене у „Пе-
трохемији”, а планира
и да патентира вибро
плуг.

Ракетно грејање

Слободан Ћирић (59)
био је запослен у „Пе-
трохемији” као аутома-
тичар. Када је престао да ради у фа-
брици, његова стваралачка страна се
пробудила. Он је осмислио нешто
практично и исплативо – ракетну пећ!

И ако каже да то већ постоји, он је
овом изуму додао неке посебне ка-
рактеристике како би пећ била еко-
номичнија и ефикаснија.

– Ракетне пећи постоје већ седам-
десет година и специфичне су по томе
што функционишу као реактори. У
њима настају гасови који могу да до-
веду до усијања. Ја сам овој пећи до-
дао пепељару и регулацију цуга. Мно-
ги је облажу да буде естетски лепша,
али ја то нисам урадио јер се на тај на-
чин губи топлота – прича нам Ћира.

Он се овим проналаском бавио ско-
ро годину дана, било је успона и па-
дова, али се на крају исплатило – до
сада је продао педесетак комада.

Прави и велике и портабл верзије,
а сада размишља како да направи ко-
тао за централно грејање који ће ра-
дити на истом принципу.

Самоуки електроничар

Дејан Трајковић (38) самоуки је сер-
висер мобилних телефона и кућних

апарата и ауто-лимар. Бављење елек-
троником га је одвело у свет
иновација и проналазака, и до сада
је осмислио три изума: уређај који

позива телефон власника кад му оби-
ју аутомобил, даљинско гашење укра-
деног аутомобила и „тихи аларм”
који телефонира власнику штићеног
објекта, а провалнике при томе не
узнемирава.

У послу му помаже син Никола, и у
производњи и у осмишљавању про-
налазака.

– Поносан сам на „тихи аларм”.
Недавно сам га и усавршио, па чак и
ако заборавите да га укључите, може-
те да га позовете и активирате и с да-
љине од сто километара – каже Де-
јан.

Дејан не користи никакву литера-
туру, нити познаје теорију, и каже
да све ради сам из главе. Један од
првих изума био му је оригинални
појачивач за антену по коме се про-
чуо у Панчеву, а сан му је да реали-
зује оригинални уређај за производ-
њу електричне енергије.

Али о том –потом.
Мирјана Марић

ПАНЧЕВЦИ ПРОНАЛАЗАЧИ

ИЗУМИТЕЉИ СВЕГА И СВАЧЕГА КОРИСНОГ

Ђурица Стајић

Дејан Трајковић

Петар Гава

Сава Ракиџић Слободан Ћирић

Ова књига
намењена
је деци од
три до пет
г о д и н а .
Приче су
п и с а н е
једностав-
ним јези-
ком, али и
с понеком
занимљи-
вом речју коју ће научити уз вашу
помоћ. Ту су и раскошне илустра-
ције у предивним бојама, а мали-
шани ће бити одушевљени сваким
детаљем који открију…

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли у
че му нај ви ше во ли те да спа ва те.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Нај ви ше од све га на све ту во -
лим да спа вам у за гр ља ју сво је ћер -
ке.” 063/7644...

„У ма ју обич но спа вам са мо у
ма ји ци, али овог ма ја ми ни бун да
ни је до вољ на.” 064/5523...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од -
го во ре на пи та ње шта је за вас
богат ство:

„Ве ће је бо гат ство жи ве ти у ма -
лом ста ну с по ро ди цом не го у ве -
ли кој ку ћи с та штом.” 064/9694...

„Бо гат ство је све оно што имаш
за бе ле же но у фо то- ал бу му.”
064/1359...

Д. К.

Два читаоца који до 15. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Када сте се највише одушеви-
ли цвећем као поклоном?”, награ-
дићемо по једном књигом. Одго-
воре ћемо објавити у наредном бро-
ју „Панчевца”.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на
1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у ВИП мрежи, 39,60 динара
у Теленор мрежи и 38,64 динара у
мт:с мрежи.

Јунакиња
„Беле хри-
зантеме”
је шеснае-
стогоди-
шња Хана
са острва
Чеџу, која
уз своју
мајку учи
да буде хе-
њо. Хењо
су жене-
р о н и о ц и
острвског
дела Ко-
реје, хранитељке својих породи-
ца, храбре и самосталне, и до те
мере цењене да уживају посебан
статус. Овој групи самосвесних и
слободних жена припада и Хана,
али само до тренутка када ће, у
настојању да заштити млађу се-
стру, завршити у рукама јапан-
ских војника и бити одведена у
Манџурију, где ради у борделу и
преживљава највеће страхоте.

„Бела 
хризантема”

Мери Лин Бракт

Приче за
малишане

Два читаоца који до 15. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Какве приче сте волели да
слушате када сте били мали?”, на-
градићемо по једном књигом. Од-
говоре ћемо објавити у наредном
броју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на
1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48
динара у ВИП мрежи, 39,60 динара
у Теленор мрежи и 38,64 динара у
мт:с мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА
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СВЕ ЧА НИ ПРО ГРАМ ОТВА РА ЊА ФЕ СТИ ВА ЛА БУ ДИ 

ОНО ШТО ДЕ ЦУ ЧИ НИ СРЕЋ НОМ
Културни телекс

Те мат ски про грам
Че твр так, 9. мај, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа: пред ста вља ње ро ма на „Yahoo” Бо ја на Ба би ћа.

Су бо та, 11. мај, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: пре -
да ва ње Ге ор ги ја На за ро ва „Тај не чи шће ња ор га ни зма”.

Уто рак, 14. мај, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: про -
мо ци ја зби р ке по е зи је „Сен ке на пу ту” Љи ља не Илић Ци цуљ.

Му зи ка
Че твр так, 9. мај, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
кон церт на гра ђе них уче ни ка.

Су бо та, 11. мај, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ре ги о нал -
на смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва де це из осам
оп шти на ју жног Ба на та.

Су бо та, 11. мај, 19 са ти, Све ча на са ла На род ног му зе ја: со ли -
стич ки кон церт пан че вач ке ви о ли нист ки ње Мар те Ме дан.

По не де љак, 13. мај, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: све -
ча ни кон церт по во дом обе ле жа ва ња да на Му зич ке шко ле „Јо -
ван Бан дур” Пан че во.

Уто рак, 14. мај, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: кон -
церт про фе со ра.

Уто рак, 14. мај, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: град ска
смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва од ра слих.

Из ло жбе
Че твр так, 9. мај, 19 са ти, га ле ри ја Град ске би бли о те ке: отва -
ра ње из ло жбе аква ре ла Ол ги це Мар ко вић Ху сар.

Уто рак, 14. мај, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа: из ло жба гра фи ке и ли но ре за „Че ти ри со бе и че ти ри пој -
ма” Ја сне Гу лан Ру жић.

Сре да, 15. мај, 17 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: све ча но отва -
ра ње осмог Би је на ла умет нич ког деч јег из ра за (БУ ДИ).

Ам ба са де Изра е ла, као и деч ју
из ло жбу „Умет ност и ду ша ми -
ра кроз ху мор” у окви ру ау -
тор ског про јек та Мо рин Ку -
шнер. Све ча ни про грам у Га -
ле ри ји упот пу ни ће кон церт

деч јег хо ра „Ко ли бри” и пле -
сна тач ка ко ју ће из ве сти Ни -
гун Атик из Основ не шко ле
„Јо ван Јо ва но вић Змај”.

Из ло жбом илу стра ци ја Ане
Пе тро вић под на зи вом „То ни

Зец”, ко ја ће би ти отво ре на у
20 са ти у ка фе-ба ру „Га ле ри -
ја”, би ће за о кру жен про грам
све ча ног отва ра ња фе сти ва ла
ко ји во ли де цу и њи хо ву кре а -
тив ност.

Јединствени у Србији

Ме ђу на род ни би је на ле умет -
нич ког деч јег из ра за – БУ ДИ
по кре нут је 2006. го ди не и
пред ста вља је дин стве ну ма -
ни фе ста ци ју у Ср би ји и све -
ту. Глав ни ци ље ви су при -
ближа ва ње умет но сти и кул -
ту ре де ци, пре ва зи ла же ње
бари јера ста ро мод них ин сти -
ту ци ја, охра бри ва ње кре а тив -
но сти код нај мла ђих, про -
моци ја и раз вој та ле на та код
деце у различи тим обла сти ма
кре а тив но сти, по ве зи ва ње и
упо знавање де це с дру гим
култу ра ма, као и по др шка
инклузији мар ги на ли зо ва них
гру па деце.

У скла ду с тим, Ам ба са да
Изра е ла на шла се као пра ви
гост ово го ди шњег из да ња ка да
се има у ви ду са вре ме но ства -
ра ла штво за де цу у Изра е лу,
ко је је пу но ма ште, игре и за -
ба ве, и где се де ца од га ја ју да
бу ду са мо стал на и да са ма би -
ра ју ак тив но сти, као и да ор га -
ни зу ју вре ме пре ма сво јим по -
тре ба ма. Изра ел ци ве ру ју да је
де ци нео п ход на сло бо да ка ко
би раз ви ла сво је ве шти не, те
су сто га фе сти вал БУ ДИ и Ам -
ба са да Изра е ла од ли чан тим
за по др шку де ци да ра ши ре
сво ја кри ла и ви ну се у свет
сло бо де и ма ште.

У МУЗЕЈУ

Вре ме 
про шло и
са да шње

ИЗ ЛО ЖБА ЦР ТЕ ЖА МИ ЛО ВА НА ПА НИ ЋА

Цр те жи у „Бло ку”

У Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја у уто рак, 14. ма ја, у 19 са -
ти, би ће отво ре на из ло жба ди -
ги тал них ре пли ка Љу бе Бе чеј -
ског под на зи вом „Вре ме про -
шло, вре ме са да шње”.

Бе чеј ски је за вр шио Гим на -
зи ју „Урош Пре дић” у Пан че -
ву, а за тим Филм ску ака де ми -
ју у Бу ку ре шту (од сек за ка ме -
ру). Ра дио је као сни ма тељ и
уред ник До ку мен тар ног про -
гра ма на Те ле ви зи ји Но ви Сад.
Био је сни ма тељ мно гих до ку -
мен тар них и игра них фил мо -
ва Же ли ми ра Жил ни ка. По -
след ње три де це ни је жи ви у
Бу ку ре шту.

МАЈ СКИ ДА НИ КЊИ ГЕ 2019.

У зна ку ау стриј ске књи жев но сти
Ше сна е ста књи жев на ма ни фе -
ста ци ја „Мај ски да ни књи ге”,
ове го ди не по све ће на ау стриј -
ској књи жев но сти, би ће одр -
жа на од 27. до 31. ма ја у ор га -
ни за ци ји Град ске би бли о те ке
Пан че во, уз по кро ви тељ ство
Ау стриј ског кул тур ног фо ру ма
и Гра да Пан че ва. У окви ру ово -
го ди шњег из да ња, под сло га -
ном „Пан че вач ки књи жев ни
вал цер”, го во ри ће Бар ба ра Мар -
ко вић, Еле на Ме снер, Ри хард
Шу берт, Је ле на Ко стић То мо -
вић и Ми ло Лом пар. Пра те ћи
про грам је по све ћен де ци, а
улаз на све про грам ске са др -
жа је је бес пла тан.

У по не де љак, 27. ма ја, у
19.30, ма ни фе ста ци ју ће све -
ча но отво ри ти књи жев но ве че
Бар би Мар ко вић, са вре ме не
књи жев ни це, а у окви ру ње го -
во ри ће и про фе сор ка Је ле на
Ко стић То мо вић.

Дру ге ве че ри ма ни фе ста ци -
је, у уто рак, 28. ма ја, од 19.30,
би ће одр жа но књи жев но ве че
Еле не Ме снер и Ри хар да

Шубер та. Про грам тре ће ве че -
ри ма ни фе ста ци је, у сре ду, 29.
ма ја, од 19.30, би ће по све ћен
фе но ме ну То ма са Бер нхар да,
јед ног од нај зна чај ни јих ау -
стриј ских пи са ца, у окви ру
књи жев не три би не „Бер нхар -
до ви си нов ци, или шта је да -
нас Бер нхард на ма, а шта њи -
ма?”, о че му ће го во ри ти Бар -
би Мар ко вић, Еле на Ме снер,
Ри хард Шу берт и Је ле на Ко -
стић То мо вић.

По ред раз го во ра по све ће них
ау стриј ској књи жев но сти, ово -
го ди шња ма ни фе ста ци ја би ће
у зна ку ства ра ла штва ува же -
них срп ских ау то ра, те ће то -
ком пе те ве че ри ма ни фе ста -
ци је, у че твр так, 30. ма ја, од
19.30, би ти при ре ђен раз го вор
о књи зи „Цр њан ски – би о гра -
фи ја јед ног осе ћа ња” Ми ла
Лом па ра. У про гра му ће уче -
ство ва ти ау тор књи ге и књи -
жев ник Ву ле Жу рић.

Пра те ћи про грам за де цу обо -
га ти ће БУ ДИ (Би је на ле умет -
нич ког деч јег из ра за) и пред -
ста вља ње ква ли тет них књи га
за нај мла ђе чи та о це. У уто рак,
28. ма ја, од 12 са ти, Ја смин ка
Пе тро вић пред ста ви ће књи гу
„Ба што ва нов сан” у БУ ДИ па -
ви љо ну у На род ној ба шти. У
сре ду, 29. ма ја, у 12 са ти, у
Град ској би бли о те ци Пан че во
би ће пред ста вље на књи га „Илу -
стро ва на би о гра фи ја чи ка Јо -
ве Зма ја” Је ле не До пуђ. У че -
твр так, 30. ма ја, у 12 са ти, у
Град ској би бли о те ци Пан че во,
Сте фан Тић ми и Не ма ња Баћ -
ко вић пред ста ви ће књи гу „Ја
сам Аки ко”, за ко ју је Тић ми
до био на гра ду „По ли ти ки ног
за бав ни ка”. У пе так, 31. ма ја,
од 12 са ти, у Град ској би бли о -
те ци Пан че во, Зо ран Пе нев ски
пред ста ви ће сво ју књи гу „Са -
ра и ја ну ар за две де вој чи це”,
ко ја је про гла ше на за нај бо љи
ро ман за де цу и мла де у 2018.
го ди ни.

M. M.

ПРИЗНАЊЕ НАШЕМ ГРА ДУ

Пан че во на
поштанским мар кама

Наш град је
један од седам
ко ји су се на -
шли на по -
ш т а н  с к и м
мар кама у
стал ној се ри ји
под на зи вом
„Гра до ви Ср -
би је”, ко ју је
Ми ни стар ство
тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му -
ни ка ци ја увр сти ло у свој го ди -
шњи план при год них мар ки ца
још 2017. го ди не.

Ко ји ће се град на ћи на мар -
ка ма, од ре ђу је Ми ни стар ство,
пре ма ре до сле ду и спи ску гра -
до ва по ве ли чи ни у Ср би ји.
Та ко су у 2017. об ја вље не три

мар ке по све -
ће не Бе о гра -
ду, Но вом Са -
ду и Ни шу,
2018. године
Су бо ти ци и
Кра гу јев цу, а
у 2019. штам -
па не су две
мар ке по све -
ће не Зре ња -

ни ну и Пан че ву.
Мар ки це су ра ђе не уз струч -

ну са рад њу доц. др Жи ва не
Кре јић и удру же ња гра ђа на
„По се ти Пан че во”. Она је усту -
пи ла осам раз глед ни ца ста рог
Пан че ва, ко је је за тим умет -
нич ки об ра ди ла Ана ма ри Ба -
њац, ака дем ска сли кар ка.

Ма ри ја Хе ге диш, 

ме ди цин ска се стра – вас пи тач

КЊИ ГА: „Обло ге од ма сти -
ла” ау то ра Бог да на Сте ва но -
ви ћа је књи га ко ја се ба ви те -
ма ма из чо ве ко ве сва ко дне -
ви це. Са сто ји се из осам де сет
се дам при ча, по де ље них у се -
дам по гла вља, а то су: „Љу -
бав”, „Ум”, „Огре бо ти не”,
„Бал кан”, „Де пе ше с Мар са”,
„Нео бја вље не при че” и „По -
ро ди ца”. Има до ста при ча у
ко ји ма се мо же те про на ћи и
ко је ће вам по мо ћи да са гле -
да те ства ри из не ког дру гог
угла. У књи зи се мо гу на ћи и
афо ри зми. Ве ру јем да ће вас
чи та ње ове књи ге опу сти ти.
ФИЛМ „Мај сто ри илу зи је” је
аме рич ки три лер из 2013. го -
ди не. Рад ња пра ти гру пу ма -
ђи о ни ча ра ко ји се бе на зи ва ју
„Че ти ри ја ха ча”. Има ју циљ
да из ве ду „ве ли ки трик”, та -
ко што ће за вре ме свог на -
сту па опљач ка ти бан ку у
Фран цу ској и но вац по де ли -
ти пу бли ци, али у на ме ри да
их спре чи, укљу чу је се и спе -
ци јал ни агент ФБИ, ко ји же -
ли да их раз от кри је и при ве -
де. Они хап се ма ђи о ни ча ре,

али их пу шта ју ка сни је због
не до стат ка до ка за. Узи ма ње
од бо га тих и да ва ње си ро ма -
шни ма под се ћа на не ку вер -
зи ју „Ро би на Ху да”. Филм је
ди на ми чан, за ни мљив и др -
жи па жњу.
МУ ЗИ КА: Из бор му зи ке сва -
ка ко за ви си од рас по ло же ња.
Ни ка да ни сам има ла од ре ђе -
ни пра вац ко ји сам слу ша ла.
Во лим раз не жа нр о ве и из во -
ђа че. Во лим му зи ку ко ја има
до бру ме ло ди ју. Од стра них
из во ђа ча увек ра до слу шам
Џорџa Мај кла и Да ви да Ге ту.
Што се до ма ће сце не ти че,
ка да бих на пра ви ла пре сек
му зи ке ко ју сам слу ша ла не -
ка да и са да, то би си гур но би -
ле гру пе „Ван Гог”, „Ба ја га и
ин струк то ри”, „Ри бља чор ба”
и „Пи ло ти”.

Обло ге од ма сти ла

избор

Де ша ва ња на 
три лока ци је

Гости и из
иностранства

Осми Би је на ле умет нич ког деч -
јег из ра за у ор га ни за ци ји Кул -
тур ног цен тра Пан че ва и Удру -
же ња гра ђа на БУ ДИ би ће све -
ча но отво рен у сре ду, 15. ма ја,
и тра ја ће до 15. ју на. Про грам
отва ра ња ме ђу на род ног фе сти -
ва ла БУ ДИ, по све ће ног деч јем
ства ра ла штву и ства ра ла штву
за де цу, би ће одр жан на три
ло ка ци је. Гост-до ма ћин ове го -
ди не би ће Ам ба са да Изра е ла,
зе мље кре а тив не ин спи ра ци је,
што је ин спи ри са ло ор га ни за -
то ре ма ни фе ста ци је да ово го -
ди шња те ма фе сти ва ла бу де:
„Оно што те чи ни срећ ним!”

Хипстерски Израел

Отва ра њем из ло жбе под на зи -
вом „Ме две ди – у част про ле -
ћу” у сре ду, 15. ма ја, у 17 са ти,
у фо а јеу Кул тур ног цен тра Пан -
че ва све ча но ће би ти обе ле -
жен по че так фе сти ва ла, ко ји
ће се на ста ви ти у Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти, од 18 са -
ти. Нај мла ђи по се ти о ци мо ћи
ће да ужи ва ју у не ко ли ко из -
ло жбе них по став ки и у ле пом
му зич ко-сцен ском про гра му.
Љу би те љи деч јег ства ра ла штва
моћи ће да по гле да ју из ло жбу
на гра ђе них ра до ва са осмог
БУ ДИ кон кур са „Оно што те
чи ни срећ ним”, из ло жбу „Во -
дич кроз хип стер ски Изра ел”

МОЈ МОЈ

У пре сти жној бе о град ској га -
ле ри ји „Блок” на Но вом Бе о -
гра ду у пе так, 3. ма ја, отво ре -
на је из ло жба цр те жа пан че -
вач ког умет ни ка Ми ло ва на
Па ни ћа.

Пред ста вље на су че тр де -
сет три цр те жа у тех ни ка ма
гваш, тем пе ра и акри лик.
Ово је ше сна е ста са мо стал -
на из ло жба ра до ва Ми ло ва -
на Па ни ћа, а до са да је уче -
ство вао на око сто пе де сет
жи ри ра них из ло жби у Ср би -
ји и ино стран ству. Члан је
УЛУВ-а и има ста тус сло бод -
ног умет ни ка. Жи ви и ра ди
у Пан че ву.

Страну припремила 

Мирјана
Марић
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НАШ ГОСТ: МИЛОШ НИКОЛИЋ, ДРАМСКИ ПИСАЦ

АТЕЉЕ ЈЕДНЕ МЛАДОСТИ
Милош Николић је дошао у
Панчево 1947. године. Завршио
је Гимназију „Урош Предић”, а
онда студије драматургије у Бе-
ограду. Основао је „Атеље мла-
дих”, најзначајнију установу за
културу у Панчеву, из које су
потекла имена значајна не са-
мо за наш град већ и шире. На-
писао је књиге: „Катабасис” (пе-
сме, 1971), „Луди Антун” (пе-
сме, „Просвета”, Београд, 1974),
„Бувља књига” (песме, 1974),
„Котва” (песме, 2001), „Злато-
усти и друге приче” (приче за
децу, 1981); „Ушо ђаво у Пан-
чевце”, „Светислав и Милева”,
„Атентат”, „Ковачи” (комеди-
је); „Патка” (сатирично-хумо-
ристички текстови, 1998). То-
ком богате те-
левизијске ка-
ријере имао је
прилику да ра-
ди на серијама
као што су
„Врућ ветар”,
„Мајсторска ра-
дионица”, „Крај
династије Обре-
новић”, „Поп
Ћира и поп
Спира”.

Родио се у
Косову Пољу,
где му је отац
био железни-
чар. У Кикин-
ди је пошао у
школу...

П А Н Ч Е В А Ц :
Какво је Панче-
во било када сте
се доселили?
МИЛОШ НИ-
КОЛИЋ: Град је
био другачији,
живљи. Корзо-
ом је шетало пуно света, најви-
ше младих. Тамиш је био место
за дружење. Купатило је било
саграђено пре рата. Постојале
су одвојене кабине за мушкар-
це и жене и по два базена за де-
цу и одрасле. На средини је ста-
јала трамбулина, с које је могло
да се скаче у реку. На пример,
за 1. мај се правио понтонски
мост тамо где је Веслачки клуб,
па је могло да се прелази на
другу страну. Народна башта је,
такође, увек била пуна.

l Ви сте заслужни за то што
је Панчево добило „Атеље
младих”?

– „Атеље” не би постојао да
није било часописа „Ми мла-
ди”. Почео сам да радим у том
листу као средњошколац
’57/’58. године. Први број је
штампан на шапирографу, а
онда је поново штампан с дру-
гим бројем у Штампарији „6.
октобар”. Нисам сигуран зашто
су баш мени омогућили да то
радим. Прихватили су ме као
клинца и те новине су штам-
пане у хиљаду примерака. То
је био часопис и за основне и
средње школе, и у свакој сам
имао по једног наставника ко-
ји ми је прикупљао текстове.
Када сам се појављивао код
њих, нису могли да верују да
то ради дете. Кад сам изашао
из Гимназије, професори су га
преузели, али нису успели да
га одрже. То ми је било зани-
мљиво искуство. Пре рада у ча-
сопису нисам знао ништа о
штампарији. Канапом смо ме-
рили. Тада се ручно слагало,
сваки ред и свако слово у на-
слову појединачно.

l И онда је настао „Атеље”?
– Пошто сам за време рада у

часопису „Ми млади” упознао
многе ствараоце, било ми је ла-
ко да 1960. године окупим љу-
де које занима позориште. Пр-
ва проба је одржана у Центру
за културу. Тада је директор
био професор Младен Стојано-
вић, који је пре тога предавао
филозофију у Гимназији. Про-
бали смо у његовој канцелари-
ји. Нисам ни знао шта је режи-
ја, али су нам амбиције биле

велике. Радили смо „Беле но-
ћи” Достојевског. Један од глу-
маца био је Корнел Николаје-
вић, који је за годину дана по-
стао професионалац у Вршач-
ком позоришту. Касније су про-
бе биле у „Партизану”, па смо
добили просторије у Улици
Жарка Зрењанина, затим тамо
где је сада „Занзибар”, а онда
смо отишли изнад „Ристића”.
Тада је наступио процват „Ате-
љеа младих”. То је био култур-
ни центар града. Једно време
смо наплаћивали карте и за
књижевне вечери. Сећам се да
смо једном имали сто двадесет
гледалаца с плаћеним картама.
Доводили смо озбиљне људе, а
касније смо почели да радимо

и представе. Најбоље су биле
„Споменари” Ивана Ракиџића,
затим моја „Киша”, па моја
адаптација представе „Хамлет
на банатски начин”. Касније,
када сам почео да радим на бе-
оградској телевизији, довео сам
редитеља Јована Коњовића. Ра-
дио је за телевизију драму
„Шнајдерски калфа”, коју смо
као комад поставили и у „Ате-
љеу”. Ова представа је на Фе-
стивалу аметерског позоришта
у Монте Карлу била проглаше-
на за најбољу.

l Како сте одлучили да се
бавите драмским писањем?

– Знао сам једног човека ко-
ји је радио с мојим оцем. Био
је то диван чикица, Миле Би-
скупљанин, који није имао обра-
зовање, али је имао таленат.

Писао је песме. Однео је моје
стихове у „Панчевац” и тада
сам почео да сарађујем с ва-
шим листом. Имао сам 15-16
година. После извесног време-
на сам написао књигу, коју је
Матица српска објавила 1958.
године. И од тада, још док сам
био у Гимназији, иде ми радни
стаж. Значи, од ’57. увелико
сам сарађивао с „Панчевцем”,
а онда је 1962. године Вита Су-
дарски, који је тада био дирек-
тор, запослио застално нас ше-
сторо, што се никада у истори-
ји листа није десило. Поред
мене, ту су били и Драгутин
Илкић Бирта, Мирко Кузма-
новић, Миле Ђорђевић, Лепа

Ристић... Пре него што сам био
примљен, већ сам писао разне
ствари за „Панчевац”, углав-
ном сатире и у наставцима „Бу-
квар за каријеристе”. 

l Када сте почели да сту-
дирате?

– Од тог „Буквара за карије-
ристе” сам направио комедију
и с њом сам полагао пријемни.
Погрешио сам када сам се при-
јављивао, јер сам написао да
сам запослен, па сам морао да
дам отказ у „Панчевцу”, што
значи да сам био запослен са-
мо пола године у овом листу...
Када сам завршио војску, оти-
шао сам у „Атеље”, 1967. годи-
не. Тада сам званично постао
директор Омладинског дома

културе, који је био претеча да-
нашњег Дома омладине. Поче-
ли смо да радимо представе.
Све је живнуло. Организовали
смо Фестивал младих сцена, ко-
ји је био најбољи у држави. Тра-
јао је три дана, а сваког су се
одржавале по две представе. Ка-
да је „Атеље” насилно пребачен
у Дом омладине, он је почео да
се гаси. У једном тренутку, ка-
да је дошао Миленко Заблаћан-
ски, успео је да се подигне још
једном и то је било то.

l Зашто је „Атеље” значајан
за културу нашег града?

– Био је веома значајан, али
сада га више нема. Све важно
се ту дешавало... Сећам се да је
требало да Градимир Стојковић
иде на праксу у фирму која се
бавила израдом лифтова, јер је
завршавао Техничку школу. Ме-
ђутим, њега то није занимало,
па му мама спреми ужину и он
крене, али не оде тамо, већ у
„Атеље младих”. Седео је тамо
и писао песме, па се око два са-
та врати кући. Занимљиво је и
то да смо академски сликар Ми-
ле Ђорђевић и ја фарбали ка-
пију „Атељеа” пред сваку пре-
мијеру, па смо кредама у боји
писали по тротоару. Даске смо
куцали по дрвећу и качили ве-
лика платна да најавимо пред-
ставе. Резултат је био да је на
свакој премијери било пуно све-
та. Испод „Атељеа” је имао рад-
њу чика Света берберин. Он је
био обавезно гост на премије-
ри. Закључа врата раније, обу-
че се и с персоналом дође на
представу.

l Када сте отишли на теле-
визију?

– На Академији је постојала
драматургија. Ја сам био друга
генерација која је завршила.
Звали су ме да дођем да радим.
Почео сам 1968. године, баш
када су почели студентски про-
тести, па нисам могао да будем
и тамо и овамо... На телевизији
смо правили драме, серије које
се и дан-данас гледају. Све смо
посматрали са становишта за-
ната. Ја сам написао барем две
хиљаде рецензија. Често су ми
колеге говориле да сам оштар,

али сам им одговарао да ако ја
ставим потпис, то ће почети да
се снима. Нисам био груб пре-
ма некоме ко није образован,
али када су професори писали
лоше сценарије, за то није по-
стојало оправдање.

l Колико су људи у граду
умели да цене оно што сте ра-
дили?

– Скоро двадесет-тридесет
година сам био највиђенија
личност у култури. Онда дођу
неки нови људи, па као да пре
њих није постојало ништа. Био
сам још као клинац у Управ-
ном одбору библиотеке. Нуди-
ли су ми и да будем директор,
а нисам био комуниста...

l Уз телевизијску каријеру и
писања песама,
радили сте и
драмске кома-
де за позори-
ште. Ваша ко-
медија „Кова-
чи” већ шесна-
ест година се
игра у Српском
народном позо-
ришту, а веома
је популарна у
Румунији, Сло-
вачкој и Грчкој.
У чему је тајна?

– Тема ове
представе је и
иритантна и
добра. У Грчкој
нису нимало
мењали текст,
као и ни у Сло-
вачкој. „Кова-
чи” су исконска
драма, античка
трагедија која
је окренута на-
опако. Свако од
нас трага за

оним што јесте. Све је толико
измешано да је бесмислено.
Сви ратови и све национално-
сти су идиотске. У Румунији су
ликови били Србин, Рус и Не-
мац, па после Румун, Рус и Не-

мац, а сада су Мађар, Румун и
Рус. Сада је играју као домаћу.

l Како настају велика дела?
– Кад се роди некаква идеја,

она мора да се оголи као дрво.
Склањаш све и кад дођеш до
здравог малецког дела, онда
поново правиш дрво. Ако не
успеш, онда ништа. Тако су
прављени „Ковачи”. Они су пре-
више компликовани, јер су би-
ли експеримент. Нема радње,
већ се речи само умножавају и
на крају и експлодирају. Пу-
блика очекује једно, а дешава
се друго. За њу је интересант-
но да сам је писао скоро две
године – у Панчеву једну тре-
ћину, а после за девет дана у
Карловим Варима је настао
остатак представе.

l На шта сте највише поно-
сни у свом раду?

– Баш на „Коваче”. Као и на
„Патку”, која се сада с времена
на време појави и на друштве-
ним мрежама. Драго ми је да
људи то деле. „Атентат” је био
такође озбиљна драма. У њој
има доста безобразлука, који су
као фил служили да сакрију ону
грозоту Србије. Комад „Свети-
слав и Милева” се играо око
двадесет година у Српском на-
родном позоришту. То је, с три-
ста седамдесет четири извође-
ња, била најигранија представа.

М. М.

Милош Николић данас…

… и из млађих дана

ИЗ ИСТО РИ ЈЕ МА НА СТИ РА ВОЈ ЛО ВИ ЦА

Пре жи вео при род ну
сти хи ју и не ко ли ко

ра за ра ња

Јед на од нај ве ћих кул тур но-
исто риј ских зна ме ни то сти
Пан че ва је ма на стир Вој ло -
ви ца, у ју го и сточ ном пред -
гра ђу гра да, на око 5,5 ки ло -
ме та ра од Стар че ва. Са свих
стра на окру жен по стро је њи -
ма Ра фи не ри је, то ком сво је
ду ге исто ри је ви ше пу та је
био па љен и уни шта ван, али
је без об зи ра на то увек био
об на вљан. По пут мит ске пти -
це фе никс, из др жао је све те -
шко ће ко је су га сна шле и
увек се из ди зао из ру ше ви на
и пе пе ла.

То ком сво је ви ше од 600
го ди на ду ге исто ри је вој ло -
вач ки ма на стир је одо лео тур -
ском уни шта ва њу и не мач кој
оку па ци ји у Дру гом свет ском
ра ту, а ше зде се тих го ди на
про шлог ве ка пре жи вео је и
ко му ни сте, ко ји су хте ли да
га сру ше због из град ње Ра -
фи не ри је!

За вре ме Дру гог свет ског
ра та не мач ки вој ни ци су у
ње му др жа ли у за то че ни штву
па три јар ха Га ври ла До жи ћа
и вла ди ку Ни ко ла ја Ве ли ми -
ро ви ћа. Ода тле су обо ји ца од -
ве де на у за ро бље ни штво у Не -
мач ку, у кон цен тра ци о ни ло -
гор Да хау.

Као успо ме на на то вре ме
у ма на сти ру Вој ло ви ца на -
ла зи се чу до твор на ико на
Бого ро ди це ко јој је вла ди ка
Ни ко лај по све тио свој ка нон
„Пре све тој Бо го ро ди ци Сло -
ве сни ци”. Те шку суд би ну су
има ли и дру ги мо на си то -
ком исто ри је вој ло вач ког
манасти ра, јер су и они 
били за тва ра ни, му че ни и
прогањани.

Ше зде се тих го ди на
про шлог ве ка је ма ло не -
до ста ја ло да вој ло вач ки

ма на стир бу де пот пу но по ру -
шен због из град ње Ра фи не -
ри је, али се на сре ћу од то га
од у ста ло. Три де се так го ди на
ка сни је ма на стир је за слу же -
но до био ста тус спо ме ни ка
кул ту ре од из у зет ног зна ча ја.

По след њих не ко ли ко го ди -
на ма на стир жи ви пу ним жи -
во том. На не дељ ним ли тур -
ги ја ма оку пља се до ста љу ди,
а ма на стир је по се ћен и у да -
ни ма вер ских пра зни ка.

Го ди не 2016. над Пан че -
вом, Стар че вом и Вој ло ви -
цом про тут ња ла је сна жна
олу ја. Док је она тра ја ла,
фор ми ра ла се тзв. пи ја ви ца,
ко ја је про шла из над Ра фи -
не ри је и вој ло вач ког ма на -
сти ра. Би ла је то ли ко ја ка
да је иш чу па ла из ко ре на го -
то во све др ве ће у око ли ни и
оште ти ла кров. На сре ћу, он
је об но вљен за хва љу ју ћи
помо ћи Нафт не ин ду стри је

Ср би је и вра ћен у пре ђа шње
ста ње.

Пре ма са чу ва ним пи са ним
до ку мен ти ма, ма на стир Вој -
ло ви ца је са гра ђен да ле ке
1393. го ди не. Пр ви пут је
оште ћен 1716. го ди не, при -
ли ком по вла че ња Ту ра ка из
ју жног Ба на та, а он да је 1788.
го ди не пот пу но уни штен. У
пе ри о ду од 1909. до 1911.
го ди не је об но вљен, а од
1987. до 1991. го ди не пот -
пу но је ре кон стру и сан.
Током об но ве ма на сти ра
откри ве но је ви ше сло је ва
из у зет но ста рих жи во то пи -
са, што је још јед ном ука за -
ло на то да тај вер ски обје -
кат има из у зет но ду гу исто -
ри ју. Па три јарх Па вле је 19.
ма ја 1991. го ди не слу жио
ли тур ги ју у об но вље ном
мана сти ру.

Скоро тридесет
година био сам
највиђенија личност 
у култури. Онда дођу
неки нови људи, па
као да пре њих није
постојало ништа.
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Је дин ствен до га ђај, ма кар ка -
да је реч о кул ту ри у не ком
од пан че вач ких се ла, од и грао
се у сре ду, 24. апри ла, у Гло -
го њу.

Та да је, на и ме, отво рен при -
ват ни му зеј умет ни ка Гор ског
Ка ба да је, ко ји је на тај на чин
пред ста вио бу ду ћу стал ну по -
став ку, у на ме ри да при ка же
све о бу хват но бо гат ство до жи -
вља ја, ин тер ак тив ност и ра -
дост от кри ћа и сти ца ња но вих
зна ња и ис ку ста ва. Та ко је овај
ау тор кроз цр теж, сли ку, скулп -
ту ру и ин ста ла ци ју су ми рао
сав свој до са да шњи рад.

Ка ба да ја је за вр шио Ака -
де ми ју ле пих умет но сти у Ве -
не ци ји и иза се бе има ве ли -
ки број уче шћа на из ло жба -
ма и ко ло ни ја ма у зе мљи и
ино стран ству.

По ме ну ти му зеј на ла зи се
у Бе о град ској ули ци 15-б и
би ће отво рен сва ког рад ног
да на од 13 до 18 са ти, све до
24. ок то бра.

По се ти о ци ће у том пе ри о -
ду мо ћи да ви де раз не екс по -
на те на отво ре ном про сто ру,
за тим ва јар ски, сли кар ски и
гра фич ки ате ље, као и ра ди о -

ни цу за ке ра ми ку, а иде ја је
да бу ду ор га ни зо ва не из ло жбе
до ма ћих и стра них ау то ра и
ко ло ни је, пре све га ва јар ске.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” ових да -
на опре ма ју ка пе лу, ка ко би
тај обје кат био пу штен у упо -
тре бу. За тва ра ње мо ста на По -
ња ви ци од ло же но је за ову
не де љу због пр во мај ских и ус -
кр шњих пра зни ка. За по че ти
су при прем ни ра до ви за из -
ра ду над стре шни це на ка пе -
ли на пра во слав ном гро бљу.
Ак ци ја „Чеп за хен ди кеп” још
увек тра је, а при ку пље но тре -
ба до не ти у Ме сну за јед ни цу.
Шко ла је ор га ни зо ва ла обу ку
на те му „Бор ба про тив дис -
кри ми на ци је де це и мла дих
из нај ра њи ви јих гру па у обра -
зов ном си сте му”. У окви ру
про јек та „Шко ла за 21. век”
ре а ли зо ван је низ ак тив но сти
на те му раз ви ја ња кри тич ког
ми шље ња, а 9. ма ја би ће упри -
ли чен дан шко ле.

Ба нат ско Но во Се ло: Сви ра -
до ви на ка пе ли на пра во слав -
ном гро бљу су за вр ше ни, чека
се са мо зва нич но отва ра ње.
Ре кре а тив на фол клор на гру -
па До ма кул ту ре, са чи ње на
од че тр де се так же на и јед -
ног му шкар ца у сред њим
годи на ма, с ко јом ра ди Ма -
ри ја Ву ко слав че вић, има ла
је свој пр ви на ступ, и то у
Кра ље ву.

До ло во: Ових да на одр жа на
је ау ди ци ја за ав гу стов ски Ве -
ли ки фе сти вал фол кло ра Ру -
му на Вој во ди не, а уско ро по -
чи њу про бе за так ми че ње де -
це у окви ру исте ма ни фе ста -
ци је, ко је ће би ти упри ли че -
но на ред ног ви кен да (17. и
18. ма ја) у До му кул ту ре.

Гло гоњ: Деч ја фол клор на сек -
ци ја До ма кул ту ре осво ји ла
је „сре бр ни опа нак” на фе -
сти ва лу „Злат ни опа нак” одр -
жа ном про шлог ви кен да у Ва -
ље ву. Ова гру па пред ста ви ће
се у су бо ту, 11. ма ја, на ју -
жно ба нат ској смо три фол кло -
ра у Кул тур ном цен тру Пан -
че ва, а на ред ног да на и на
ма ни фе ста ци ји „Про лећ ни да -
ни” у „Ми ки ној шко ли”.

Ива но во: Шко ла ор га ни зу је у
пе так, 10. ма ја, за уче ни ке, а
у су бо ту за на став ни ке и ро -
ди те ље обу ку на те му „Бор ба
про тив дис кри ми на ци је де це

и мла дих из нај ра њи ви јих гру -
па у обра зов ном си сте му”.

Ја бу ка: За вр ше на је ре кон -
струк ци ја атар ског пу та од
села до из ле ти шта Ске ла, а
сле де ће не де ље по чи ње кр -
пље ње ру па на ко ло во зи ма.
Рад ни ци ЈКП-а „Вод-ком” по -
ја ча ва ју одр жа ва ње уста ва и
ка на ла због оче ки ва ног ви со -
ког во до ста ја Та ми ша. Ру ко -
вод ство Ме сне за јед ни це дого -
во ри ло се с ло кал ним удру -
же њи ма да ма ни фе ста ци ја под
на зи вом „Че твр ти про лећ ни
ру чак” бу де одр жа на 19. ма ја
у пар ку по ред шко ле. По зо -
ри штан це „Ма ли принц” при -
пре ма се за го сто ва ње у Те то -
ву, 21. ма ја, на та мо шњем
позо ри шном фе сти ва лу.

Ка ча ре во: Ко му нал но пред у -
зе ће ин тен зив но ко си зе ле не
по вр ши не у се лу. Ме ђу на род -
ни тур нир у џу ду под на зи -
вом „Ка ча ре во опен” одр жан
је у не де љу, 5. ма ја, у ха ли
спор то ва.

Омо љи ца: Још увек не по зна -
та ли ца гра фи ти ма су уни -
шти ла фа са де До ма кул ту ре,
ам бу лан те и До ма пен зи о не -
ра. Због ки ше, шко ла је при -
ну ђе на да, до леп ших да на,
про лон ги ра пла ни ра не ак тив -
но сти и ма ни фе ста ци је, по -
пут кар не ва ла и спорт ских
так ми че ња.

Стар че во: Све тов ни кон церт
по во дом Да на по бе де би ће
упри ли чен у че твр так, 9. ма -
ја, од 19 са ти, у ма лој са ли
До ма кул ту ре, а на сту па Хор
сту де на та сла ви сти ке. Так ми -
че ње у ори јен ти рин гу за

учени ке ни жих раз ре да одр -
жа но је у су бо ту, 4. ма ја, на
Тр гу нео ли та, уз уче шће 25
тро чла них еки па, а нај бо љи
су до би ли ме да ље.

Месне актуелности 

На ше под не бље
погод но за уз гој
пчела

Нај ва жни ја,
багремова па ша
угрожена због ки ше

Сва ки мед ко ји иза ђе ди рект -
но из ко шни це је пра ви, а мо -
же се раз ли ко ва ти по под не -
бљу и вр сти. У Ср би ји су ре ги -
стро ва ни ба гре мов, ли пов, ли -
вад ски и цвет ни, ко ји се до би -
ја ју од биљ ног нек та ра, а од не -
дав но и ме дљи ка, не ка вр ста
мед не ро се или по лу пре ра ђе -
ног нек та ра, ко ју пче ла за пра -
во оти ма од биљ них ваши.

Вој кан Ми лу ти но вић, се кре -
тар и до ско ра шњи ду го го ди -
шњи пред сед ник пан че вач ке
пче лар ске по дру жни це, на гла -
ша ва да мед тре ба да слу жи
као здра ва хра на, да не би био
ко ри шћен као лек.

– Апе лу је се на ње го ву сва ко -
днев ну упо тре бу у вре ме ка да
мно ги па те од го ја зно сти, јер
убр за ва ме та бо ли зам и чи сти
ток си не. Мо гу да га је ду чак и
ди ја бе ти ча ри за то што не ма ве -
штач ких ше ће ра. По ред орал не
упо тре бе, овај пче ли њи про из -
вод упо тре бља ва се и као кре ма
за опо ра вак ко же, па и за из вла -
че ње тем пе ра ту ре. Сва ка вр ста
ме да има по не ку спе ци фич ну
на ме ну: ба гре мов је, због лак ше
свар љи во сти, за хва лан за де цу
и ста ре, док су ли пов и сун цо -
кре тов од лич ни за ди сај не ор -
га не. И дру ги пче ли њи про из -
во ди су важни: по лен је до бар
за ср це, про по лис је је ди ни при -
род ни ан ти би о тик, а ма тич ни
млеч је од ли чан за ја ча ње иму -
ни те та и мно го то га дру гог –
на бра ја овај про из во ђач ме да.

Пе шча ра је идеална

Ју жни Ба нат и те ри то ри ја Пан -
че ва ва же за из у зет но ме до но -
сно под не бље, пре све га због
мно го ри то ва и при о бал них
под руч ја ко ја обез бе ђу ју до вољ -
но вла ге за цве та ње ра зно вр -
сног са мо ни клог и ин ду стриј -
ског би ља. Ту је и Де ли блат ска
пе шча ра, где ве ћи на про из во -
ђа ча се ли сво је ко шни це на
багре мо ву па шу, ко ја је, уз
сунцо кре то ву, нај и зда шни ја на
овим про сто ри ма.

СЕЛО

О ЗДРА ВИМ КА РАК ТЕ РИ СТИ КА МА ПЧЕ ЛИ ЊИХ ПРО ИЗ ВО ДА

МЕД КАО ХРА НА, ДА НЕ БИ БИО ЛЕК

Сви пче ла ри се тру де да пче -
ли ња дру штва на кон про лећ -
ног раз во ја и воћ не па ше при -
пре ме за ба грем. По ред оста -
лог и за то што је мед од те
биљ ке, кри стал но чи стог из -
гле да, нај тра же ни ји на тр жи -
шту, па у ве ле про да ји има нај -
бо љу це ну, од тре нут них 3,8
евра, док на ма ло иде до 800-
900 ди на ра, а те ва ри ја ци је су
због то га што на ква ли тет ба -
гре ма ути че под не бље.

– Ве ро ват но се нај ве ћа раз -
ли ка кри је у са мом зе мљи шту,
што до во ди до дру га чи јег са -
ста ва нек та ра, а за тим и ме да.
Де ли блат ски пе сак је у том по -
гле ду био из у зет но до бар до
1991. го ди не, ка да су та мо шњу
фа у ну оса ка ти ли ве ли ки по жа -
ри и се че. Ве ли ка је ште та што
се ба грем су зби ја под из го во -
ром да ни је ау тох то на ра са, а
са де се брест и то по ла, ко ји не
до но се ни шта на ро чи то ни људи -
ма ни пче ла ма. Јед на од сле де -
ћих па ша је ли па, ко је у на шим
кра је ви ма не ма пре ви ше, па
мно ги пче ла ри иду на Фру шку
го ру, где је ова ле ко ви та биљ ка
из у зет ног ква ли те та и је дин -
стве на у све ту, јер са др жи и до
95 про це на та ли по вог по ле на.
Има је и у Шу мар ку, на обо ду
Пе шча ре, што би тре ба ло про -
ши ри ти на мно ге ого ле ле по вр -
ши не. Њих са да углав ном за у -
зи ма глог, ко ји је та ко ђе до бар,
и то за кар ди о ва ску лар ни си -
стем, али ве о ма крат ко ме ди –
на во ди Ми лу ти но вић.

Ко ста Аћа, пред сед ник стар -
че вач ког дру штва, ко је по број -
но сти и ор га ни за ци ји ни ма ло
не за о ста је за пан че вач ким, ка -
же да се пче ла ри ма не пи ше
до бро ове се зо не, јер сва ко -
днев на ки ша оне мо гу ћа ва цве -
та ње ба гре ма, али и из лет пче -
ла, а ти ме и при ку пља ње нек -
та ра, по ле на...

Он се сла же да има мо ква -
ли те тан мед због од лич них па -
шних те ре на – од по ме ну те Пе -
шча ре, пре ко шу ма и ли ва да,
до по ља сун цо кре та.

– Ту су и при о ба ља, по пут
По та миш ја, По ду на вља, По ња -
ви це или На де ла, пре пу на вла -
ге за биљ ке по пут ба грем ца, од
ко јег се, на кон ба гре мо ве па -
ше, до би ја не што там ни ји, али
та ко ђе ве о ма ква ли те тан мед.
Исто ва жи и за ов да шњи ли -
вад ски, ко ји је са др жај ни ји у
од но су на брд ско-пла нин ски,
јер је од ра зно вр сни јег са мо -
ни клог би ља, по пут ци ган ског
пер ја, чка ља, зла то шип ке, коњ -
ског бо сиљ ка, као и ди вљих ду -
ва на, ко при ва и јор го ва на, ко -
је због по ме ну те вла жно сти бо -
ље цве та и да је ви ше по ле на и

нек та ра. Та па ша се про те же
све до ју ла и сун цо кре та, чи ји
мед је сла дак, опор и не та ко
лак за ва ре ње, за то што је пре -
пун по ле на, због че га је кри -
стал но жут.

И ли вад ски је ква ли те тан

С дру ге стра не, он са др жи
ком плекс Бе-ви та ми на, ве о ма
зна чај ног за раз вој ор га ни зма
и не гу ко же. Тре ба на пра ви ти
раз ли ку и из ме ђу цвет ног и ли -
вад ског, ко ји у ма ло про да ји ко -
шта 600-700 ди на ра. Реч је о
то ме да овај пр ви са др жи по -
лен ин ду стриј ског би ља – ку -
ку ру за, уља не ре пи це, сун цо -
кре та, док дру ги у се би има
пре ра ђен нек тар ви ше би ља ка
и ве ћи ди ја па зон ква ли те та и
ле ко ви то сти – ис ти че пред сед -
ник стар че вач ких пче ла ра.

Аћа до да је да за до бар мед
пче лар мо ра да у ко шни ци има
све бес пре кор но – од чи стог
во ска до пра во вре ме ног тре ти -
ра ња и при хра њи ва ња у ви ду
ше ћер ног си ру па, ко је пче ли -
ња дру штва осна жу је пред нај -
зна чај ни је па ше.

– Ме ђу тим, ка да поч не ме -
до бра ње, по пут ба гре мо вог, пре -
ста је се са при хра ном и би ло
ка квим дру гим тре ти ра њи ма.
То из ра бљу је пче ле, али ни сам
мед не ће би ти сорт ни. Али не
и не здрав, јер ови пле ме ни ти
ин сек ти не уно се отро ве у ко -
шни це, па ни у сво је про из во -

де, већ све про фил три ра ју кроз
ма сно тки во и до да ју ен зи ме.
Ако и по ку ша ју, дру ге ће их
од стра ни ти. На жа лост, имао
сам ту (не)при ли ку да у Пе ску
ви дим ка ко не ки љу ди до во зе
је дан ка ми он с пче ла ма, а дру -
ги са ше ће ром. И та ко уве че
до да ју си руп, док пре ко да на
пче ле до но се нек тар, што их
ве о ма из ну ру је, али по је дин це
то очи глед но не за ни ма, већ
ис кљу чи во при нос – ка же овај
про из во ђач.

Обо ји ца пче ла ра ис ти чу и
ве ли ке про бле ме са они ма ко -
ји пр ска ју во ће отров ним пре -
па ра ти ма у вре ме ка да су пче -
ле на по љу, па ма сов но стра да -
ју, уме сто да то ра де уве че или
ра но ују тру.

Но то је већ но ва те ма, ко ја
зах те ва озбиљ ни ју при чу.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ТЕ КУ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ВЕ ЛИ КИ ФЕ СТИ ВАЛ РУ МУ НА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Де ца с ра зних стра на на ред них да на у До ло ву

ОТВО РЕН ПРИ ВАТ НИ МУ ЗЕЈ У ГЛО ГО ЊУ

Гор ски Ка ба да ја
предста вља сво је де ло

Ових да на одр жа на је ау ди ци -
ја за Ве ли ки фе сти вал фол кло -
ра Ру му на Вој во ди не, ко ји ће
би ти упри ли чен од 21. до 23.
ав гу ста. При ја вље но је три де -
сет де ве то ро так ми ча ра из три -
на ест ме ста из по кра ји не, а ме -
ђу њи ма и три на е сто ро До ло -
ва ца, тро је Но во се ља на и је -
дан Гло го њац. Сви они пред -
ста ви ли су се ру мун ским на -
род ним ме ло ди ја ма, што као
во кал ни со ли сти, што сви ра ју -
ћи хар мо ни ку, сак со фон, тру -
бу, фру лу и Па но ву фру лу.

Те ку и при пре ме за Фе стивал
ру мун ског фол кло ра де це
Војво ди не, на ко јем ће се
такми чи ти 68 во кал них и ин -
стру мен тал них со ли ста, ода -
бра них на две ау ди ци је: у Вр -
шцу и До лову.

За њих ће нај пре, од 12. до
15. ма ја, у до ло вач ком До му
кул ту ре би ти ор га ни зо ва не

про бе, а сам фе сти вал би ће
одр жан 17. и 18. ма ја од 14
са ти.

Пре ма ре чи ма јед ног од глав -
них ор га ни за то ра, Лу чи ја на Да -
ни ло ва, уре ђе на је сце на ве ли -
ке са ле До ма кул ту ре, обез бе -
ђе ни су усло ви у основ ној шко -
ли, а ра ди се на чи шће њу и
уре ђи ва њу цен тра се ла.

– Про грам ће тра ја ти око че -
ти ри са та, уз уче шће око хи ља -
ду де це из основ них шко ла,
КУД-ова и до мо ва кул ту ре с те -
ри то ри је Вој во ди не ко ји не гу ју
ру мун ску му зи ку и пе сму. Про -
гла ше ње по бед ни ка по ка те го -
ри ја ма би ће у су бо ту, 17. ма ја,
а су тра дан ће се пред ста ви ти и
го сти из ру мун ског Лу го жа,
фол клор ни ан сам бли из Бе о -
гра да, ти моч ког ре ги о на, као и
при пад ни ци дру гих ма њи на из
Вој во ди не, по пут Сло ва ка и Ма -
ђа ра – ка же Дани лов.

За добар мед све у кошници треба да је беспрекорно

Багремов мед у
нашем граду на мало
иде за 800-900
динара, а ливадски 
и сунцокретов за
двеста мање, 
колико је и липов.

КАКО ДА ПРЕПОЗНАТЕ ПРАВИ МЕД

Коста Аћа ка же да по сто ји не ко ли ко на чи на на ко ји се мо же

релативно поуздано утврдити да ли је мед пра ви.

– Ре ци мо, ка да се окре не те гла, па ако убр зо сав „мед”

от пад не, а ста кло оста не чи сто, он да је то ве ро ват но фал си -

фи кат. За тим, ка да га пу сти мо да се сли ва из ка ши ке, тре -

ба да пра ви ду гач ку и ду го трај ну нит, док ла жни скли зне

као во да. Та ко ђе, пра ви мед је да ле ко те жи од ла жног. Си -

гу ран на чин про ве ре је и кри ста ли за ци ја, с тим да тре ба

има ти у ви ду да уља на ре пи ца кри ста ли ше за не де љу да на,

сун цо крет за ме сец, док ба грем и до две го ди не мо же да

оста не у теч ном ста њу – ис ти че Аћа.
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ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци
комад                13.300

Штаваљ коцка  13.800

Пљевља           12.600

Костолац            8.000

Ковин коцка       7.500
063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

СУШЕНИ ВРЕОЦИ,

12.000/тона
Цена са испоруком.

„Прометал”

тел. 061/284-41-08,

013/236-789.
(8/276970)

Продајем половне телеви-

зоре, могућност замене уз

доплату.   064/564-14-14

КУЋА, Иваново, 60 квм, 7.5

ари, комфорна, легализова-

на, усељива, 18.000 евра.

063/372-428. (276173)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иланџи,

123 квм, двориште, 27 ари,

17.500 евра. 065/432-23-91.

(274610)

ВИКЕНДИЦА, на с0прат, у

Делиблатској пешчари (Ве-

керле), укњижена, цена по-

вољна. Тел. 060/341-852.

(2767709

ПРОДАЈЕМ кућу на новој

Миси. 013/371-561,

063/360-165. (276777)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-

ном плацу у Војловици, ле-

гализовано, са воћњаком.

Тел. 013/232-21-30,

063/162-50-00. (276672)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ плац

за кућу, грађевинска дозво-

ла урађена. Договор.

060/424-29-93. (276802)

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, Кудељарска прва,
лепа локација. 065/669-32-
20. (276802)

ПРОДАЈЕМ плацеве, Доло-
ви, 27 ари, Саве Ковачеви-
ћа, 16 ари, Лоле Рибара.
061/654-50-08. (276820)

ПРОДАЈЕМ хектар и три
ара под воћем у Јабуци,
10.000 евра. 064/185-82-34.
(276854)

ПРОДАЈЕМ кућу, Караула,
ЕГ, 17 ари, могућа замена
(стан-ови). 063/128-67-56.
(276883)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-

ву. 602-011, 065/219-59-73.

(276897)

ПРОДАЈЕМ укњижену непо-

кретност, башта Новосе-

љански пут, прво српско по-

ље. 064/128-22-06. (276125)

МАРГИТА, 3.17 ари, 47 +

32, хитно, повољно; Миса, 2

стана, ПР + СП, 95, 29.000.

(67), 063/744-28-66. (4813)

НОВОСЕЉАНСКИ 32,90

ари, до пута, фронт 30 м,

кућа, 40.000. (67), 063/744-

28-66. (4813)

МАРГИТА, прелепа кућа,

фул, ПО, ПР, ПК, вреди по-

гледати. (67), 063/744-28-

66. (4813)

ВИКЕНДИЦА спратна, на

Девојачком бунару, 200

мод раскрснице, легализо-

вана. 061/206-30-46.

(276370)

КУЋА, 100 квм, уписана

струја, вода на плацу од 4.5

ара, Раваничка 5, Стрели-

ште. 063/612-42-09,

064/555-03-36. (276021)

КУЋА, Тесла, реновирана

комплет. Јована Гаврилови-

ћа 16-а. 062/434-181.

(275910)

ВИКЕНДИЦА, спратна, на

Девојачком бунару, 200 м

од раскрснице, легализова-

на. 061/206-30-46. (276705)

ВЕЋА салонска кућа, Мак-

сима Горког 60-а, Панчево.

Тел. 063/771-46-98,

063/770-03-31. (276500)

КУЋА три етаже, 180 квм +

3.5 ара плаца, усељива,

77.000 евра. 013/664-228,

063/740-22-41. (276565)

СТАРА кућа на 6 ари плаца,

близина центра, власник.

064/136-42-00. (276869)

СТАРА кућа, 7.-5 ари, Цара

Душана 73, 48.000 евра.

063/820-53-34. (276879)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, за-

мрзиваче, фрижидере, веш-

машине, телевизоре. Дола-

зим на адресу. 064/158-44-

10, 0637101-11-47.(

275481)

КУПУЈЕМО обојене метале,

гвожђе, акумулаторе, лово,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре. 061/206-26-24.

(276837)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,

месинг, алуминијум, олово,

веш-машине, замрзиваче,

телевизоре. 061/321-77-93.

(276837)

КУПУЈЕМО гвожђе, каблове,

старе лимузине, веш-маши-

не, замрзиваче, телевизоре,

шпорете, долазим. 061/322-

04-94. (276837)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, плинске боце, старо

перје, гвожђе, акумулаторе.

066/900-79-04. (276878)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

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

47. (276999)

КУПОПРОДАЈА ТА пећи,

старог перја, гвожђа, дола-

зак. 062/892-47-55.

(277204)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пели-

стерској. 065/833-73-61 и

064/364-83-18 (СМС)

НА ПРОДАЈУ плац на куде-

љарцу, 28 ари, 18 000 евра.

064/256-61-64. (смс)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,

кућа 206 квм, 14,5 ари, це-

на 37.000. 683-84-27,

064/071-15-41. (276174)

САЛАШ и три хектара зе-

мље, уз асфалт, северна зо-

на. 066/354-791. (276584)

ДВА гробна места на Като-
личком, јамаха 125 цц ис-
правна, у фулу. 066/670-46-
23. (276906)

ПРОДАЈЕМ половну целу
циглу, мали формат.
064/908-02-98. (276936)

ПРОДАЈЕМ прасиће и мла-
де крмаче, Борачка (Војло-
вица). 342-819, 064/306-87-
33. (276942)

ПРОДАЈЕМ телевизор мар-
ке самсунг, стари модел,
исправан, 30 евра. 062/196-
79-81. (276917)

ДЕБЕЛА свиња на продају,
200 кг, повољно. Тел.
064/438-54-15. (276922)

ПРОДАЈЕМ половну целу
циглу, мали формат.
064/908-02-98. (276936)

ПРОДАЈЕМ два гробна ме-
ста на Старом православ-
ном гробљу. Тел. 064/901-
90-41. (276969)

ПРОДАЈЕМ тросед. Тел.
373-201. (276989)

ПРОДАЈЕМ фотељу.
063/198-18-85. (277003)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја. Столице од 1.600,
столови од 4.500. 060/600-
14-52. (277039)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по же-
љи. 060/600-14-52 (277039)

ПРОДАЈЕМ ростфрај судо-
перу 0,90 цм 061/110-98-
10. (277042)

ПОВОЉНО продајем исече-
ну дрвену грађу (летве и
греде), погодно за огрев.
Звездан, 063/224-435.
(277047)

ВЕШ-МАШИНА горење, но-
вији модел, 50 евра, ис-
правна. 063/821-78-71.
(277218)

ПРОДАЈЕМ јабуке јестиве,
за ракију, цена 10 динара.
063/821-78-71. (277218)

ДЕЧЈИ креветац са душеком
и опремом, бојлер дом, 10
л. 063/747-72-87. (277086)

НА ПРОДАЈУ јарићи, козје
млеко, сир и сурутка. Тел.
060/610-66-34. (277114)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
може компензација ваше уз
доплату. 013/346-790,
064/129-73-60. (277124)

ДЕБЕЛЕ свиње на продају,
старе годину дана. 062/976-
02-30. (277155)

БОЈЛЕР 80 литара, про-
хром. Дрвена врата, греде,
резервоар 2000 литара.
064/122-69-78. (277157)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај са бесплатном доста-
вом, имамо све. 061/317-
07-67. (277191)

ВЕШ-МАШИНА лус еида
18,6, шпорет струја-плин,
тросед очуван. 013/373-
176, 063/811-09-55.
(277200)

МЕТАЛИ ИВАН – откуп се-
кундарних сировина. Пете-
фи Шандора 29. 061/271-
26-70. (276067)

ПРОДАЈЕМ судоперу и

остале кухињске елементе,

судопера, 3.600 динара, но-

ва. 371-568, 063/773-45-97.

(276839)

ПРОДАЈЕМ ел. шпорет сло-

бода Чачак, коришћен, ис-

праван. 063/101-29-87.

(276872)

РАСПРОДАЈА кока носиља

у пуној носивости, са фар-

ме „Дабић” у Панчеву , по

цени од 200 динара по ко-

маду. Упис вршимо за 18.

мај 2019. 013/377-901.

(276881)

МАЛО коришћен двосед и

тросед на развлачење. По-

вољно. 064/258-91-33,

064/348-00-43. (276882)

ПРОДАЈЕМ уметничке сли-

ке. 061/170-04-40. (277051)

ДВЕ фотеље, два компјутер-

ска стола, огледало, прозор

са ролетном, паркет.

064/142-30-95. (276861)

ПРОДАЈЕМ веш-машину го-

рење, скоро нова, керамич-

ке плочице, повољно.

063/325-566. (276824)

НА ПРОДАЈУ дебеле свиње.

063/748-05-96. (276817)

ПРАСИЋИ, јагњад на про-

дају. Мића, 064/303-28-68.

(276818)

ПРОДАЈЕМ кревет симпов –

маја, клик-клак, повољно.

060/343-76-09. (276775)

БЕТОНСКЕ чесме и рошти-

љи у фасадним бојама.

Стрелиште. 064/970-13-00.

(275801)

ВЕШ-МАШИНА, угрдна тур-

бо рерна, судо-машина, по-

луугаона, угаона гарнитура,

тросед мојца – матис, цие-

пларник, брачни душек.

Тел. 063/861-82-66.

(277040)

ПРОДАЈЕМ свињске полут-

ке. 013/632-145, 060/500-

30-91. (276307)

ПРОДАЈЕМ половну циглу,

цреп, грађу, салонит плоче.

063/323-584. (276219)

БЕТОНСКИ блокови од 32

динара до 72 динара. „Луна

плус”, Црепаја. 069/275-73-

94. (276634)

ШПОРЕТ на дрва, круњач-

прекрупач, пуромат, тики

бојер. 061/644-62-07.

(276537)

СТИЛО рестјлинг, 1.6, 2004,

лимузина, нов атестиран

плин, сва опрема, 142.000

км. 064/130-36-02.

(277065)

АСТРА Г 1.4, 2008, петора

врата, 93.000 км, фул опре-

ма у првој боји, није увоз,

купљена нова. 064/130-36-

02. (277065)

ФОРД мондео 2.0 , ДЦИ,

2003, караван, фул опрема

у првој боји, може замена

мањи. 064/130-36-02.

(277065)

СЕАТ кордоба 1.9 СДИ,

2001, лимузина, сва опрема

у првој боји, регистрован

годину. 064/130-36-02.

(277065)

ПРОДАЈЕМ скутер хусар 49

вм, власник, на моје моје.

061/685-14-01. (277141)

ВЕКТРА 1992, топ стање,

без икаквог улагања, реги-

строван до фебруара.

060/143-62-10. (277154)

СИТРОЕН Ц 5, 2000. ХДИ,

2004. годиште, цена по до-

говору. 064/856-62-19.

(277184)

НА ПРОДАЈУ фолксваген

голф 5, 2006. годиште, у од-

личном стању. Тел.

063/184-75-95. (277212)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп

свих врста возила, катали-

затора, продаја делова, до-

лазим на адресу. 069/203-

00-44, 066/409-991.

ОТКУП возила, алата, гво-

жђа, остало, продаја дело-

ва, долазим на

адресу. 063/782-82-69,

061/211-59-15. (273579)

КУПУЈЕМ стара и неисправ-

на возила на рециклажу, ис-

плат одмах. 064/119-59-24.

(277090)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу

3 х 5,5 м, са салонит плоча-

ма. Тел. 062/504-8095.

(276760)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све вр-
сте видео-касета квалитетно
преснимавам на дигиталне
медије. 063/288-278,
013/343-563. (276871)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер, фрижидер и полов-
ни делови од веш-машина,
Тел 013/252-05-10,
063/703-76-07. (277211)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних рисивера, монитора,
даљинских,. „Плус”,  Д. Ту-
цовића 28. 353-463,
063/877-38-21. (276402)

ПРОДАЈЕМ рено сценик

2005 годиште, бео.реги-

строван.Тел. 062/145-57-01.

(СМС)

ЈАМАХА мајести 125, ре-

стајлинг скутер, као нов,

2007. годиште, власник,

1.450 евра. 064/171-22-13.

(276814)

ПРОДАЈЕМ опел корсу 1.0,

2002, без улагања, 1.200

евра, 062/826-97-20.

(276786)

СЕАТ кордоба 1.4 бензин,

2009. годиште, 170.000, пр-

ви власник. 064/136-42-00.

(276869)

ПРОДАЈЕМ брако приколи-

цу или мењам за скутер.

065/853-93-29. (276891)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л, у

изузетном стању, очуван и

гаражиран. Тел. 064/158-

10-16, 062/101-31-73.

((276907)

ХЈУНДАИ санта фе, 2003.

бесплатан власник.

064/194-53-96. (276912)

ФЛОРИДА, 2007, бензин,

плин, солидан, власник.

064/194-53-96. (276912)

ФИЈАТ стило 1.9 ЈД, 5 В,

2002, власник, одлично ста-

ње. 064/163-57-59.

(277038)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,

2008, власник, регистрован,

гаражиран, повољно.

063/345-837. (276985)

ОПЕЛ вектра караван,

2001, дизел, 2000. Регист-

фован до 8. августа 2019.

Тел. 064/189-40-91.

(277000)

ОПЕЛ корса 1.0, 2005, вла-

сник. 063/801-49-32.

(277096)

ФЕЛИЦИЈА караван 1.6 GLX

com bi, годиште 1997, први

власник, прешао 150.000

км, 800 евр. 063/277-870,

064/230-49-82. (277034)

ПУНТО 3, 1.3 мултиџет, ди-

зел, 2004/5, петор врата,

фул опрема, 1523.000 км.

064/130-36-02. (277065)

ПРОДАЈЕМ рено сеник 1.9

ДЦИ, повољно. 063/229-

685. (277205)
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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.

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

МРАМОРАК, комфорна ку-

ћа, воћњак, 14 ари плаца.

Тел. 064/311-41-94.

(276885)

ПЛАЦ, башта, 11 + 3 ара у

Панчеву, Иве Курјачког

149. 064/110-12-80.

(276896)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-

ном плацу са воћњаком, ле-

гализовано, Војловица.

013/232-21-30, 063/162-50-

00. (276900)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

шуми Трујино насеље, код

Беле Цркве. Тел. 064/248-

33-04. (276902)

ЗЛАТИБОР продајем/ме-

њам кућу на Златибору за

кућу-стан у Панчеву. Тек,

069/158-63-76. (276901)

ПРОДАЈЕМ два плаца по 6

ари и плац 12 ари, хитно,

Струја, вода,плин и дозвола

за стамбено-пословни про-

стор код АТП гараже.

063/337-851. (276906)

ПРОДАЈЕМ у Мраморку,

строги центар, стамбени

објекат недовршен, 300

квм, са два помоћна објек-

та, може за сваки бизнис.

Тел. 062/182-72-06.

(276921)

КУЋА н апродју, Цара Лаза-

ра, Панчево.060/159-42-27.

(276928)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу –

три стана, три гараже, нова

Миса. 064/221-36-12.

(276939)

ПРОДАЈЕМ кућицу 70 квм,

на Старом Тамишу, на 6

ари плаца, ново насеље.

064/866-23-87, 064/272-64-

42. (276977)

МЕЊАМ део куће са анек-

сом на Стрелишту, преко

пута „Авив парка”, за дво-

ришни стан до улице, у цен-

тру. 064/952-19-80.

(276950)

ЦЕНТАР, део дворишне ку-

ће, 100 квм и 8 ари плаца,

65.000 евра. 064/005-30-52.

(276952)

ВОЋЊАК 15 ари, викенди-

ца, Баваништански пут, дру-

ги ред, друго немачко поље.

064/368-04-77. (277044)

ДОЊИ ГРАД, добра кућа,

укњижене, асфалт, канали-

зација, до 50.000 евра, за-

мена. (470), „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71.

(276911)

У МРАМОРКУ породична

кућа на продају. Хитно.

069/255-87-86. (276951)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА,

плац 8 ари са кућом,

57.000. (188), „Una Dal li”,

064/255-87-50. (276981)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30

ари, 25.000. (188), „Una Dal -

li”, 064/255-87-50. (276981)

ПЛАЦ са започетом грд-

њом, до прве плоче, Јабука,

Николе Тесле, 62, хитно.

060/132-02-48. (276987)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара са

кућом, Новосељански пут

131, преко пута „Танка”.

064/276-08-08. (276997)

ПРОДАЈЕМ кућу, Топола,

71 квм, 7 ари плаца, три по-

мочна објекта, 19.000 евра.

066/464-340. (277004)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-

ном плацу у Војловици, ле-

гализовано, са воћњаком.

Тел. 013/232-21-30,

063/162-50-00. (276672)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,

кућа 206 квм, 14,5 ари, це-

на 37.000. 683-84-27,

064/071-15-41. (276174)

ПРОДАЈЕМ детаљно обно-

вљену, приземну, породич-

ну кућу у Панчеву у Тополи,

површине 68 квм, са пла-

цем, погодног за стовари-

ште. Информације на тел.

064/134-97-60. (277018)

КУЋА, Тесла, комплет рено-

вирана, одмах усељива, Јо-

вана Гавриловића 16-а.

064/295-50-95. (277023)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,

на 11 ари, адаптирана, усе-

љива, повољно. 064/172-86-

12. (277035)

КУЋА, 200 квм, помоћни

објекти, продајем веома по-

вољно, због одласка у дом.

063/714-14-34. (277055)

ЗАСЕБНА кукћа, 30 квм, на

Маргити, потребна адапта-

ција. 064/248-90-16.

л(277014)

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,

новија, 110 квм, 7,45 ари,

17.000. (49), „Мустанг”,

062/226-901.  (277067)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм,

4 ара плаца, чврста градња,

19.000. „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (277056)

МИСА, код надвожњака,

рособна, 80 квм, 5 ари,

34.000. „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (277056)

ПРОДАЈЕМ плац, 18 ари, на

Кудељарцу. Тел. 062/818-

25-05. (277008)

ПРОДАЈЕМ воћњак, 18 ари,

Кудељарскио насип.,

063/472-669. (277112)

ПОТЕЗ Содара, салонска,

лепа 220 квм, два стана, 3.6

ара, 110.000. (398),  „Кров”,

060/683-10-64. (277072)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-

ву. 602-011, 065/219-59-73. 

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-

ци, две стамбене јединице,

ЦГ. 062/2348-137. (277104)

КУЋА, 220 квм, нова Миса,

преко пута школе, дома

здравља, може замена за

стан уз вашу доплату.

064/125-35-11. (277140)

ЦЕНТАР, 120 квм, 5 ари,

70.000, Доњи град, 150 квм,

3 ара, 55.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (277137)

КОТЕЖ 1, 155 квм, погодна

за две породице, две гара-

же, договор. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (277137)

ШИРИ ЦЕНТАР, 240 квм, 2

ара, 99.000; центар, 67 квм,

два ара дворишина, 45.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (277137)

ПРОДАЈЕМ кућу и локал

7,3 ара, Војловица, без по-

средника. 063/879-58-14.

(277168)

ВИКЕНДИЦА, 15 ари, може

одвојено 5 ари, легализова-

но. Новосељански пут.

013/404-141, 064/489-40-

36. (277190)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80

квм, гас, добар објекат,

52.000, договор. (242),

„Кварт”, 064/125-62-67,

346-392. (277195)

САЛАШ и три хектара зе-

мље, уз асфалт, северна зо-

на. 066/354-791. (276584)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 56

ари, викендица, струја, во-

да, грађевинско земљиште.

064/280-60-53. (277197)

СВЕТИ САВА, спратна, 220

квм, 5,2 ара, два стана,

125.000.  (398), „Кров”,

060/683-10-64. (277072)

ЈАБУКА, 60 ари до пута,

60.000.  (398),  „Кров”,

060/683-10-64. (277072)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,

29. новембра бр. 80

062/415-359. (276094)

БАВАНИШТАНСКИ пут, но-

ва кућ, усељива, укњижена,

5 ари, 25.,000. 063/836-23-

83, „Трем 01” (679).

(276531)

ПРОДАЈЕМ плац на бавани-
штанском путу, 7 ари, вода,
струја, ограђен. 060/700-
50-72, 063/163-97-17.
(277085)

СТАРЧЕВО, кућа, помоћни
објекти, плац 9.5 ари.
065/725-99-37. (277088)

КУЋА, новија, спратна, 200

квм, помоћни објекти, 5.5

ари, легализовано. 063/708-

68-45. (2770895)

ВИКЕНДИЦА, спратна, на

Девојачком бунару, 200 м

од раскрснице, легализова-

на. 061/206-30-46. (276705)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

Продаја станова

у Ул. Милоша Обреновића 15

Станови су од
45 квм, 49 квм и 64 квм

Станови су усељиви и укњижени

064/432-28-74

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

Продајем/издајем
нов локал 77 квм.

Ул. Св. Саве 59

Слободан, 063/776-66-91

КУЋА, Старчево, 12 ари, ле-

гализована, подрум, помоћ-

ни објекти. 064/190-34-49.

(277206)

СТАРА МИСА, кућа на 5,5

ари, 26.000: Кудељарац, ку-

ћа на 5 ари, 35.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (277207)

БЛИЗУ ЦЕНТРА, кућа, дого-

вор, велики избор кућа за

рушење. „Лајф”, 061/662-

91-48. (277207)

ОМОЉИЦА, плац 12,5 ари,

објекат у изградњи, струја,

вода. 0964/260-05-34.

(4817)

ВИКЕНД кућа, замена за

гарсоњеру у Панчеву и

партнера за помоћ у кући.

064/267-53-43. (48139

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-

веститоре. Агенција „Тесла

некретнине”м 964/668-89-

15. (276689)

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-

веститоре. „Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15.

(277007)

ЦЕНТАР, дуплекс, троипо-

собан 80 квм, V спрат,нема

лифт, 48.500 евра. 064/888-

25-00 (СМС)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,

50 квм, у центру Панчева са

гаражом. Тел. 013/334-538,

061/210-43-76. (276690)

КОТЕЖ 2, комфоран двосо-

бан стан, 65 квм, тераса 3

квм, ВПР, 40.000.  (238),

„Тесла некретни-

не”,064/668-89-15.

(276689)

СТАН без посредника, дво-

собан, у центру Панчева,

продајем. 066/642-15-66.

(276721)

ПРОДАЈЕМ једноипособан

стан у центру Панчева.

060/505-54-25. (275600)

МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,

Маргита, 30 квм, 18.000.

063/377-835. (273912)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан

до улице, Жарка Зрењани-

на, власник. 061/382-88-88.

(276251)

ХИТНО продајем дворишни

стан, 70 квм, у Војловици.

064/212-32-94. (276800)

ДВОСОБАН, I спрат, ЦГ,

29.000, Стрелиште. „Дива

некретнине”, 345-534,

064/246-05-71. (276810)

СТАН на Тесли, 70 квм, без

посредника, 57.000 евра.

064/700-13-40. (277102)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,

57 квм + 6 квм тераса,

30.000. „Дива некретнине”,

345-534, 064/246-05-71.

(276810)

НОВ СТАН, II спрат, 60 квм,

у близини школе, вртића,

амбуланте. Власник.

060/314-61-45. (276832)

ДВОСОБАН стан, 60 квм,

Ул. Кикиндска, Котеж 2, I

спрат. 064/052-03-53.

(276771)

ПРОДАЈЕМ једноипособан

стан у центру Панчева.

060/505-54-25. (276856)

СТАН 46 квм, први спрат,

Горњи град. 064/136-42-00.

(276869)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру Са-

мачки хотел, звати после 16

сати. 063/719-98-81.

(276881)

НОВА МИСА, новоградња,

95 квм, трособни лукс ста-

нови, завршни радови у то-

ку. Могућност кредита.

062/966-92-96. (276893)

ЦЕНТАР, Светог Саве, ново-

градња, 47 квм, II спрат,

лифт, гаража, гас, укњижен.

062/966-92-96. (276893)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у

центру Качарева, повољно.

Укњижен, помоћни објекти.

062/163-37-26. (276927)

КОТЕЖ 2, једноипособан,

44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(276981)

НОВА МИСА, трособан, 68

квм, ЦГ, II, 35.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(276981)

НОВА МИСА, нови станови,

трособан 83 квм, I, 42.000;

103 квм, II, 47.000. (300),

„Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (277032)

ТЕСЛА, II спрт, Та, двосо-

бан, 35.000, тераса. „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15. (277007)

ЦЕНТАР, дворишни, 30 квм,

15.500; 40 квм, двособан,

18.500; 50 квм, 25.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (277137)

ДВОСОБАН, Стрeлиште, I,

ЦГ, 29.500; Миса, I, ЦГ,

36.000. (67), 063/744-28-66.

(4813)

ЦЕНТАР, IV  спрат, 23 квм,

сређен. „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (277007)

ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ЦГ,

22.000; Котеж, ЦГ, 15.500;

гарсоњера, Миса, ПР, 3.0,

тераса, 17.800. (67),

063/744-28-66. (4812)

СТАН, 62 квм у Тамиш ка-

пији. 063/329-340. (277174)

НОВО у Агенцији „Тесла не-

кретнине”, посебне погод-

ности за продавце некрет-

нина. 064/668-89-15.

(277007)

ТЕСЛА, двособан стан, 37

квм, ВП, ЕГ, реновиран.

Тел. 064/364-10-56.

(277019)

СТРОГИ центар, двособан,

56 квм, III/VII, ЦГ, лифт,

паркинг, власник, 51.000.

065/653-63-92. (277030)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 57

квм, III, ЦГ, 35.500. (300),

„Ћурчић”, 362-816,

063/803-10-52. (277032)

НОВА МИСА, 50 квм, јед-

ноипособан, I, TA, 25.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (277123)

МАЊИ двособан, ЦГ, ВП,

45 квм, Стрелиште. „Дива

некретнине”, 345-534,

064/246-05-71. (276810)

ТЕСЛА, 53 квм, III, ЦГ,

35.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061, 064/234-

36-01. (277123)

СТАН, 50 квм, Котеж 2,

стан у Сакулама 40 квм.

060/161-06-40. (277069)

ХИТНО стан на продају, 32

квм. 354-952, 064/393-56-

09. (276973)

СОДАРА, двособан, 52 квм,

ВП, ТА, 27.000. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(276981)

КОТЕЖ 2, 65 квм, 39.000,

ВПР, ЦГ. „Тесла некретни-

не”, 064/668-89-15.

(277007)

КОТЕЖ 1, једнособан, IV,

сређен, 30.000. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.

(276981)

ДВОСОБАН, ЦГ, први

спрат, Стрелиште, 29.000

евра. (470), „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71.

(276911)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ, ВП,

45 квм, 27.000 евра. (470),

„Дива”, 345-534, 064/246-

05-71. (276911)

КОТЕЖ 2, двособан, 57 + 6

квм, 30.000, в. приземље.

(470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (276911)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 64

квм, IV, лифт, сређен,

38.000. (300), „Ћурчић”,

362-816, 063/803-10-52.

(277032)

ЈЕДНОСОБАН, 35 квм, Те-

сла, тераса, 29.000; Котеж,

леп, 25.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(277046)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипосо-

бан, 42.000, 57 квм, двосо-

бан, 28.000. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(277046)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,

61 квм, трећи спрат, ЦГ,

32.000. „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (277056)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,

први спрат, Радова згрда,

35.000. „Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. (277056)

ТЕСЛА, двособан, 55 квм,

II, ТА, добар, 35.000. „Му-

станг”, 069/226-66-58.

(277067)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, но-

вији, 58 квм, приземље, Цг,

са лукс стварима, 46.000.

(49), „Мустанг”, 069/226-

66-58. (277067)

ТЕСЛА, једнособан, IV, 38

квм, терса, ЦГ, реновиран,

28.500.  (49), „Мустанг”,

069/226-66-58. (277067)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56

квм, ЦГ, VI, добар, 33.000.

(49), „Мустанг”, 069/226-

66-58. (277067)

СТАН, 50 квм, Котеж 2,

стан у Сакулама 40 квм.

060/161-06-40. (277069)

КОТЕЖ 1, 58 квм, двоипо-

собан, ЦГ, III, добар,

35.000. (49), „Мустанг”,

062/226-901.  (277067)

НОВА МИСА, 60 квм, полу-

сутерен, леп, 21.5000. (49),

„Мустанг”, 062/226-901.

(277067)

ЦЕНТАР, локал претворен у

стан, III, 20 квм, 16.000.

(49), „Мустанг”, 062/226-

901.  (277067)

СТРЕЛИШТЕ, 78 квм, I, ЦГ,

лукс, четворособан, 62.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (277123)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, тро-

собан, VI, ЦГ, 30.000.(336),

„Олимп”, 351-061, 063/494-

898. (277123)

ШИРИ ЦЕНТАР, 25 квм, леп

једнособан, IV, ТА, 20.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (277123)

ТАМИШ КАПИЈА, ново-

градња, 65 квм, III, ЦГ,

56.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(277123)

ТЕСЛА, 53 квм, III, ЦГ,

35.000, договор. (336),

„Олимп”, 351-061, 064/234-

36-01. (277123)

НОВА МИСА, 50 квм, јед-

ноипособан, I, TA, 25.000.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (277123)

ЦЕНТАР, код Гимназије, 72

квм, III, ЦГ, салонски,

55.000. (49), „Мустанг”,

062/226-901.  (277067)

ПРОДАЈЕМ стан, 72 квм +

10 квм тераса, повољно,

хитно, 1/1, власник.

060/533-35-75. (277130)

ЦЕНТАР, трособан, III,

лифт, 72 квм, ЦГ, 54.000,

договор. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (277090)

КОТЕЖ 1, 12.0, двостран, I

спрат, ЦГ, терас,а 50 квм.

064/121-58-06. (277064)

НОВА МИСА, 83 квм, ТА,

високо приземље, две тера-

се, подрум, укњижен,

41.000. 063/252-559.

(277087)

ТЕСЛА, Нови свет, једносо-

бан, 39 квм, I, ЦГ, 25.000.

(353), „Премиер”, 063/800-

44-30. (277090)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49

квм, ЦГ, 29.000, договор.

(353), „Премиер”, 352-489,

063/800-44-30. (277090)

КОТЕЖ 1, двособан, одли-

чан, II, 60 квм, ЦГ, 37.000,

договор. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (277090)

МАРГИТА, четворособан, I,

105 квм, гаража, гас,

65.000. (353), „Премиер”,

352-489, 063/800-44-30.

(277090)

НОВ стан, 60 квм, други

спрат, у близини школе, вр-

тића, амбуланте, власник.

060/314-61-345. (277091)

ТЕСЛА, трособн, ЦГ, 80

квм, IV, терасе, власник, до-

говор. 013/331-079,

063/770-45-55. (1277119)

ЦЕНТАР, 28, ЦГ, 20.500;Со-

дара, 2.5, II, 42.000.   (338),

„Јанковић”, 348-025.

(277122)

КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 21.000;

Содара, 2.0, 55, 23.000.

(338), „Јанковић”, 348-025.

(277122)

КОТЕЖ 2, 712 квм, двоипо-

собан, одмах усељив, VI,

ЦГ, 38.500. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(277123)
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КУПУЈЕМ КУЋУ
Котеж 1, нова Миса,

без посредника.

063/208-310
(9/276990)

Продаје се објект за рушење, центар Панчева,

Ж. Зрењанина, Турска глава, у дворишту. Сви

папири, власник 1/1 са грађевинском дозволом

за 100 квм нето (ПР, СП, ПО). 069/663-344,

065/333-33-00. (6/2176487)

КОТЕЖ , двоипособан, леп,

83 квм, тераса, дуплекс,

42.000.  (398),  „Кров”,

060/683-10-64. (277072)

СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА,

стан 89 квм, 1/1, 17.000.

(398),  „Кров”, 060/683-10-

64. (277072)

ЛЕП нов намештен стан,

код новог Максија на Миси.

065/300-31-30. (277071)

СТАН на Тесли, 70 квм, без

посредника, 57.000 евра.

064/700-13-40. (277102)

КОТЕЖ 2, 37 квм, ЦГ, VII,

није задњи, усељив, 24.000.

(679), „Трем”, 063/836-23-

83. (277128)

ЦЕНТАР, 60 квм, двоипосо-

бан, 45.000; 35 квм, једнои-

пособан, 26.000. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(277137)

СТРЕЛИШТЕ, 53 квм, дво-

собан, 32.000; 49 квм, дво-

собан, 24.000. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(277137)

ЦЕНТАР, дворишни, 30 квм,

15.500; 40 квм, двособан,

18.500; 50 квм, 25.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (277137)

КОТЕЖ 1, 57 квм, двособан,

35.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (277137)

СТАН, 62 квм у Тамиш ка-

пији. 063/329-340. (277174)

КОТЕЖ 2, једнособан, 52

квм, III, 29.000, договор.

(242), „Кварт”, 064/125-62-

67, 346-392. (277195)

КОТЕЖ 2, једноипособан,

64 квм, VII, повољно,

25.000. (242), „Кварт”,

064/125-62-67, 346-392.

(277195)

СОДАРА, одличан двосо-

бан, ТА, IV, 30.000 и тросо-

бан, III, TA, 40.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (277207)

ЦЕНТАР, нов трособан, II,

ЕГ, 90 квм, 73.000, двоипо-

собан, ЦГ, IV, 46.000.

„Лајф”, 061/662-91-48.

(277207)

КОТЕЖ, леп двособан, до-

говор, Ккотеж 1, двособан,

I, 35.000. „Лајф”, 061/662-

91-48. (277207)

ШИРИ ЦЕНТАР, двоипосо-

бан, III, 58 квм, ЦГ, 44.000.

(353), „Премиер”, 063/800-

44-30. (277090)

ЦЕНТАР, дуплекс, троипо-

собан 80 квм, V спрат,нема

лифт, 48.500 евра. 064/888-

25-00 (СМС)

ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ЦГ,

22.000; Котеж, ЦГ, 15.500;

гарсоњера, Миса, ПР, 3.0,

тераса, 17.800. (67),

063/744-28-66. (4812)

КОТЕЖ 2, једноипособан,

36, реновиран, 25.000;

Маргита, I, 53, нов, 35.000.

(67), 063/744-28-66. (4813)

ЦЕНТАР, IV  спрат, 23 квм,

сређен. „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (277007)

ДВОСОБАН, Стрeлиште, I,

ЦГ, 29.500; Миса, I, ЦГ,

36.000. (67), 063/744-28-66.

(4813)

ЦЕНТАР, трособан, III,

лифт, 72 квм, ЦГ, 54.000,

договор. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (277090)

МИСА, трособан, I, 90 +

поткровље, Миса, призе-

мље, трособан, фул двори-

ште, вреди погледати. (67),

063/744-28-66. (4813)

ЦЕНТАР, трособан, III,

лифт, 72 квм, ЦГ, 54.000,

договор. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (277090)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-

нине” , потребан двоипосо-

бан стан на Стрелишту и

двособан на Тесли, исплата

одмах. 064/668-89-15.

(276689)

КУПУЈЕМ двоипособан или

трособан стан, ЦГ, лифт, на

Тесли или Котежу 2, није

агенција. 064/333-61-54.

(275822)

КУПУЈЕМ једнособан/дво-

собан стан за реновирање,

исплата одмах. 064/206-55-

74, 013/362-027. (277056)

ПОТРЕБНИ станови на свим

локацијама, брза исплата.

Агенција „Нишић”,

064/206-55-74. (277056)

КУПУЈЕМ двособан стан без

посредника, до четвртог

спрата, Содара, центар, Те-

сла, Котеж. Обавезно лифт,

ЦГ, може у лошијем стању.

Исплата одмах. 063/637-

673. (277164)

КУПУЈЕМО станове на свим

локацијама, брза исплата.

(353), „Премиер”, 063/800-

44-30. (277090)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

стан на Котежу 2.

062/271/124 (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан

центар, намештен, централ-

но, 150 евра. 062/886-97-15

(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру у центру. 064/128-38-

95 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан, Содара, Морав-

ска, изнад Максија.

063/764-49-23, 063/528-

610. (276813)

ИЗДАЈЕМ фул намештену

гарсоњеру, Котеж 1, ЦГ, на

дуже. 066/494-900.

(276801)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-

нике, спортисте. 063/870-

45-53. (276803)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену

гарсоњеру, центар, wi/fi,

кабловска, паркинг, искљу-

чиво запосленима. 065/691-

88-23. (276829)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан

стан на Тесли, на дужи пе-

риод. Контакт, 063/852-25-

12. (276784)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-

њеру на Котежу 1. 062/415-

322. (276733)

ИЗДАЈЕМ празан стан, дво-

собан, зграда, ЦГ, Стрели-

ште. 064/164-77-66.

(276840)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 063/807-74-48.
(276842)

ИЗДАЈЕМ мањи полунаме-
штен станчић у центру, ка-
бловска, ЦГ, депозит.
063/742-14-27. (276850)

ЈЕДНОСОБАН ненамештен
стан, Стрелиште, приземље,
ЦГ, тераса, од 1. јуна.
064/307-63-93. (276876)

ГАРСОЊЕРА, 22 квм, стро-
ги центар, Wi/Fi, ТВ, ТА,
120 евра. 069/113-00-73.
(276924)

ИЗДАЈЕМ кућу и плац 12
ари, поравнат са ризлом, за
ауто-плац. 066/322-780. (р)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-

штен стан код „Авива”. Тел.

013/321-033, 064/136-49-

36. (276930)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у

кући, Стрелиште. 061/162-

64-42. (276933)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,

студенте. Раднички сме-

штај, центар града.

063/502-211. (276942)

ПОТРЕБАН стан за издава-

ње. 069/260-00-40. Радош.

(276940)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 40

квм. Тел. 064/888-42-51.

(276955)

ИЗДАЈЕМ одличан двосо-

бан, намештен стан, цен-

трално, Котеж 1, први

спрат. 063/372-124.

(276956)

ИЗДАЈЕМ се полунамештен

двособан стан, Улица Вр-

шачка 4, Панчево. 064/218-

77-80. (276968)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-

бом кухиње и купатила,

самцу или ученику. Моб.

064/090-11-28. (276971)

ИЗДАЈЕМ намештену дво-

ришну кућу са гаражом, по-

себан улаз. Тел. 060/354-

55-54. (277053)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-

бан стан, Коеж 2, звати по-

сле 17 сати. 064/892-21-73,

371-413. (277009)

НАМЕШТЕНА дворишна

гарсоњера, скромна , за

самца – самицу. Стрелиште.

362-406, 064/218-83-45.

(2770269

ИЗДАЈЕМ гаражу на Тесли,.

063/849-54-32. (2770299

ИЗДАЈЕМ за раднике на Ја-

бучком путу, преко сервиса

„Пивашевића”. Тел.

065/219-14-22. (277033)

ИЗДАЈЕМ двособан комфо-

ран стан, скроз опремљен

на Стрелишту. 061/170-04-

40. (277051)

ПОВОЉНО за издавање,

стан самац, ђаке. 354-952,

064/393-56-09. (276973)

ИЗДАЈЕМ стна на три месе-

ца на Котежу 2, намештен.

063/617-421.(276983)

СОДАРА, двособан стан за

издавање, опремљена кухи-

ња. Тел. 063/7’01-11-31.

(277068)

САМИЦИ/САМЦУ издајем

једнособан намештен стан,

Стрелиште, ЦГ, I спрат.

065/201-18-41. (277094)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 45

квм, на Котежу 2. 063/803-

77-27. (277096)

ИЗДАЈЕМ двособни ком-

плетнао реновиран стна, 59

квм, II спрат, лифт, Котеж

1. 062/407-252. (277077)

ИЗДАЈЕМ намештен стан за

самце, центар. 061/131-79-

04. (2771139

ИЗДАЈЕМ кућу. 064/682-57-

91. (277159)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал

од 39 квм, у центру Стрели-

шта. Тел 064/267-71-74

(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал од 60 квм,

у центру. Тел. 066/341-173.

(ф)

ИЗДАЈЕМ локале 50 квм у

Моше Пијаде. 069/352-55-

44. (276657)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (276812)

ИЗДАЈЕМ локал 30 9 23

квм, код Аутобуске станице.

352-105. (276578)

ИЗДАЈЕМ локале (употреб-

на дозвола, код Аутобуске

станице, пијаце, Ослобође-

ња 3. 063/372-124. (276956)

ИЗДАЈЕМ локал од 26 квм у

Панчеву, Немањина 8.  Тел.

064/184-87-50. 

ИЗДАЈЕМ нов локал, Ул. Ко-

чина 4, код Зелене пијаце.

063/617-421. (276983)

ИЗДАЈЕМ локал 100 квм и

канцеларијски простор. АЦ

„Звезда”, Стевана Шупљик-

ца 88. 063/278-250.

(277001)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,

Браће Јовановић 17.

064/850-70-69. 

ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30

квм, у пролазу Војводе Пут-

ника 29. 063/278-250.

(27700

ИЗДАЈЕМ локал од 72 квм.

Војводе Путника 29.

063/278-250. (277001)

ИЗДАЈЕМ локал код пијаце,

преко пута, три школе, изу-

зетно фрекветно. 060/351-

03.56. (277013)

ПИЈАЦА Стрелиште, локал

16 квм, 12.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64.

(277072)
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Поликлиника „Panmedica” Панчево

Тел. 013/351-551, 064/133-54-98

др мед. Душан С. Анђелковић

интерниста-гастроентеролог

ПРЕ ПОДНЕ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ

ЕКГ, ултразвук стомака, мерење притиска,
шећера и кисеоника у крви

Попуст за пензионере

Панчево, Жарка Зрењанина 125

ИЗДАЈЕМ локал 50 квм, у
новој згради, Моше Пијаде
61-б. 063/272-994. (277180)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,
угао Д. Туцовића и Михајла
Пупина, Панчево. Тел.
061/607-81-00. (277189)

ЛОКАЛ у Ул. Димитрија Ту-
цовића, 43 квм, 1/1, 15.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (277207)

ПОТРЕБНА радница у про-
давници „Маркет Цеца”.
060/555-11-73. (276767)

ПОТРЕБНА жена за рад у
кући. 063/240-403 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије са искуством за
међународни Румунија и
Македонија. Пријава, ста-
лан посао. 069/301-17-00
(СМС)

ПИЦЕРИЈИ потребни воза-
ци Б категорије.
061/264/80-00 (СМС)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 061/634-
40-71. (ф)

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни возачи Б и Ц
категорије, физички радни-
ци и виљушкаристи.
062/446-285. (286098)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потре-
бан пица-мајстор, раднице
за палачинке и возач.
063/820-87-61. 

ПОТРЕБНА радница у про-
давници „Маркет Цеца”.
060/555-11-73. (276767)

ХИТНО потребна радница.
Предност трговци – бувљак.
063/337-851. (276906)

ПОТРЕБАН/А шанкер-коно-
бар. 061/623-16-15.

РАЗРАЂЕНОМ салону по-
требна мушко-женска иску-
сна фризерка. Плата педе-
сет процената зараде, ја
плаћам допринос. 064/185-
92-34. (276854)

АУТО-ШКОЛИ потребан ин-
структор за обуку возача.
Информације на 064/264-
04-33. 

ПОТРЕБНА радница за рад
у цвећари „Наџин кутак”.
Пријаве слати на mail: ta -
nja4779gmail.com (276864)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер/фризерка у салону
у центру. 064/503-68-75.
(276877)

KAF FE SPOR TI SI MO по-
требна девојка за замену
слободних дана. 063/361-
777.  (276886)

ТЕКСТИЛНОЈ радионици у
Омољици потребна помоћ-
на радница, са искуством и
без искуства. 064/147-57-
01. (276785)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у ресторану. 064/643-41-22,
013/377-230. (276953)

ПОТРЕБАН радник на инду-
стријским шиваћим маши-
нама. Звати после 14 сати.
069/235-71-00. (276958)

ПОТРЕБНИ кувар-роштиљ
мајстор за киоск брзе хра-
не. 064/952-19-80. (278950)

ПОТРЕБНА радница за по-
моћни рад у пекари, трећа
смена. 062/404-144.
(276976)

ПОТРЕБАН пекар и помоћ-
ник у пекари. 062/404-144.
(276976)

PO CO LO CO ресторану по-
требни кувари са или без
искуства и пекар за рад са
тестом за фина пецива.
064/874-03-01 (276992)

ПОТРЕБАН радник вулка-
низер доћи лично. Панчево,
Радничка 1-а. (277002)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије, унутрашњи тран-
спорт. 064/140-70-87.
(277012)

ПОТРЕБНА радница за рад
у киоску (штампа и цигаре-
те), са искуством. Звати –
петак, субота од 18 до 19
сати. 064/813-00-34.
/277025)

ПОТРЕБАН/А шанкер-коно-
бар. 061/623-16-15.
(277063)

ПОТРЕБАН возач-доста-
вљач хране са искуством.
061/623-16-15. (277063)

ПОТРЕБАН чекер. 061/623-
16-15. (277063)

ПОТРЕБАН пица-масјтор,
кувар. 061/623-16-15.
(277063)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије за унутрашњи
транспорт. 062/850-00-82. 

ПОТРЕБАН радник за рад
на роштиљу. 065/205-10-52.
(2777075)

ПОТРЕБНА радница за рад
у кладионици. Контакт тел.
061/122-61-48. 

ПОТРЕБНА два помоћна
радника. „Самиго инвест”,
063/389-972. (277134)

ПОТРЕБНА два столара.
„Самиго инвест”, 063/389-
972. (277134)

РЕСТОРАНУ домаће кухиње

потребне конобарице. Тел.

064/349-93-43. (277151)
РЕСТОРАНУ „ROYAL” у
„Авив парку” потребни ко-
нобари, кувари.
063/216788. (276455)

ПЕКАРИ „Rex” из Банатског
Новог Села потребан – мај-
стор и помоћни радник.
Контакт тел. 063/616-694.
(275594)

ПОТРЕБНА комуникативна
особа за рад у кетеринг
сервису. 066/888-13-31.
(276724)

ПОТРЕБАН кувар са иску-
ством, домаћа кухиња и ро-
штиљ. 066/888-13-31.
(276724)

DOO „MI NE SAL” из Панче-
ва тражи мушкарце и жене
за рад у производњи гајби-
ца. 013/373-488, 063/256-
360. 

МУШКАРАЦ, 56 година, ма-
теријално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 409 година, ради друже-
ња, излазака. Звати око 21
сати. 013/352-203. (271120)

ПОТРЕБНА хигијеничарка

за одржавање хигијене у

локалу брзе хране. Звати

после 15 сати. 063/897-55-

04, 013/354-043. (277198)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за паковање и развоз
штампе. 069/867-72-07.
(277022)

РЕСТОРАНУ домаће кухиње
потребне конобарице. Тел.
064/349-93-43. (1276789)

РЕСТОРАНУ „Стара пива-
ра” потребно особље.
060/074-34-85. (276935)

ПИЦЕРИЈИ „Калимеро” на
Стрелишту потребна радни-
ца. 061/323-80-02. (276915)

ПОТРЕБАН конобар и ани-
матор за рад у играоници
„Острво с благом” у БИГ-у
Панчево. 062/333-502.
(276923)

WOR DTRA DE тражи менад-
жера грађевинског техни-
чар или инжењера са иску-
ством, може и пензионер.
Тел. 063/102-94-16.
(276816)

ПОТРЕБН радник на фарми
кока у Панчеву. 063/776-
67-29. (276822)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер. 064/085-62-44.
(276845)

ПОТРЕБНИ кувари, коноба-
ри за рад у ресторану – ка-
фани у центру града.
060/722-14-14. 

ПОТРЕБАН радник за посао
на бувљаку. 063/836-70-61. 

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКОЈ

фирми потребни мајстори

водоинсталатери. 060/035-

53-98. (276764)

ПОТРЕБНИ радници за бра-

ње малине у Ариљу, сме-

штај и храна обезбеђени.

Тел. 061/200-15-32,

060/501-27-75. (276965)

ПОТРЕБАН посластичар.

064/643-41-22, 013/377-

230. (276953)

ПОТРЕБНА два мајстора за
монтажу ПВЦ столарије.
„Самиго инвест”, 063/389-
972. (277134)

САЛОНУ намештаја потре-
бан монтажер са искуством.
060/645-91-45, 013/410-
180. (277151)

РЕСТОРАНУ „Какаду” по-
требан кувар/ица. 062/806-
02-58. (277153)

ПЕКАРИ у Старчеву по-
требни возачи и радници у
производњи. 060/014-01-
55.(27715390

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у кухињи. Припрема:
салате, хигијена кухиње.
061/623-16-15. (277183)

ПОТРЕБНИ кувари, коноба-
ри за рад у ресторану – ка-
фани у центру града.
060/722-14-14. 

ПОТРЕБНА девојка за рад у

кафићу. Звати на 061/634-

40-71. (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад

у кухињи и за роштиљем.

Почетна плата 30.000 +

пријава + топли оброк.

063/897-55-04, 013/354-

043. (277198)

ПОТРЕБНА хигијеничарка

за одржавање хигијене у

локалу брзе хране. Звати

после 15 сати. 063/897-55-

04, 013/354-043. (277198)

КАФЕ „Љубичево” тражи

конобарицу са искуством.

069/364-10-04. (277199)

ПОТРЕБАН радник у штам-

парији, са или без искуства.

063/295-789. (277201)

ПОТРЕБАН конобар-ица,

Кафе „Перла”. Тел.

065/344-54-66. (2772139

ПОТРЕБНИ кувари, коноба-

ри за рад у ресторану – ка-

фани у центру града.

060/722-14-14. 

ХИТНО потребна радница.
Предност трговци – бувљак.
063/337-851. (276906)

ШЉУНАК,  песак сејанац

одвоз сута малим кипером

до два кубика. 064/664-85-

31, 013/342-338 (смс)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ

радови мајстори из Ковачи-

це. 060/066-08-60 (СМС)

ШЉУНАК, песак, сејанац,

одвоз шута малим кипером

до два кубика. 064/664-85-

31, 013/342-338 (СМС)

ШЉУНАК, песак, сејанац...

одвоз шута малим кипером

до два кубика. Лазар.

065/334-23-38. (276645)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и обрада шпалетни.

065/842-84-29, 063/842-84-

29. (276799)

КЛИМЕ, овлашћени сервис,
продаја, уградња, чишћење,
поправке сви модела. Du o -
fri go, 060/681-73-88.
(276597)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, вентили,
славине, одгушење канали-
зације одмах. 061/193-00-
09. (276430)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-

ници, ролетне, венецијане-

ри, уграђујем, поправљам,

замена гуртни. 064/181-25-

00. (275459)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(276518)

ЕЛЕКТРИЧАР поправља
електро инсталације, веш-
машине, бојлере, шпорете,
фрижидере, пећи. 060/180-
02-83, Милан. (276709)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (276147)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (275261)

КОМБИЈЕМ превозим робу,

ствари, селидбе. Најповољ-

није. Жељко. 065/361-13.13.

(276945)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за паковање и развоз
штампе. 069/867-72-07.
(277022)

ТЕКСТИЛНОЈ радионици у
Омољици потребна помоћ-
на радница, са искуством и
без искуства. 064/147-57-
01. (276785)

КОСИМ траву тримером,
повољно воћњаке, баште,
дворишта. Зоран, 061/683-
67-48, 064/438-12-46.
(276546)

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОСНОВ НИ И ПРО ШИ РЕ НИ 
СИСТЕМАТ СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ ЗА УЧЕ ШЋЕ 

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

НО ВО У НА ШЕМ ГРА ДУ, ОД 1. МАР ТА

ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА СПОРТ СКУ МЕ ДИ ЦИ НУ
„ПАН ЧЕ ВАЦ СПО РТ”

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.Вука Караџића 1
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ПРОСЛАВА 40 година матуре Гимназије,
генерација ’75/’79 одржаће се 25. маја 2019,

у „Старој Пивари”
Инфо: Дака, 063/735-44-45; Жељка 063/275-194
Уплате (до 22. маја), 2.000 динара, код Жељке

Матуранти Економске школе Генерација ’77 - ’ 79

ПРОСЛАВА 40 ГОДИНА МАТУРЕ
19. маја 2019, „Занзибар”

Пријаве: Срђан - 063/263-497, Цале - 063/889-06-47,

Зека – 064/651-16-40 (15/277152)

(4
/2

7
6

8
2

3
)

ПАРКЕТАР, поставка новог

паркета, бродског пода, хо-

бловање, фуговање, лакира-

ње старог. 060/476-81-55.

(276795)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-

вирање купатила, славине,

вентили, одгушење канали-

зације одмах. 061/193-009.

(276976)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови и обрада шпалетни.

065/842-84-29, 063/842-84-

29. (276799)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,

ствари, утовар-истовар,

монтажа/демонтажа наме-

штаја. Дејан, 061/626-14-

50. (276819)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, шут, старе шупе, гара-

же, радимо све послове.

061/321-77-93. (276837)

ЧАСОВИ математике, физи-

ке и немачкогк. Професор-

ка. Тел. 064/208-91-21.

(276919)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински

радови на крову. 065/535-

24-56. (276929)

РАДИМО све физичке по-

слове, бетонирања, разбија-

ње бетона, обарање стаба-

ла, рушења шупа, зидова,

кошење траве. 060/035-47-

40. (276932)

РУШЕЊА кућа, разбијање

бетона, бетонирања, иско-

пи, одношење ствари, итд.

064/122-69-78. (276932)

СЕРВИС и монтажа клима

уређаја, поправка беле тех-

нике и ситне интервенције у

кући. 060/637-07-51.

(276898)

ТВ и сателитске антене,

монтажа, дигитализација

ТВ-а, ИПТВ, антена плус.

064/866-20-70. (276899)

БАШТЕ орем и култивирам.

063/855-92-70. (276852)

МАТЕМАТИКА, физика, хе-

мија, механика, часови.

Тел. 251-19-81, 063/852-22-

43. (276904)

ЧАСОВИ основцима од I –

IV разреда. 064/033-38-83. 

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-

КИ радови, израда, монта-

жа капија, ограда, надстр-

шеница, заштитне решетке.

062/816-33-84. (276949)

КРЧЕЊЕ, глетовање, крече-
ње улаза у згради, гипс ра-
дови, фасаде. 063/304-476.
(276809)

КОШЕЊЕ траве, крчење ко-
рова, шишање живе ограде,
викендице, воћњаци, окућ-
нице. 061/301-49-58.
(276830)

ТВ сателитске антене и ди-
гитализација вашег ТВ-а,
ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (276834)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар-истовар, чишћење, раз-
бијање бетона, селидбе, од-
воз шута, непотребних ства-
ри и слични послови. Дејан,
061/626-14-50. (276819)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге, Александар.
064/157-20-03. (276819)

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење обје-
ката, разбијање бетона.
063/246-368. (276530)

МОЛЕРСКИ и гипсарки ра-
дови. Неша. Fa ce bo ok.co -
m/mo le ri zam 069/444-23-
76. (276860)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома повољ-
но. 064/280-26-15. (276867)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (276867)  

КОСИМ траву, крчим ко-

ров, шишање ограде, дво-

ришта, викендице, воћња-

ци,с ве дестинације.

061/301-49-58. (277033)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (275261)

СПУШТЕНИ плафони, пре-

градни зидови, израда ко-

шуљице, уградња ламината,

комплетно реновирање.

062/816-33-84. (276949)

КОМБИЈЕМ превозим робу,

ствари, селидбе. Најповољ-

није. Жељко. 065/361-13.13.

(276945)

РЕХАБИЛИТАЦИЈА спорт-

ских повреда, повреда.

Бесплатан преглед лекара.

063/868-04-51., (1276998)

ИЗРАДА/МОНТАЖА, кон-

струкција, хала, биндера,

капија, ограда, грађевин-

ска лимарија. 064/068-10-

85. (277024)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (276147)

КОМПЈУТЕР сервис по-

правка, инсталација нових

компоненти, одржавање,

брзо, повољно. 060/351-03-

54. (277013)

ПОПРАВКА беле технике

свих произвођача, брзо и

повољно. Милош. 063/831-

05-26. (277215)

КОСИМ траву, крчим ко-

ров, шишање ограде, дво-

ришта, викендице, воћња-

ци,с ве дестинације.

061/301-49-58. (277033)
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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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OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu
delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj
i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske 

poslove

OBAVEŠTENJE

O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE 
O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU

SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet Zahtev za
odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sre-
dinu PROJEKTA postrojenje za sakupljanje i
skladištenje inertnog i neopasnog otpada. Planirani
projekat će se realizovati na katastarskim parcelama
br. 3644/7 i 3644/8 K.O. Debeljača, u ulici Industrij-
sko naselje bb, Debeljača, na teritoriji Opštine
Kovačica, nosioca projekta „Aster cop” d.o.o., Ul.
Sremska br. 39, Starčevo.

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca
projekta, može se izvršiti u uslužnom centru, SO
Kovačica Ul. M.Tita br. 50, u periodu od 10. 05. 2019.
do 20. 05. 2019. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog
obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti
mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene
uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom
organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz
stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li
je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na
životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti
javnost.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

– Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб
по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.

– Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на робној
пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића бб
по почетној цени од 5.000,00 динара по метру
квадратном.

– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица  Ослобође-
ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по
метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-
ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитри -
ја Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зеле-
не пијаце у Панчеву.

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине, на ос-
нову захтева за одлучивање о потреби процене
утицаја на животну средину поднетог од стране
носиоца пројекта „Десанио” д.о.о. Београд Улица
Церска 29, Београд, донео је Решење број XV-07-
501-52/2019 којим је утврђено да за Пројекат
складиштење неопасног отпада на кат. парцели
6874 К.О.Панчево, улица Жарка Зрењанина бр.
106, Панчево, није потребна израда студије о про-
цени утицаја на животну средину. Увид у донето
решење може се извршити у просторијама Град-
ске управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2 - 4, канцеларија 708.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне среди-
не, Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављи-
вања обавештења, а преко овог органа.

„HIPRA” doo., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

• Mašinskih tehničara i mašinskih inženjera

• Bravara – montera sa ili bez iskustva

• Zavarivača

• CNC operatera

• Viljuškarista sa iskustvom 

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-
правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/14, 145/2014, 83/18
и 31/19)

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 за из-
градњу зграде за смештај пољопривредних про-
извода, Пр; и пословне зграде, Пр; на парцели
бр.4317 К.О. Старчево, улица Старчево пут Омо-
љица, израђен од стране ДОО за архитектуру и ур-
банизам „Art Royal inženjering” ул. Трг Слободе бр.1,
Панчево, под бројем УП-17/19, за инвеститора Ни-
колић Наталију из Панчева, ул. Јаношикова бр.135

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и
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, у времену од 10 до 13 сати у периоду
трајања јавне презентације од 7 дана, почев од
10. 05. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управи Града Панчева, Секрета-
ријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-ко-
муналне послове, путем писарнице Градске упра-
ве Града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4,
Панчево. 

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ 
РАДНОГ ОДНОСА

Једног ДОЦЕНТА за ужу научну област
БАЗИЧНА И ПРЕТКЛИНИЧКА
СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– доктор медицинских наука – област фармација,
као и остали услови предвиђени Законом о ви-
соком образовању („Сл. Гласник Републике
Србије” бр. 88/2017) и Статутом Стоматолошког
Факултета.

Са изабраним кандидатом закључује се уговор о
раду на одређено време од 5 (пет) година.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-
сти услова из конкурса достављају се у року од 15
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса
на адресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул.
Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на те-
лефон: 013/235-12-92.

Фирма „КОРАЛ” ДОО Панчево

тражи

ТРГОВЦА
Због природе после пожељно је да буде осо-
ба мушког пола и обавезно знање рада на
рачунару.

Звати радним данима на број 013/335-540 и
013/335-541, од 12 до 15 сати.

                                                                      

                                                            

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

За рад у производњи потребно:

пет жена, три мушкарца, један машински
техничар, један електро-техничар.

Контакт тел. 062/365-414, Јагода

АУТОЦЕНТРУ „РАЈИН” из Банатског Новог Села

потребан механичар са искуством
Позвати на 069/600-667 или доћи лично, 

Банатско Ново Село, М. Тита 64-а

БЛАГАЈНИК у Казину „Eldorado”

Можете се пријавити на конкурс 
за радно место на број

064/826-84-25

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

Одвоз шута, земље, превоз
шљунка, песка и осталог.

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

ОМОЉИЦА, поуздана же-
на, чувала би стзара лица.
Тел. 063/707-19-88.
(277079)

МАСАЖА, релакс, опушта-
ње тела уз потпуно ужива-
ње.  Повољно, Марија.
064/269-94-87. (276731)

НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица. 063/868-
04-51. (276998)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, старе шупе, гара-
же, радимо све послове.
061/321-77-93. (276837)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (277093)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања.
Професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (277101)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квалитет-
но, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/15337-
06. (277108)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтио, 25 године
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (177118)

НЕМАЧКИ, часови свим уз-
растима. Преводи. Припре-
ма полагања свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352-
892. (277158)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке заме-
не, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (276600)

ЧАСОВИ енглеског основ-
цима, средњошколцима,
студентима. Прилагођено
вашим потребама. 063/107-
47-17. (277169)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и ла,ирање парке-
та као и бродских подова.
060/693-21-53. л(2771769

ПОПРАВКА беле технике
свих произвођача, брзо и
повољно. Милош. 063/831-
05-26. (277215)

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

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-25-
00. (275459)

ЕЛЕКТРИЧАР поправља
електро инсталације, веш-
машине, бојлере, шпорете,
фрижидере, пећи. 060/180-
02-83, Милан. (276709)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебеља-
че, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-
38. (4812)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камиони, радни-
ци, повољно. Вук, 063/278-
117, 064/176-91-85.
(276134)

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење обје-
ката, разбијање бетона.
063/246-368. (276530)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
‘063/193-22-29. (277107)

ПЕРФЕКТ: фасаде, зидање,
малтерисање, глетовање,
кречење, керамика, лами-
нати, кровови. 063/122-14-
39, 063/145-97-79. (276855)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (и)

ТЕПИХ сервис, дубинско

прање тепиха, намештаја.

Превоз бесплатан. 302-820,

064/129-63-79. (277160)

ПРЕВОЗ малим и великим

кипером: шљунак, песак,

сејанац и ризла. Хакер,

063/246-368. (276530)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-

талне подупираче, мешали-

це за бетон. 064/351-11-73.

(276894)

КРОВОВИ, поправке, заме-

на црепа, летви, старог цре-

па и поставке новог крова,

црепа, рогови, патошење,

изолације, најјефтинији у

граду, пензионерима екстра

попуст. 013/404-560,

064/290-45-09, 061/348-20-

00, 062/845-96-26,„Елек-

троизградња”.(276790)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”

Борис, све релације по Ср-

бији с комбијима, камиони-

ма, екипа радника, кутије,

фолија за заштиту намешта-

ја, 0-24, сваког дана и неде-

љом. Бесплатан долазак и

процена посла. Плаћање

могуће чековима и преко

рачуна. Борис. 013/352-

536, 063/253-028, 064/444-

66-74. bom bon -

cicb@gmail.com , www.se lid -

be-bom bon cic.com  (276863)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –

Борис, комбијем и камио-

ном, Војводина, Србија, са

или без радника.  013/352-

536, 063/253-028, 064/444-

66-74.(276863)

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.(276863)

СЕЛИДБЕ и превоз робе

„Бомбончић” – Борис –

комбијима, камионима,

екипа радника, монтажа,

демонтажа, паковање ства-

ри, кутије за паковање, фо-

лија за заштиту намештаја.

Селите се без стреса!!! Бо-

рис, 013/352-536, 063/253-

028, 064/444-66-74. bom -

bon cicb@gmail.com ,

www.se lid be-bom bon -

cic.com  (276863)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптације,

замена вирбли, вентила, ба-

терије, санитарије, при-

кључка воде и канализације.

Од 0 - 24 сата, пензионери-

ма екстра попуст. Долазим

одмах. 013/404-560,

064/290-45-09, 061/348-20-

00, 062/845-96-26, „Елек-

троизградња”.(276790)

БАШТЕ орем и култивирам.

063/855-92-70. (276852)
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Последњи поздрав дра-
гом комшији

СТОЈАНУ НОВАКОВУ
Станари Ул. Љубомира

Ковачевића 22
(13/276787)

Пролази најтужнија го-
дина без тебе

ГОРАН

ПАНТИЋ
1967–2018.

Заувек си нам у мисли-
ма и причама и увек
присутан. Недостајеш
пуно.

Твоја породица
(29/276823)

25. априла 2019. године преминуо је изненада

СТОЈАН НОВАКОВ
1935–2019.

Сахрана је одржана 29. априла 2019. године у родној Добрици.

Ожалошћени: синови МИЛАН и ДУШАН са породицама

и супруга МИРА

(31/276831)

Отишао је мој добри
Рале

РАТОМИР

МАРКОВИЋ

Нема више наших среда.

Волимо те пуно.

Ћерка ДРАГАНА

са породицом

(92/276978)

Последњи поздрав

ДИМИТРИЈУ

КОВАЧИЋУ

Ожалошћени:  сино-

ви НЕБОЈША и СЛО-

БОДАН, снајка МАЈА

и унуци ЈОВАН и

КРИСТИНА
(211/277216)

Последњи поздрав драгом оцу, свекру, деди и

прадеди

МИЛОШУ СИМИЋУ

Хвала тата на свему.

ДРАГАН и ФЕЛИЋИЈА

(107/272019)

Последњи поздрав дугогодишњем пријатељу

МИЛОШУ ЛАЗИЋУ

Лепо је било дружење са тобом.

Недостајеш нам. 

Почивај у миру.

НИКОЛА и МЕЛА

(34/276835)

Обавештавамо пријатеље и родбину да је 25. априла 2019, 

преминуо

МИЛОШ ЛАЗИЋ
1937–2019.

Ожалошћени: РУЖИЦА, МИЛОВАН, МАРИЈА и СТЕФАН

(35/276835)

ЈОВАН

БОРОЈЕВИЋ
1935–2019.

Последњи поздрав

драгом брату и ујаку

од породица ТУЛИЋ

(9/276780)

Последњи поздрав дра-
гом нашем

чика ЈОЦИ

БОРОЈЕВИЋУ
од породице БАБИЋ

(26/236543)

Обавештавамо вас да је 1. маја 2019, преминула

наша драга мама и бака

ЈОВАНКА СТЕФАНОВ
29. V 1953 – 1. V 2019.

Сахрана је обављена 2. маја 2019.

Твоји: унук ДАНИЛО и ћерка ВЕСНА

(77/276944)

Последњи поздрав куми

ЈОВАНКИ
СТЕФАНОВ

од кумова АНИТЕ, ДРА-
ГАНА и ЖАКЛИНЕ

(143/277115)

Потребни радници за рад на висини

(грађевински лимари, помоћни радници

и брaвари.

Лимарија „Марковић”, 069/117-60-11 (1
0

/2
7

6
0

2
6

)

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ И

КОНОБАРИ
SA ISKUSTVOM

„MAG NO LI JA LUX”,

064/393-56-90

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење купатила, канализа-

ције, водоводне адаптације,

замена вирбли, вентила, ба-

терија, санитарије, све за

воду, 0-24 сата. Пензионе-

рима екстра попуст. Дола-

зим одмах. 013/348-139,

064/493-44-63, 063/811-74-

89, Јовичин. (276790)ж

СЕЛИДБЕ, бесплатна проце-

на селидбе, комплетна услу-

га транспорта, одношење

непотребних ствари, монта-

жа и демонтажа намештаја.

Професионални радници.

064/047-55-55. (276797)

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-

оном Војводина, Србија, са

или без радника. Најповољ-

није, Иван. 063/107-78-

66.(276863)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари

комбијем и камионом, про-

фесионално, екипа радни-

ка, све релације по Србији,

откуп намештаја. Иван,

063/107-78-66.(276863)

СЕЛИДБЕ, камионски, ком-

би превоз. Екипа радника.

Одвозимо непотребне ства-

ри. 064/280-30-16, 063/731-

77-67. Владимир. (276884)

КЛИМЕ свих типова и про-

извођача сервисирамо, по-

прављамо и уграђујемо са

гаранцијом. Овлашћени

сервис „Фриготехник”,

913/361-361, 064/122-68-

05. (277120)

ТЕПИХ сервис, дубинско

прање тепиха, намештаја.

Превоз бесплатан. 302-820,

064/129-63-79. (277160)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе, шпо-

рете, бојлере, поправљамо

квалитетно са гаранцијом.

„Фриготехник”, 913/361-

361, 064/122-68-05.

(277120)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, ламинат. 062/976-

18-42, 064/390-00-87.

(276984)

МАШИНСКИ утовар шута

са превозом, рушење обје-

ката, разбијање бетона.

063/246-368. (277031)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-

талне подупираче, мешали-

це за бетон. 064/351-11-73.

(276894)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-

бе. Панчево-даље. Цена до-

говор. 013/366-843,

‘063/193-22-29. (277107)

ПРЕВОЗ малим и великим

кипером: шљунак, песак,

сејанац и ризла. Хакер,

063/246-368. (277031)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугогоди-

шњим искуством из Дебеља-

че, с материјалом или без

њега. Ноле (имам и паркет),

013/665-220, 063/847-74-38.

РОЈАЛ МГ: затварање тера-

са провидном хармоником,

уградња/поправке; ролетне,

комарници, венецијанери,

све завесе, тенде, хармо-

врата, роло-заштита.

063/816-20-98, 013/351-

498. (276616)

ИСКОП темеља, канала, по-

друма, рушења одвоз шута.

Равнање, паркинзи.

063/771-55-44. (277013)

МАШИНСКИ утовар шута

са превозом, рушење обје-

ката, разбијање бетона.

063/246-368. (276530)

МОЛЕРСКИ и гипсарки ра-

дови. Неша. Fa ce bo ok.co -

m/mo le ri zam 069/444-23-

76. (276860)

ПЕНЗИОНЕР, 70, тражи

озбиљну слободну жену за

брак, живот код мене.

064/382-27-27. 

ПЕНЗИОНЕР тражи жену од

60 до 65 година, ради бра-

ка, сва друга обавештења

на тел. 063/714-14-34.

(277048)

ИЗДАЈЕМ апартман на Зла-

тибору. Тел. 065/225-14-55

и 065/225-14-56

ИЗДАЈЕМ апартмане на мо-

ру, Доброта – Котор.

069/172-75-43. 

300-820, 300-830
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2. маја преминула је моја драга и вољена мајка

SMILJ KA KEN NEDY
1938–2019.

Ову љубав према теби мајко ни смрт не прекида,

и тугу време не лечи, топлину и љубав коју си ми

пружала.

Остала сам те жељна.

Ожалошћена и једина ћерка ВЕСНА
(126/277070)

2. маја 2019. преминула је моја драга супруга

SMILJ KA KEN NEDY
1938–2019.

Хвала ти на искреној љубави – 45 година коју си

ми пружала.

Ожалошћени супруг THO MAS KEN NEDY

(127/277070)

Последњи поздрав дра-
гој баки

SMILJ KI

KEN NEDY
14. IX 1938 – 2. V 2019.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твој унук ЖЕЉКО, сна-
ја ИВАНА и праунуци
ЛУКА и НИКОЛА

(129/277070)

Последњи поздрав дра-
гој баки

SMILJ KI

KEN NEDY
14. IX 1938 – 2. V 2019.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Твој унук ДЕЈАН
и праунука НИНА

(128/277070)

SMILJ KI

KEN NEDY

преминулој 2. маја, у

81. години, последњи

поздрав од станара у

Дунавској 6, из Пан-

чева
(132/277080)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВУ ВЕЉКОВИЋУ
4. V 1957 – 25. IV 2019.

С љубављу коју смрт не прекида и тугом коју време не лечи, чува-

ћемо те од заборава.

Супруга ЗОРИЦА, син БРАНИСЛАВ, ћерке ВЕСНА

и ЈЕЛЕНА и унук НЕМАЊА

(106/277016)

Последњи поздрав

ДРАГОСЛАВУ

ВЕЉКОВИЋУ
4. V 1957 – 25. IV 2019.

Нека те анђели чува-

ју.

Ташта ЈЕЛА

(105/277016)

После дуге борбе са болестима, на ускршњи дан, 28. априла 2019, упокојио

се наш вољени

СЛОБОДАН ВАСИЉЕВИЋ
1974–2019.

Тешко је схватити, а још теже прихватити да смо те прерано заувек изгу-

били. Хвала ти на бескрајној љубави, племенитости, позитивности, добро-

ти и издржљивости.

Нека те на твом новом путу, у тишини вечног мира прати наша љубав, ве-

ћа и јача од заборава.

Успомену на тебе с поносом ће чувати мајка АНГЕЛИНА, брат АЛЕКСАНДАР

и синовац АЋИМ
(114/277049)

ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо се особљу Опште болнице са Ин-

тензивне неге, хирургије и кућне неге, а посеб-

но Бисери Недић Милчев, др Мирјани Ивици, др

Ани Стојановић, др Маријани Бандић, кумовима

Николи и Гордани Пурковић, Милану Барајићу

као и свима који си помагали, посећивали и ис-

пратили нашег вољеног Слободана Васиљевића

до вечне куће.
Породица ВАСИЉЕВИЋ

(116/277049)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ

ВАСИЉЕВИЋУ

БОБИ

од ујне МИЦЕ, ДАЦЕ

и НАЂЕ

(1156/257049)

Последњи поздрав

МАРА

ЧЕКОВИЋ
рођ. Мотошка

1955–2019.

Од сестре ЗУЗЕ
са породицом

Никад те нећемо забо-
равити.

(158/277143)

ДРАГОСЛАВ

ВЕЉКОВИЋ

Последњи поздрав

од РУЖИЦЕ и МИРО-

СЛАВА

(205/277208)

Последњи поздрав драгом и вољеном

ЗДЕНКУ ВУКАДИНУ

Твоји: БУЦКО, ДАНИЈЕЛА и БОШКО

(138/277099)

ЗДЕНКО ВУКАДИН

Био си нам више од комшије.

Тугују за тобом: ВАСА, ЖЕЉКО, 

ВЕСНА, ОКИ и ЉИЉА

(139/277098)

Са великом тугом обавештавамо да је 26.

априла 2019. преминула наша вољена

ВЕРА МИЛОШЕВИЋ
рођ. Дечермић

1944–2019.

Сахрањена је на гробљу у Баваништу, 29.

априла 2019.

Ожалошћени: супруг МИЛОШ, 

ћерке ИВАНА и ЈЕЛЕНА и сестра НАДА

са породицама
(202/и)

Преминуо је наш вољени брат, стриц и деда

ДОБРЕ ЦВЕТАНОВСКИ КИК
1947–2019.

Последњи поздрав од породице ТРАЈКОВИЋ и

породице ЦВЕТАНОВСКИ

(157/277141)

23. априла 2019. године преминула је наша

вољена

МИЛОДАРКА КРСМАНОВИЋ

Поносни смо и срећни што смо те имали, оста-

ћеш вечно у нашим срцима и нашој души.

Волимо те и чувамо од заборава.

Твој син ГОРАН, ћерка БИЉАНА, снаја МИЛКА,

унук НЕМАЊА и унуке ЛЕЈЛА и ЈАСМИНА

(10/276781)

Последњи поздрав стрини

МИЛОДАРКИ КРСМАНОВИЋ

Хвала за све...

БРАНКО, ЈОВАНА, АНДРЕЈА и ЈАНА
(19/276805)

Последњи поздрав снаји

МИЛОДАРКИ КРСМАНОВИЋ

од ХРАНИСЛАВА са породицом

(20/276805)

Наш дугогодишњи

члан

СТОЈАН

НОВАКОВ

после кратке боле-

сти преминуо је тихо

и достојанствено,

као што је и живео.

Отишао је пут вечно-

сти да допева своју

песму о Сејдефи

Тугује за њим

„Златна јесен”

(117/277051)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 30.

априла 2019. године, у 56. години, преминуо

наш драги

МИЛОВАН ВРАНИЋ
1963–2019.

Сахрана је обављена 2. маја 2019, на Право-

славном гробљу у Банатском Брестовцу.

Ожалошћени: сестре СУЗАНА и МИЛА, зет

ДРАГАН, сестрићи ВОЈИСЛАВ и АЛЕКСАНДАР

и остала родбина

(100/276996)

Последњи тужни помен пријатељу

МИЛОВАНУ ВРАНИЋУ
1963–2019.

од прије ВЕРЕ

(103/277011)

Последњи поздрав супрузи, мајци, баки и прабаки

ДОБРИЈИ МИЈАИЛОВИЋ

Била си наша матица која нас је окупљала, усмера-
вала, волела.
Хвала ти за све што си за нас чинила, за љубав ко-
јом си нас обасипала.
Буди спокојна, остаћемо и даље на окупу, а тебе чу-
вати у срцима и мислима.

Неутешна породица
(118/277055)

1. маја 2019. године престало је да куца срце наше вољене маме и баке

КАТИЦЕ ЈАНКОВИЋ
1932–2019.

Остају само успомене и сећања. Хвала Ти за несебичну љубав и доброту.

Твоји најмилији: ћерка СЛАВИЦА и син МИЛОРАД БАТА, 

снаја КЛАУДИЈА, унуци ЈОВАН и ЂУРИЦА
(134/277’083)

26. априла 2019. године, упокојио се у Господу

ДРАГАН СТОЈСАВЉЕВИЋ
5. II 1939 – 26. IV 2019.

Милостиви Господе, клањамо се пред Светом вољом Твојом којом је узет

од нас вољени супруг, брат, стриц и ујак Драган.

Прими нашег Драгана у Своје преблаго и пресветло наручје и даруј га не-

измерном љубављу и милошћу Твојом у све векове векова.

Амин!

Супруга ВУКОСАВА, брат ЈОВАН, снаја КАТАРИНА, братанац

АЛЕКСАНДАР, сестричина ОЛИВЕРА и НЕВЕНА, зет МИХАИЛО, 

унуци УРОШ и ДРАГАН, родбина и пријатељи
(40/277120)

После кратке и тешке болести преминуо је мој отац

РАТОМИР МАРКОВИЋ
1941–2019.

Почивај у миру.
Ожалошћени: син НИКОЛА, снаја ЈАСМИНА и унуке
МАРИНА и ТАМАРА

(101/2176998)

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

је наш отац и деда

РАДОВАН

РАНКОВИЋ
1937–2019.

преминуо је 26. апри-

ла 2019, сахрањен је

29. априла 2019, на

Новом гробљу у Пан-

чеву.

Ожалошћени синови

АЛЕКСАНДАР и ПРЕ-

ДРАГ са породицама
(50/276857)

Последњи поздрав сестри и тетки

ВЕЛИНКИ ПЕТРОВИЋ

Ожалошћени: брат ВЕЛИМИР, братанац

ВЛАДИМИР и деда СЛОБА

(54/276868)

3. маја 2019. године
преминула је

ОЛГИЦА

ШЕБЕРЛЕ
Рођ. Новаков

1967–2019.

Сахрана је обављена 3.
маја 2019, на Старом
православном гробљу у
Панчеву.

Ожалошћени: син ПЕ-
ТАР, снаја ДРАГАНА,
унуци СТЕФАН и АНА-
СТАСИЈА, супруг ШАН-
ДОР и другарица СЛАВ-
КА са породицом

(64/276903)

Последњи поздрав драгој тетки

ВЕЛИНКИ ПЕТРОВИЋ
1950–2019.

Заувек ћеш ми недостајати.

ЈЕЛЕНА са породицом

(111/277036)

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на

тебе у нашим срцима заувек

ЖИВАН ВЛАЈНИЋ
1941–2019.

Почивај у миру, нека те анђели чувају.

Твоји: СТЕВИЦА, ЦЕЦА, МИКИ и ДАДА

(150/277131)

Последњи поздрав пријатељу

ЖИВAНУ ВЛАЈНИЋУ

од ЗОРЕ и НЕЂЕ

(151/1277131)

5. маја напустио ме је мој супруг

ЖИВАН ВЛАЈНИЋ
1941–2019.

Супруга ДАНИЦА

(152/277131)

НОВИЦА ПЕТРОВИЋ
1953–2019.

„До виђења, без стиска, без гласа.”

Твој пријатељ

(154/277135)

НОВИЦА ПЕТРОВИЋ
1953–2019.

Последњи поздрав драгом колеги Новици.

ЈП „Урбанизам” Панчево

(155/277135)

Последњи поздрав нашем вољеном супругу, тати

и деди

ПЕРАК СТЕВАНУ
1950–2019.

Сахрана је обављена 27. априла у Старчеву.

Ожалошћени: супруга ЉУБИЦА, син ДАВОР и

ћерка ХЕЛЕНА са породицом

(28/276815)

СТЕВАН ПЕРАК

1950–2019.

Последњи поздрав од породица ХАЛУГИН

и ЈОЈИЋ
(93/276979)
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ДРАГАН ЛАЗИЋ ДЕБА
1949–2019.

Последњи поздрав нашем Деби од другова из „Фламинга”: ЂОЛЕ, РАЈА,

ЗОКИ, СЛОБА, ТОМА, ТАСА, МИЛУНЧЕ, КОПАЊА, НУЛА, НИЏА, ЧОБИ,

ДРАГАН, ВЛАДА, ГАЛЕ, МИКИЦА, ЖИВИЦА, ЗРНИЋ, СИНИША, НЕША,

ДЕКИ, БОКИ, БАНЕ, ЗОРАН, ТИХА, МИТА, СТЕВА, АЦА ГИРОС, БИНЕ,

СРДАН, ДУШКО, ПЕРЦЕ, ФРИЦ, ШОЛЕ, КОЧА, БУДА, ПОП, ПЕЂА, 

МИМИ, КОЈИЋ, КРЦА, БОЦКО, КОМАРИЦА и ЗАЈКО

(53/

Последњи поздрав нашем драгом

ДЕБИ

од колектива Кафеа „Fla min go”.

ДРАГАНА, ЈАСМИНА, АНАСТАСИЈА,

ТИЈАНА и ДРАГАН (ЋАМИЛ)

(41/176846)

Последњи поздрав

чика ДЕБИ

Породица ЈОЈКИЋ и особље

ресторана „Бели нарцис”

(18/276803)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ ДЕБИ

30. априла 2019. напустио нас је вољени супруг и отац и оста-

вио поносне и тужне. 

Успомена на тебе живеће вечно у нашим срцима.

Твоји: ДАРА и ВЛАДА

(59/276875)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
поводом смрти нашег супруга и оца

ДРАГАНА ЛАЗИЋА ДЕБЕ

Захваљујемо се одељењу неурологије –

целокупном особљу на челу са др Губери-

нићем, на изузетном залагању и бризи.

Посебну захвалност дугујемо његовом

пријатељу Драгану Милунову Милунчету

на помоћи и подршци у најтежим трену-

цима.

Породица се такође захваљује свој родби-

ни, многобројним пријатељима, особљу и

другарима „Фламинга” и саиграчима Раг-

би клуба „Динамо”, као и свима који су

били уз нас.

Његови: ДАРА и ВЛАДА

(60/276875)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ ДЕБИ

Бићеш увек у нашим срцима и сећањима.

Почивај у миру.

Твоје: СНЕЖА и МИМА

(61/276889)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ ДЕБИ

Почивај у миру.
Породица МОРИШАН

(67/2769139

Последњи поздрав

комшији

ДЕБИ

од породице

СТОЈАНОВИЋ

(74/276934)

ДРАГАН ЛАЗИЋ ДЕБА

Драги куме вечно ћеш бити у нашим

мислима.

Твоји кумови: СТЕВА, МАРИЈА, БОРИС

и ВЛАДИМИР

(76/276940)

Преминуо је

ДРАГАН ЛАЗИЋ ДЕБА

једн од легендарних играча Рагби клуба „Динамо”.

Рагби клуб „Динамо”

(123/ф)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ

ЛАЗИЋУ

ДЕБИ

од породице

РАДИЋ

(149/277129)

ДЕБИ

Последњи поздрав

драгом пријатељу од

ПЕЦЕ, СРБИЈЕ и ЂУ-

РЕ

(178/277171)

Почивај у миру драги

пријатељу

ДРАГАН

ЛАЗИЋ ДЕБА

МИРА, ИВАНА, 

ЖИЛЕ и БИЦИ

(181/277175)
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Последњи поздрав

ДЕБИ

Нашем драгом и вољеном колеги од

МИЉАНА, МИТКЕТА, ЂИЉЕ и КУРТЕ

(94/276982)

Опраштамо се од нашег школског друга

ДРАГАНА ЛАЗИЋА ДЕБЕ

великог другара и пријатеља. 

Са тугом, поштовањем и захвалношћу његова 5.

генерација ХТТШ.

Почивај у миру, драги наш Дебо!

(112/277040)

Последњи поздрав драгом ујаку

ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ ДЕБИ

од НИНЕ, ЉИЉЕ и МИЛАНА

(130/277076)

Последњи поздрав

ДЕБИ

од породице ПЕРКОВ

(146/277125)

ДРАГАН

ЛАЗИЋ ДЕБА

Последњи поздрав

дивном пријартељу и

другу.

Ресторан „Падрино”

(161/177146)

ДРАГАН

ЛАЗИЋ

ДЕБА

Последњи поздрав

великом другу.

Породица

ЗЛОКОЛИЦА

(162/277147)

Драгом

ДЕБИ
последњи поздрав.

БУБЕ са породицом

(206/277210)

Последњи поздрав

другару

ДЕБИ

ПЕРЦЕ и РАКИ

(210/272214)

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

КАТИЦИ НЕДЕЉКОВИЋ
14. V 1948 – 25. IV 2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Синови РАТОМИР и НЕНАД, снаје АНДРИЈАНА и ТАТЈАНА, 

унучад МАША, МИХАИЛО, МИЛИЦА, АЛЕКСА и ЛУКА

(16/276793)

Изненада, 25. априла, преминула је наша

драга

КАТИЦА НЕДЕЉКОВИЋ

Оставила си велику празнину у нашим ср-

цима. Наша љубав чуваће те од заборава.

Сестра ЛИНКА, зет ЂУРА, сестрић

НЕША и унука НИНА

(15/276794)

Последњи поздрав сестри и тетки

КАТИЦИ НЕДЕЉКОВИЋ

Ожалошћени: брат ВЕЛИМИР, братанци ЈЕЛЕ-

НА и ВЛАДИМИР, зет БОЈАН, унук НИКОЛА и

деда СЛОБА

(14/276792)

8. маја 2019. преминула је драга супруга, мајка и бака

СЛАВИЦА МАГОШ
рођ. Калужа

1954–2019.

Не постоје речи које би описале ову неизмерну тугу

која остаје после тебе.

Уз вечну љубав и сећање на тебе: супруг ШАЊИ, ћерка

АНИТА, зет ДЕЈАН и твоји анђели СТЕФАН и АНЂЕЛА

(170/277155)

СЛАВИЦА

МАГОШ

Нећу те преболети и

увек ћу те једнако

волети и све ће не-

стати.

Али ја ћу те увек че-

кати!

Последњи поздрав

мојој тетки од ВЕСНЕ,

РЕНАТА, ВОЈЕ и САРЕ

(167/277156)

Последњи поздрав дра-
гој тетки

СЛАВИЦИ

МАГОШ
Твоју снагу, вољу и ду-
ховитост вечо ћемо пам-
тити и чувати у срцу.

НИКОЛА, БОЈАНА, 
СИМЕОН и НИКОЛИНА

(166/277155)

Последњи поздрав

прији

СЛАВИЦА

МАГОШ

НОВАК, ВЕРА, 

ДЕЈАН и ДАНИЈЕЛА

(201/277196)

Последњи поздрав сестри

СЛАВИЦИ МАГОШ

од ВЕРЕ са породицом

(208/ф)

Последњи поздрав сестри

СЛАВИЦИ МАГОШ

Нека те анђели чувају.

МАРИЈА ВУЈОВИЋ са породицом

(209/ф)

Последњи поздрав

драгој сестри

СЛАВИЦИ

МАГОШ

Вољени не умиру док

живе они који их се

сећају.

Верујемо да постоји

неко боље место у

вечности где ћемо се

опет једном срести.

ОЛГИЦА, СРЂАН

и ЈОЦА

(168/277156)

Последњи поздрав

сестри и свастики

СЛАВИЦИ

МАГОШ

Да волимо једна

другу,

мајка нам је

говорила,

да памтимо да смо

сестре,

ма где која била...

Заувек у нашим ср-

цима.

КАТИЦА и ЂУРО
(169/277156)

Отишла је моја

пријатељица

ЗОРИЦА

МИЛОЈЕВИЋ

Тужна ЉИЉАНА

САРИЋ

(52/276859)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ

МИЛОЈЕВИЋ

од станара из зграде

у Ослобођења 21

(65/276905)

Последњи поздрав вољеном брату

ЈОВАН БУЛАТОВИЋ ЏОГИЛА

МИЛАН и ПЕТКО БУЛАТОВИЋ са породицама
(30/2767826)

300-820, 300-830
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Последњи поздрав оцу

ЈОРДАНУ
БОЈКОВИЋУ

од ћерке ГОРДАНЕ са
породицом (46/276849)

Последњи поздрав брату

ЈОРДАНУ
БОЈКОВИЋУ

од брата РАДЕТА са по-
родицом (45/276849)

Последњи поздрав деди

ЈОРДАНУ

БОЈКОВИЋУ
од унука СРЂАНА

(43/276849)

Последњи поздрав деди

ЈОРДАНУ

БОЈКОВИЋУ

од унука ДАНИЈЕЛА
(47/276849)

Последњи поздрав деди

ЈОРДАНУ
БОЈКОВИЋУ

од унука МАРЈАНА и
МАРИНЕ са породицом

(44/276849)

Последњи поздрав оцу

ЈОРДАНУ БОЈКОВИЋУ

од сина ЗОРАНА

(48/276849)

3. маја 2019. престало је да куца срце нашег драгог оца

ЈОВЕ БУБЊЕВИЋА
1936–2019.

Сахрана је обављена 7. маја 2019, у Банатском Новом Селу.

Ожалошћене ћерке: ДРАГИЦА и ДУШИЦА са породицама
(70/

Последњи поздрав вољеној

МИРЈАНИ ПЕКОВИЋ
1968–2019.

Нека те анђели сачувају кад нисам успео ја.

Супруг ГОРАН ПЕКОВИЋ

(186/277186)

Последњи поздрав мами

МИРЈАНИ ПЕКОВИЋ
Ништа више неће бити као пре.
Хвала ти за љубав коју си нам пружила.

Ћерке ТАМАРА и ТИЈАНА и зет ДАРКО
(187/277186)

Последњи поздрав

ћерки

МИРЈАНИ

ПЕКОВИЋ

Зашто Бог узима по-

грешне, како ћу жи-

вети без тебе.

Мама и НЕНАД
(188/277185)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ

ПЕКОВИЋ

Докле Боже да узи-

маш недужне.

Тетка ИВАНА

и теча ЕДВИН
(189/277185)

Последњи поздрав во-
љеој сестри

МИРЈАНИ

ПЕКОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим

срцима и мислима.

Брат МАРЈАН и снаја

ВЕРИЦА ЋИРКОВ
(190/277181)

Последњи поздрав
тетки

МИРЈАНИ

ПЕКОВИЋ
Не могу да верујем да те
више нема.

Твоје срце СЕКА и зет
ИВА са породицом

(191/277186)

НОВИЦА ГЕЦИН
из Сакула

30. априла 2019. напустио ме је мој вољени супруг Нова.

Твоја ЈЕЛИЦА
(38/276864)

НОВИЦА ГЕЦИН
1949–2019.

Последњи поздрав чика Нови од ДУБРАВКА,

НИКОЛИНЕ, ПРЕДРАГА и ИВАНЕ
(39/2768439

2. маја 2019. године изненада је преминуо наш вољени

ДУШАН НИКОЛИЋ
1947–2019.

Сахрана је обављена 4. маја 2019, на Старом православном гробљу.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА и синови

ВЛАДИМИР и СРЂАН са породицама

(141/277106)

Последњи поздрав

тетки

МИРЈАНИ

ПЕКОВИЋ

Почивај у миру.

Њен ГОГИЋ

и снаја ИВАНА
(192/277184)

Последњи поздрав

драгој снаји

МИРЈАНИ

ПЕКОВИЋ

Зар је морало тако...

Твоји: ГОРИЦА, 

СИНИША и ТЕОДОР
(193/277184)

Драга наша

МИРЈАНА

ПЕКОВИЋ

Заувек ћеш остати у

нашим срцима.

Породица

ЖИВАНОВ МУТАВИЋ

из Баваништа
(194/277184)

НИКОЛА ЂУКИЋ
1931–2019.

Преминуо 6. маја 2019.године. Сахрана ће се

обавити у суботу, 11. маја 2019, у 12 сати, на Ста-

ром православном гробљу.

Ожалошћени: син ПАВЛЕ и кћи НАДА

са породицом
(102/277010)

Последњи поздрав поштованом

НИКОЛИ ЂУКИЋУ

Комшије у Ослобођења 31

(175/277166)

Драгом комшији

НИКОЛИ

ЂУКИЋУ

Хвала на дугогоди-

шњем дружењу.

Породице ПИЛМАН,

УЗЕЛАЦ, КОСТИЋ и

ОМОРАЦ
(174/277165)

С тугом обавештавамо родбину и пријате-

ље да је 30. априла 2019, преминула наша

драга

ДИВНА ДЕСПОТОВИЋ
1952–2019.

Сахрана је обављена 3. маја 2019, на Но-

вом гробљу.

Са великом захвалношћу и љубављу по-

следњи поздрав.

Син ВЛАДИМИР, снаја САНДРА

и унук ДАНИЛО
(160/277144)

Последњи поздрав

тетка ДИВНИ

од породице БОЖИЋ

(163/277147)

Последњи поздрав

тетка ДИВНИ
од породице

ЗЛОКОЛИЦА
(164/277147)

Последњи поздрав драгој мајци, свекрви, баки и

прабаки

КРУНИ САВИЋ
1930–2019.

Почивај у миру, успомену на тебе чуваће твоји:

син ДРАГОСЛАВ, снаја СНЕЖАНА, унук ДЕЈАН и

унука ИВАНА са породицама

(95/276986)
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Преминула је моја драга сестра

НАДА КРСМАНОВИЋ
Рођ. Бјелановић

Била си мој путоказ
мој ослонац
мој разговор
моја утеха
моја песма
моја радост
и моја туга.

Остаје само туга.
Сестра ЈОВАНКА МАРА

(5/276771)

Наша драга тетка

НАДА КРСМАНОВИЋ
рођ. Бјелановић

напустила нас је 26. априла 2019. године. Неиз-

мерно смо тужни због тога.

С љубављу и поштовањем ћемо памтити твој дра-

ги лик. Почивај у миру.

АНДРИЈАНА и АЛЕКСАНДАР са породицама
(6/276771)

Последњи поздрав снаји

НАДИ КРСМАНОВИЋ

од ХРАНИСЛАВА са породицом

(21/276805)

Последњи поздрав сестри

НАДИ КРСМАНОВИЋ рођ. Бјелановић

1943–2019.

Нека те анђели чувају.

Брат МИЛАН БЈЕЛАНОВИЋ са децом
(73/276931)

Опростили смо се од на-
ше драге и вољене

ВЕСНЕ

ИДРИЗОВИЋ
1946–2019.

у четвртак, 2. маја 2019,
на војловачком гробљу.
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.
Нека те анђели чувају.

Воле те твоји синови
САША и СИНИША као
и многобројна родбина
и пријатељи

(58/276875)

Последњи поздрав колеги

МИЛЕНКУ ИЛИЋУ

Колектив ЈКП „Хигијена” Панчево

(124/ф)

МИЛЕНКО

ИЛИЋ

Нека те анђели чува-

ју људино

БОЖА, САЊА, ЂОЛЕ

и породица ЛУКИЋ

(171/127160)

Тешка срца обавештавамо родбину и пријатеље да је наш драги и

вољени Миленко трагично изгубио живот

МИЛЕНКО ИЛИЋ
4. VI 1977 – 6. V 2019.

Oжалошћена породица
(172/277162)

МИЛЕНКО ИЛИЋ

Хвала ти за искрено

пријатељство.

Породица ШИМРАК
(179/277172)

Последњи поздрав великом другу и пријатељу

МИЛЕНКУ ИЛИЋУ

БОЖА, ВОЈА, МИЋА, ЧОБИ, ЈАРЕ, МИКИ, ШИ-

МРАК, ТУТА и БАНЕ
(180/277172)

Последњи поздрав

МИЛЕНКУ

од ДУЛЕТА и САЊЕ са породицом

(182/277177)

Последњи поздрав

МИЛЕНКУ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

ТУТА и МИРА са породицом

(183/277777)

Драги наш куме

МИЛЕНКО ИЛИЋ

Када нам одлази неко драг, не боли смрт, већ боли све оно

што иде после.

Боли празнина која никада неће бити попуњена. Боле сузе, бо-

ле успомене...

Боли то што ћеш увек да нам фалиш и што ћеш увек бити тај

неко који недостаје...

Драги наш Миленце чуваћемо те у нашим срцима заувек.

МИЋА, ЦЕЦА, ЉУБА и ЛЕНА

(196/277188)

МИЛЕНКО ИЛИЋ

Дубоко смо изненађени вешћу да те више

нема међу нама. Отишао је вредан, честит,

поштен и увек спреман за сваку помоћ! 

Хвала ти Миленце за све! 

Остаје вечно у нашим мислима и сећањима.

ТАЊА са породицом

(197/277188)

МИЛЕНКО ИЛИЋ

Био си посебан, племенит, спреман да у

сваком тренутку пружиш помоћ и подр-

шку. 

Хвала ти Миленко на свему!

Заувек ћеш остати присутан у нашим се-

ћањима и срцима.

Кума ЦАНА

(198/27788)

МИЛЕНКО ИЛИЋ

Толико тога смо заједно прошли...

Последњи поздрав другу и пријатељу

од ЧОБИЈА са породицом

(195/277187)

Последњи поздрав куму

МИЛЕНКУ

од БАНЕТА, САНДРЕ и породице

МИХАИЛОВИЋ

(207/277211)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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СЕЋАЊЕ

МИЛАН

МИХАЈЛОВИЋ
2003–2019.

Чувамо те од забора-

ва.

Твоји најмилији

(91/276976)

СЕЋАЊЕ

КОВАЧИЋ

ПЕРА ВЕРА ЉУБИНКО
1979–2019. 1980–2019. 1987–2019.

И после дуго година, очи пуне суза, а у души бол заувек.
ЉИЉАНА ПАПИЋ, ћерка и сестра са породицом

СЕЋАЊЕ

БОСИЉКА НОВКОВИЋ

Заборав не постоји.

Твоја друга ЉИЉА
(99/276995)

(98/276995)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ
2003–2019.

Увек у мом срцу и мислима.
Сестра ДИЛБЕРКА

(97/276994)

Обележавамо четрдесетодневни помен нашем

МИЛОРАДУ ПАВЛОВИЋУ
1947–2019.

на гробљу Лешће, 10. маја 2019. године, са почетком у
10 сати.

Супруга НАДА, ћерка ЈАСМИНА и син РАДЕНКО
(109/277028)

ПАВЛЕ ОРЛОВ

Сећања не бледе,

Пајче.
З. Т. П.
(1/276761)

САВА МИЛОШЕВ

9.V 2002 – 9. V 2019.

Седамнаест тужних
година без тебе.

(42/276847)

11. маја, у 10.30 сати, даваћемо четрдесетодневни по-
мен нашем вољеном

ДУШАНУ ДАВИДОВУ
1933–2019.

Твоји најмилији
(144/277116)

Четрдесет тужних

дана

ДУШАН

ДАВИДОВ

Увек у мислима.

Твој син ПАЈА

(145/277117)

ПОМЕН

ВОЈИСЛАВ ЂУРКОВ
16. V 2017 – 16. V 2019.

Заувек у срцу и мислима.
Твоја ВЕРА, ИВАН и НОВИЦА

(156/277137)

СЕЋАЊЕ

ВИОЛЕТА БЛАГА
19. XI 1963 – 22. IV 2017.

Недостајеш нам.

Породице БЛАГА, КОСТИЋ и ДОШЕН
(177/2771709

ВИДОСАВА ЦВЈЕТИЋАНИН

ЦИЦА
4. IX 1962 – 7. V 2019.

Воле те твоји РАДЕ, НЕБОЈША, МИЛОШ и ЈОВАНА

(153/277133)

Последњи поздрав сестри Цици

ВИДОСАВА

ЦВЈЕТИЋАНИН ЦИЦА

од брата НИКЕ с породицом

(159/277145)

ВИДОСАВА ЦВЈЕТИЋАНИН

Последњи поздрав

ПРИЈОВИЋ

(165/277149)

ВИДОСАВА

ЦВЈЕТИЋАНИН

Са тугом се опрашта-

мо од доброг и вели-

ког човека.

МАЈА, МИЛИЦА

и УГЉЕША

(173/277163)

Последњи поздрав

ЦИЦИ
од породице

КРИШАНОВ
(185/277182)

Тешко је стећи искре-

ног пријатеља а најтеже

је када га изгубиш

ЦИЛЕ

Никада нећемо прежа-

лити твој одлазак.

Твоји: РАЦИЋИ

и АМЕРИКАНЦИ
(199/277192)

Последњи поздрав нашој

ЂИНИ

Драга тето, заувек ћеш имати посебно ме-

сто у нашим срцима.

ДЕЈАН, МИРА и ЕЛЕНА

(85/276961)

Последњи поздрав нашој најдражој тетки

ЂИНИ

Најлепше успомене на њу чуваћемо у сво-

јим срцима.

Њени: ДРАГАНА, НЕНАД, МАТЕЈА

и ДАНИЛО

(86/276961)

Моја једина, највољенија сестра

ЂУРЂИЦА БЕШЛИН

изненада нас је напустила 5. маја 2019. го-

дине. 

Остале су успомене и бол који никада не-

ће проћи.

Твоја сестра ГОЦА и зет ЈОВИЦА

(87/276960)

На Васкрс, 28. априла, преминуо је наш

ДЕЈАН ЂУРИШИЋ
1971–2019.

Ожалошћени: мајка МИЛИЦА, супруга ЕРЖИКА

са децом, браћа МИРКО и ВАСА са породицама

и чика СТЕВА

(71/1276925)

300-820, 300-830
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ГОДИШЊИ ПОМЕН

СТЕВИЦА МИЛИЋЕВ

Иако смо километрима далеко од Тебе, у нашим

мислима и срцу си заувек у нашој близини. 

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.

Твоји најмилији

(82/276954)

У суботу, 11. маја 2019, у 10.30, на Новом гробљу у Пан-
чеву, даваћемо годишњи помен нашој драгој мајци и
ћерки

МИРИ ТУЛИЋ
1956-2018.

Година прође, година дуга, у срцима нашим вечна је
туга. Оста на срцу болна рана, а тек је прошло годину
дана.
Вечно ћеш живети у нама.

Твоји: мајка БОСИЉКА и син БОЈАН
(83/276957)

Четрдесет дана туге за нашим

НЕБОЈШОМ ТАДИЋЕМ
1958–2019.

Недостајеш нам.
Твоја породица

(89/276967)

СТЕВИЦА

МИЛИЋЕВ
1946–2018.

Иако те више нема

увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Сестра ЗЛАТА

са децом
(108/277027)

Тужно сећање на

БАЛЕК АДАМА
15. V 2013 – 15. V 2019.

Предуго је ових шест година без тебе во-

љени Адаме.

Сваки тренутак је чекање да ћеш се про-

будити из дубоког сна. Вечно ћу патити

за тобом. Ти си био и остао вечна љубав

мог живота.

Није 15. мај само да се обележи, 15. мај је

сваки дан, јучер, данас, сутра и цела веч-

ност мог живота. Тешко је живети без тебе.

Недостајеш ми, недостају ми твоје речи,

твоја љубав, ти ми недостајеш најдраже

моје. Вечно ћу патити за тобом вољени

Адаме.

Неутешна твоја супруга АНКИЦА

Нека ми те сви добри анђели чувају.

(110/277031)

4. маја, у 11 сати, дајемо
пола године нашем оцу

ЂУРО

САМАРЏИЋ
9. XI 2018 – 9. V 2019.

Време пролази, туга
остаје.
Недостајеш...

Ћерка СНЕЖАНА
и зет ДРАГАН

(8/276779)

РАДОВАН

АЏИБАБА

Прошло је пет ту-

жних година без тебе.

Породица АЏИБАБА

(57/276874)

8. V 2017 – 8. V 2019.

ЗОРАН РАСТОВАЦ

Две године туге.
Породица

(62/276890)

Шест месеци туге и бола

ЂУРО

САМАРЏИЋ
Знао си колико те воли-
мо, али никада нећеш
сазнати колико нам не-
достајеш.

Син ДЕЈАН
са породицом

(119/277058)

НЕНАД

МАНДИЋ

У нашим мислима, у

нашем сећању, вечно

наш Брка.

Његови: БИЉАНА,

НАДИЦА, ИЛИЈАНА,

СНЕЖАНА и ЉУБИЋ
(96/276993)

Већ пола године ни-

си са нама

ЈЕЛЕНА

ПЕЈИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Кум ВИКТОР

(135/277084)

Обавештавамо род-
бину и пријатеље да у
суботу, 11. маја 2019,
у 11 сати, дајемо по-
лугодишњи помен

ЈЕЛЕНИ

ПЕЈИЋ

Породица

(125/277066)

ВЛАСТИМИР ДРАГОМИРОВИЋ
2009–2019.

11. маја 2019, у 11 сати, одржаћемо десетогодишњи по-
мен вољеном супругу, оцу и деди

Његови најмилији
(142/277110)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИРА МАКСИМОВИЋ
10. V 2017 – 10. V 2019.

Син ЗОРАН
(140/277100)

Пролази пола године
откако је преминула на-
ша непрежаљена

ИВАНКА

МАРИЋ
Вечно тугују за њом:
ћерка ВЕСНА, зет НИ-
КОЛА, унучад МАРИО и
МАРИЈАНА

(136/277092)

СЕЋАЊЕ

РАДИЦА

РАЈАКОВ
11. V 2018 – 11. V 2019.

Увек си присутна у на-

шим срцима и мислима.

Волимо те.
Син и ћерке

(137/277097)

У недељу, 12. маја 2019. године, навршава се че-

трдесет дана од смрти нашег драгог супруга, оца

и деде

РАДЕНКА РАДЕНКОВИЋА
20. X 1951 – 3. IV 2019.

Помен ће се одржати у 11 сати на Новом гробљу.

Неутешна породица

(147/277126)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО АЋАМОВИЋ
2009–2019.

Увек си био и бићеш у нашим мислима и нашим

срцима.

ЗОРАН и ЗОРИЦА са породицама

(148/277127)

10. маја навршава се двадесет година от-

како није са нама наш

МИРКО ШКРБИЋ МИГИ
1931–1999.

Успомену на оца поносно чувају синови

КРСТАН, МОМИР и СЛОБОДАН са поро-

дицама

(184/277189)

СЕЋАЊЕ

ИЛИЈА

ОГРИЗОВИЋ
2011–2019.

С љубављу: ТАЊА,

РАДЕ, БОКА, ЉИЉА,

ИВАНА и МИЛЕНА

(200/277194)

СЕЋАЊЕ

ЗОРКА БРАНИСЛАВ
1982–2019. 2015–2019.

ЈОВАНЧИЋ

Са великом љубављу ћерка ДРАГАНА и МИКИ

Помен ћемо одржати у суботу, 11. маја, у 11.30.

(203/277203)

БРАНИСЛАВ

ЈОВАНЧИЋ

БАТА

Сећање на пријатеља

АНА и ДЕЈАН ИВО-

ШЕВИЋ из Шаролта

(204/277203)

Навршава се четрдесет дана од смрти нашег

брата

СЛАВОЉУБА ЈОСИПОВИЋА

СЛАВКА

Никада те нећемо заборавити.

Браћа ОБРАД и СТОЈАН са породицом

(176/277167)
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Пролази шеста година

ЖИВА ПЕТРОВ ДУЧАНСКИ

Бол и туга не мере се временом које про-

лази већ празнином која је остала после

тебе. Недостајеш нам.

Твоја породица

(7/276778)

У недељу, 5. маја 2019, у 11 сати, давали смо че-

трдесетодневни помен, на војловачком гробљу,

нашем драгом

ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋУ

Недостајеш нам, заувек ћеш остати са нама...

Твоји најмилији

(36/2768399

НЕДЕЉКО ХИНИЋ
1937–2018.

Већ је прошло тужних шест месеци како ниси са нама,
али си и даље у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији
(49/276853)

Седам година није са нама наш драги

ТОМИСЛАВ МИХАЈЛОВ
дипл. инж. саобраћаја

1944–2012.

С љубављу у сећању.

Супруга МИРЈАНА, кћер НАТАША, син ИВАН,

сестрић из Новог Сада са породицом и породица

ВУЧИЧЕВИЋ из Загреба
(72/1276921)

Још једна тужна година прође без наше

драге

ВЕРЕ МИРКОВИЋ

Недостајеш.

Твоји: САША, ФИЛИП, МИЛИЦА, 

КАТАРИНА и ВЛАДИМИР

(75/276938)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ ЕЏА
1960–2014.

Љубав којом нас је обасипао и спремност да сваку бри-
гу брине уместо нас чини га незаборавним. Његов сми-
сао за хумор чини га непоновљивим, а доброта и осмех
остају да се памте. Недостаје нам наш Пеки...

Супруга РАДА и синови МИЛОШ и МИХАЈЛО
са породицом

(78/276948)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛОРАД

ОЖЕГОВИЋ
1960–2014.

Живот није време које
пролази, већ дани који
се памте.
Таст ГОЈКО и свастика
БИЉА са породицом

(79/276948)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АНКА
МАРИНКОВИЋ

1949–2014.

Нека те наше мисли за-
грле, наше сузе пољубе и
нека те у тишини вечног
мира прати наша љубав.
Ћерка РАДА и унуци
МИЛОШ и МИХАЈЛО са
породицом

(80/276948)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АНКА

МАРИНКОВИЋ
1949–2014.

Постоје ране које време
не лечи, постоје сузе
које ветар не брише.
Супруг ГОЈКО и ћерка
БИЉА са породицом

(81/276948)

ПОМЕН

ЈЕЛЕНА МИЛИВОЈЕ

ШАРАЦ ШАРАЦ
13. V 2010 – 13. V 2019. 25. XI 2018 – 25. V 2019.

Време пролази, али сећање на наше миле

родитеље остаје заувек.

Синови АЛЕКСАНДАР и ВЛАДИМИР

(104/277015)

Годишњи помен

ВАСА ВУЈИЧИЋ
2018–2019.

из Старчева

Дан за даном ниједан дан мање тужан и мање болан.
Прошла је година откако си тихо и сасвим неочекива-
но отишао од нас.
Бескрајно нам недостајеш.

Неутешни:  твоја породица ВУЈИЧИЋ
(113/277043)

Четрдесет дана је прошло. Туга и бол за вољеном се-
стром не престаје

МАРИЈА ЖИВКОВИЋ
1943–2019.

Тугује сестра НЕДЕЉКА и зет НИКОЛА са децом
(120/277054)

14. маја 2019. годи-

шњица драгој супру-

зи и мајци

СВЕТЛАНИ

ЋИРКОВИЋ

Помен дајемо у субо-

ту, 11. маја 2019, у 11

сати,  на Новом гро-

бљу

Ожалошћени: супруг

МИЈОДРАГ, синови

МИЛОШ, ИВАН

и ЉУБОМИР

и остала родбина
(121/277060)

Сећање на драгу мајку, баку, прабаку и

чукун баку

ТОТ ЕРЖЕБЕТ
19. IX 1925 – 7. V 2015.

Знам да негде из прикрајка будно мотриш

на мене. Знам да си ту негде. Знам да са

неба чуваш нас и снагу нам пружаш, знам

да си још ту поред нас... Знам да си ту не-

где...

Осетим мајко понекад мирис твој, као да

ми подршку пружаш да наставим даље.

Знам да си ту негде, ту дубоко у срцима де-

це своје, јер свако од нас носи део душе

твоје.

Недостајеш нам, ал’ знамо да си ту негде...

Ћерка ИРЕНА, унук ДЕЈАН и унуке

РЕНАТА и ТАЊА са породицама

(122/277061)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЂОРЂЕВИЋ

МИЛОМИРКА БОЖИДАР
1945–2018. 1966–1995.

Породица
(90/276974)

СЕЋАЊЕ

ДРАГО КАРИЋ ДУШАНКА КАРИЋ
2006–2019. XII 2018 – V 2019.

Време пролази, сећања не бледе, љубав и бол не престају.

Ваши најмилији
(88/2769667)

10. маја навршавају се две године откако није са

нама наш

НИКОЛА ТАДИЋ

И даље си ту, и увек ћеш бити.

Супруга МИЛКА, ћерка МИМИЦА, зет МИЋА и

унуке ТАМАРА и АНА са породицом

(84/276954)

СЕЋАЊЕ

БОЈАНА ТАСИЋ
2015–2019.

Породица ТАСИЋ
(131/277078)

СЕЋАЊЕ

3. V 2003 – 3. V 2019.

ЈОВАН

ЈОВИЧИЋ

ЈОВКА

Твоји најмилији

(37/)
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ПОМЕН

МИЛЕНА ТОДОРОВИЋ
8. V 2009 – 8. V 2019.

Мила наша Милена, вечно ћеш живети с нама.
Хвала ти на безграничној и несебичној љубави
коју си нам пружала. Поносни смо што смо те
имали. 

Твоји: супруг МИЛИВОЈ, син ДРАГАН, ћерка
ДРАГАНА и унук ЂОРЂЕ

(2/276762)

ВИКТОР
ДАМЈАНОВИЋ
5. V 2004 – 5. V 2019.

С поносом чувамо успо-
мену на Тебе. Недоста-
јеш нам сваког дана, са-
та и минута ових петна-
ест година без Тебе.
Супруга АНА, син ДЕЈАН
и ћерка КЛАРА са поро-
дицама

(3/276763)

Шест тужних месеци

СТОЈАНКА

КОЛАРОВ

Много нам недоста-

јеш.

С љубављу: супруг

ВАСА, син ЗОРАН

и ћерка БИЉАНА

с породицама

(4/276770)

5. маја, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо го-

дишњи помен нашој вољеној

ЈОВАНКИ ИЛИЋ

Година пролази, али туга и бол никада неће про-

ћи.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(11/276781)

1. маја навршиле су се две године откако није са

нама наша најдража

ПЕТРА УГРЕН

Хвала ти за сву брижност, топлину и љубав коју

си нам пружила.

Твоји најмилији: ћерка САЊА и супруг МИЛЕ

(12/276782)

ЖЕЉКО ЦВЕТКОВИЋ ЦВЕЛЕ
9. I 1981 – 2005.

Твоја доброта и племенита душа која се не забо-

равља. Време није ублажило тугу која траје и

трајаће вечно.

Твоји најмилији: тата ДРАГАН, мама ВЕРА,

браћа БОЈАН и ГОРАН са породицом

(23/276807)

ЖЕЉКО

ЦВЕТКОВИЋ
1981–2005.

Године пролазе, а бол,
туга и празнина остају
исти, а сећање на тебе
све је јаче. 

Твој брат БОЈАН
са породицом

(24/276807)

СЕЋАЊЕ

АНЂЕЛКО

СВИРЧЕВ
9. V 2009 – 9. V 2019.

Увек си у нашим ми-

слима.

Син САВИЦА

са породицом
(17/276797)

5. маја навршава се шест година откако ниси с нама

МАРИЈАНА ПЕТКОВИЋ
Недостајеш... много нам недостајеш!

Мајка ВЕСНА, отац МИЛОРАД, син СТРАХИЊА, сестра

ЈАСМИНА, зет ЗОРАН, сестричина ЛАНА и сестрић ЛУКА

(27/276811)

МЛА ДЕ НО ВИЋ
Про шло је три го ди не      Про шло је две године

от ка ко ни је с на ма            от ка ко ни је с на ма

ЖУ ЈИ ЦА ЖИ ВО ЈИН
6. V 2016 – 6. V 2019. 6. V 2017 – 6. V 2019.

Оста ће те за у век у се ћа њу ћер ки 

ГОР ДА НЕ и СУ ЗА НЕ с по ро ди ца ма
(25/276808)

Се ћа ње на на ше дра ге

ЂУ РИН

СР БИ СЛАВ НЕ ВЕН КА

По но сно вас чу ва мо од за бо ра ва.

Син СТЕ ВА и ћер ка ГО ЦА с по ро ди ца ма

(22/276806)

ЗОРАН КОЛАРИК
2015–2019.

Године пролазе а туга и бол никада неће проћи.

Много нам недостајеш.

Твоји: мама, тата, МАГДАЛЕНА, ТАМАРА, 

САНДРА и зет ТОМИСЛАВ

(33/276833)

Сећање на драге родитеље

САМАРЏИЋ

МАРКО ЉУБИЦА рођ. Медан
9. V 2007. 16. V 2007.

Ваше ћерке ДРЕНКА и БЕБА са породицама (51/25)

11. маја 2019. навршава се година дана откако

нас је напустила наша вољена

ЗОРИЦА

Време не може избрисати успомене на тебе.

Увек ћеш живети са нама.

Вољени не умиру, они вечно живе у нашим ср-

цима. Ти живиш у сваком нашем дану.

Твоји најмилији
(55/276870)

13. V 2003 – 13. V 2019.

УРСУЛА МАРИЈА

ПАШАЈЛИЋ
рођ. Реснер

Време пролази, али

сећање не. Увек у ми-

слима и срцима ње-

них најмилијих
(56/276873)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА

ПАНДУРОВИЋ

ЦАЦА
Пола године прође, а
бол и туга за тобом је
вечна.
Твоја сестра ЗОРИЦА,
ПЕРА, НАНЕ и ИВАНА

(63/276892)

Мој добри тата

МИЛЕ МИЛЕУСНИЋ
9. V 2016 – 9. V 2019.

пре три године отишао је у незаборав.

С љубављу МИРА са ДЕЈАНОМ

(66/276909)

Навршава се годину дана откако није с нама на-

ша вољена

ДАНИЦА НИКОЛИЋ ДАЦА

У суботу, 11. маја, у 12 сати, посетићемо њену

вечну кућу на Старом православном гробљу.

Увек си у нашим мислима.

Ћерка СНЕЖАНА и зет ЉУБИША

РАДОВАНОВИЋ
(69/276916)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИНКА

ДОШЉА
2009–2019.

Време пролази а ти
све више недостајеш.

Син СЛАВОМИР
и ћерка ЈАСМИНА

са породицама
(68/276914)

У нашем сећању су:

МИЛЕ АЋИМОВИЋ

ДИМИТРИЈЕ

АНЂЕЛОВИЋ

ДУШАН ДАБИЋ

РАДМИЛА

КОНСТАНТИНОВ

МИРОСЛАВ МИЛИЋ

РАДИВОЈЕ

НИКОЛИЋ

ЂОРЂЕ ПЕТРИЋ

СРЂАН

СТЕФАНОВИЋ

МАРИЈА ШПРАЈЦЕР

Разредни старешина

МОМЧИЛО КОСТИЋ

Генерација 1967. одеље-

ње IV/4 Гимназије „Урош

Предић” Панчево
(133/277082)
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Оче куј те до бит ке, а кра јем сед ми -
це и ма ло ве ћи но вац. Са рад ња
са стран ци ма је на гла ше на. Прав -
не за вр зла ме ће се ре ша ва ти за -
хва љу ју ћи по вољ ним окол но сти -
ма. Би ће те као гро мом по го ђе ни
при ли ком су сре та са осо бом ко ју
ће те упо зна ти пре ко при ја те ља.

Пе ри од до брих до га ђа ња ће вас
пра ти ти и све ће те ре ша ва ти у хо -
ду. Мо гућ је хо но рар ни по сао и
не пла ни ра ни пут у ино стран ство.
Мо же те оче ки ва ти ма њи нов ча ни
до би так од род би не или по ро дич -
ног при ја те ља. Ка да сте за до вољ -
ни, ши ри те ра дост око се бе.

Про бај те ка ко зна те и уме те да од -
ло жи те сва ки ду жи пут, јер ће се за -
вр ши ти не у спе шно. Већ кра јем сед -
ми це вам се отва ра ју но ве мо гућ но -
сти. Иде ја ко ју ду го но си те у гла ви
мо гла би да до жи ви ре а ли за ци ју.
Емо тив но сте не ста бил ни и рас тр за -
ни из ме ђу ре ал но сти и сно ва.

Ка да про бле ми ула зе на вра та, љу -
бав из ла зи кроз про зор. Не ка ко
вам све из ми че из ру ку и ка да сте
на ко рак од ре ше ња, оно не ста не и
рас пр ши се. Не мој те се пре ви ше
по ве ра ва ти, кон цен три ши те се на
при о ри те те и ма ко ли ко да бо ли –
се ци те. Фи нан си је су про мен љи ве.

Ако вам се ука же при ли ка да про -
ме ни те по сао, не окле вај те. По зив
из ино стран ства мо же вам де ло ва ти
сум њи во, али пре но што од би је те,
до бро раз ми сли те да не би сте про -
пу сти ли жи вот ну шан су. Ве за о ко јој
ма шта те, ако је реч о осо би с ко јом
ра ди те, не ће мо ћи да се ре а ли зу је.

Има те осе ћај да не што ра ди кал но
тре ба да про ме ни те. Ни сте још на -
чи сто ода кле да кре не те. Мо жда
сте пре ви ше емо тив ни. Про бај те
да не схва та те ства ри лич но, за -
ми сли те да се то де ша ва не ком
дру гом. Ства ри про пу ште не у про -
шло сти, са да су по но во ак ту ел не.

Ис ко ри сти те сва ки сло бо дан тре -
ну так да при ку пи те сна гу, јер вас
на ред них да на че ка ма ра тон ска
игра над му дри ва ња. Ако бу де те
до вољ но стр пљи ви, ус пе ће те да
окре не те во ду на сво ју во де ни цу.
Све што сте ста ви ли под те пих,
по ла ко из ла зи на по вр ши ну.

Ва ша ди рект ност ће вас овог пу та
до ве сти до ци ља. Бу ди те упор ни
и ис трај ни, упу сти те се у ри зик и
ус пе ће те. Кро ји те сво ју суд би ну
пре ма сво јој ме ри, без об зи ра на
са ве те. Парт нер про ла зи кроз те -
шке тре нут ке и по треб на му је ва -
ша без ре зер вна по др шка.

Осе ћа те да сте спрем ни да се по кре -
не те и сру ши те све пре пре ке на пу ту
до ци ља. По но во ће те ак ти ви ра ти ва -
жне кон так те из про шло сти и ус пе ће -
те да скло пи те бит не по слов не до го -
во ре. С дру ге стра не, емо тив но сте се
рас пли ну ли и же ли те да за гр ли те цео
свет. Ва ше емо ци је су на лик вул ка ну.

Умор ни сте од над му дри ва ња и до -
ка зи ва ња да сте у пра ву. Па куј те
ко фе ре и дај те се би оду шка. На пу -
ни те ба те ри је за окр ша је ко ји вам
тек пред сто је. Фи нан си је су ста бил -
не. Осо ба ко ја је фи зич ки да ле ко од
вас, стал но вам је у ми сли ма. По -
тру ди те се да је по но во осво ји те.

Ако бу де те до вољ но так тич ни и
ди пло ма тич ни, ус пе ће те да оства -
ри те сво је по слов не за ми сли. По -
тра жи те по моћ отво ре но и до би ће -
те је. До бри дру штве ни кон так ти
ће се ис пла ти ти. По ма ло за не ма -
ру је те па рт не ра, што по не кад до -
во ди до ма њих сва ђа и пец ка ња.

Ко ли ко год да има те нов ца, јед но -
став но не уме те да га са чу ва те.
Из не на да ће вам се ство ри ти при -
ли ка да ре ши те стам бе но пи та ње
кроз на след ство или не ку вр сту
за ме не, уз ми ни мал ну до пла ту.
Не упу штај те се у па ра лел не ве зе,
по го то во на рад ном ме сту.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

РЕШЕЊА – Бела укрштеница:каскадер, оспорити, спокојан,
Тина, Арг, да, мг, о, еа, танк, б, колона, реализам, одмена, а,
„Аида”, сн, ц, оо, зк, ран, клас, преграда, катастар, Аминторе.
Стиховни анаграм:Високи Дечани. Скандинавка:акростих,
прослава, реза, тан, ика, ранг, ла, марка, банкар, смучка, тиква,
пд, рола, Ита, ами, Злин, сијалица, траторак. Коњићев скок:Још
у младости треба да одсечеш штап на који ћеш се ослањати у
старости. Анаграм:звезда падалица. Словни ребус:велико дете
прича (велико „де”, те при „ч” „а”)

СТИХОВНИ АНАГРАМ

Стојиш на бранику
православног рода

И ВЕЧНО СИ ДИКА
српскога народа!

Сами упишите црна поља. Иза описа, у загради, означено је колико
их има у поједином реду односно колони.

ВОДОРАВНО: 1. дублер који у филму замењује главног глумца у опа-
сним сценама (0), 2. не признати, ставити у сумњу (0), 3. миран, стало-
жен (0), 4. име певачице Тарнер – престоница старе Арголиде (1), 5.
наша афирмација – милиграм (скр.) – симбол кисеоника (3), 6. други и
први вокал – резервоар за гориво (2), 7. први сугласник – поворка, низ
(1), 8. правац у уметности (0), 9. смена, замена – ознака за ампер (1),
10. Вердијева опера – симбол калаја (2), 11. двадесет седмо слово азбу-
ке – ознака за малу рокаду у шаху – занатска комора (скр.) (3), 12. пре-
урањен – облик плода житарице (1), 13. танак зид који просторију дели
на два дела (0), 14. земљишне књиге (0), 15. име италијанског полити-
чара Фанфанија (0).

УСПРАВНО: 1. део скелета – река у Шпанији – пумпа (2), 2. врста зми-
је – збирка старе скандинавске књижевности – име композитора Хача-
турјана (2), 3. веза – мали теретни аутомобил (мн.) (1), 4. кокошка – град
у Шпанији – град у Белгији (2), 5. бања у Пиринејима – бобичасто воће
– симбол хришћанства (2), 6. лекарски налаз – племенити метал (1), 7.
анестетичко средство – боја за косу – град у Албанији (2), 8. име бубњара
„Битлса” Стара – престоница Јордана – горњи део чизме (мн.) (2).
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КОЊИЋЕВ СКОК

Aкo правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од осенченог поља, добићете мудру изреку

старог кинеског филозофа Конфучија.
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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.

Зла тан
До бро ћуд ни ре три вер про на ђен је
у Ја бу ци пре око три не де ље, без
ми кро чи па или не ке озна ке по ко -
јој би би ло мо гу ће утвр ди ти ко је
ње гов вла сник. Би ло би нај бо ље
уко ли ко би га он пре у зео. У су прот -
ном, мо гу ће је удо мља ва ње, уз чи -
по ва ње и вак ци на ци ју.

Зла тан се са да на ла зи у град ском
при хва ти ли шту, у Вла син ској 1, а
све ин фор ма ци је мо гу се до би ти
на те ле фон 352-148.

Пу ли ни
Ово је је дан од два пу ли на ко ји
тра же но ве вла сни ке, а при вре -
ме но бо ра ве у град ском при -
хва ти ли шту.

У пи та њу су муж јак и жен ка,
ко ји су про на ђе ни на јав ним
по вр ши на ма у гра ду, али вла -
сни ци ни ка да ни су до шли да
их по тра же или пре у зму. Ку це
су сте ри ли са не, вак ци ни са не,
чи по ва не и спрем не за сво је но ве вла сни ке.

Кон такт-те ле фон је исти: 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Је дан је од нај ста ри јих спор -
то ва; ве ро ват но на стао 500 го -
ди на пре но ве ере у Спа р ти,
ода кле је пре нет Ри мља ни ма.
За мно ге је упра во Ита ли ја по -
стој би на бо ћа ња. Или, бу ћа ња.
Или, ба ло та.

Ка ко год је зва ли, ова древ на
игра се у на шем окру же њу нај -
бо ље „при ми ла” у Дал ма ци ји,
и то, по све му су де ћи, за хва љу -
ју ћи ути ца ји ма са Апе ни на.

Бу ће, ба ло те, бу лин, пу нат...
Ти, за ов да шње при ли ке нео -
бич ни из ра зи до не ти су из при -
мор ских кра је ва, ода кле су до -
шли и они ко ји се ве ћи ном за -
ни ма ју по ме ну том игром.

У Пан че ву се бо ћа на не ко -
ли ко ме ста, а нај а трак тив ни је
је оно по крај До ма вој ске.

Љу би те ље пра ста ре игре с ку -
гла ма еки па „Пан чев ца” по се -
ти ла је не дав но, на Ве ли ки пе -
так, на ло ка ци ји ко ја је по ста -
ла пре по зна тљи ва ка да је реч о
бо ћа њу. За не у пу ће не, на ла зи
се иза До ма вој ске, на по ља ни
из ме ђу те згра де и бе о град ског
пу та, сто ти нак ме та ра пре та -
ми шког мо ста.

Е, ода тле се го то во сва ко -
днев но мо же чу ти ка ко, ма хом
ста рији љу ди, гла сно уз ви ку ју

„ва љај”, „из биј”, „ла га но”... Све
су то са ве ти са и гра чу, то јест
чла ну еки пе ко ји тре нут но ба -
ца ку глу, ка ко би је по зи ци о -
ни рао што бли же ци љу, то јест
бу ли ну. И та ко све док не ко од
так ма ца не стиг не до ма гич -
ног два де сет пр вог по е на.

По ме ну тог ле пог пра знич ног
да на око два но во са гра ђе на те -
ре на оку пи ло их се ви ше не го
ина че, с на ме ром да про ве ду
по под не ре лак си ра ју ћи се, у
од ме ра ва њу сво јих ум них и фи -
зич ких спо соб но сти. Јер, ка ко
ка жу, ни је то са мо „хит ни ку -
глу, па шта бу де”, већ код бо -
ћа ња има мно го тех ни ке, раз -
ми шља ња, ком би но ва ња...

Игра чи ма хом из Дал ма ци је

Је дан од њих је Све то зар Ћа -
лић (63), по зна ти ји као То за
ме ха ни чар. По пут мно гих ов -
де, ро ђен је у Дал ма ци ји, а у
на ше кра је ве на се лио се с пет -
на ест го ди на.

– До шао сам на за нат код
чу ве ног мај сто ра Ан дри је Гра -
ов ца, чи ји брат Ми ла дин ево
да нас ов де игра. По че ли смо
1974/75. го ди не да се оку пља -
мо код Пред гра ђа, ка да нас је
би ло тек не ко ли ци на. Тај број
је с вре ме ном на ра стао, на ро -
чи то с та ла сом из бе гли ца, па
са да игра мо на не ко ли ко ме -
ста – код не ка да шње фа бри ке
„Те сла”, пи лот ске шко ле и, на -
ро чи то, ов де. Бо ћа ње нам је не
са мо се ћа ње на за ви чај већ и
лек за ду шу и те ло – на во ди
То за.

Ту је и Бо шко Ми ли чић (70),
ко ји у Пан че ву жи ви још од
1954. го ди не, али је че сто од -
ла зио у за ви чај у лет њем пе ри -
о ду и та мо по не кад про во дио и
по два и по ме се ца, па је вр ло
бр зо по чео и да игра бу ћа ње.
Он ка же да га не ки зо ву и бо -
ћа ње, дру ги – ба ло те, али нај -
бит ни је је сво ју ку глу при те ра -
ти што бли же до бу ле, прем да
је ње му, од свих ком би на ци ја,
нај е фект ни је из би ја ње.

Ви ше од два де сет го ди на
мла ђи, Зо ран Ку жет из Стар -
че ва, у ко је се на се лио на кон
„Олу је”, на во ди да му је у то
вре ме би ло ве о ма те шко, па му
је ова игра до но си ла ве ли ко
олак ша ње.

и од тре нут не ин спи ра ци је и
мо ти ва ци је. Углав ном до ла зе
ста ри ји, а мла ђих је тек пе то -
ри ца-ше сто ри ца, па се тру ди -
мо да и њих при ву че мо. Ипак,

сла жем се да је нај бит ни је дру -
же ње, ко је ор га ни зу је мо за јед -
нич ким сна га ма – сви уче ству -
је мо у при пре ми и на бав ци. Нај -

Слич ну суд би ну до жи вео је
Зо ран Стег ња јић (60), ко ји је
био на те ран да на пу сти сво је
ме сто у око ли ни Бен ков ца 1995.
го ди не, ка да му је па ша нац га -
стар бај тер усту пио на не ко вре -
ме ви кен ди цу на до мак Пан чева.

– Пре жи вља вао сам ка ко сам
знао и умео, ра дио све и сва -
шта, док се ни сам не ка ко сна -
шао. А што се по врат ка ти че –
од то га не ма ни шта, иа ко ре -
дов но оби ла зим ку ћу у за ви ча -
ју, али та мо са да, на кон што су
оти шле сто ти не, жи ви не ко ли -
ци на ста ра ца. Бу ћа ње играм
от ка ко сам се ро дио, јер је то
би ла глав на игра у на шим кра -
је ви ма. Ми слим да сам од по -
чет ка био со ли дан. Нај бит ни ја
је ста бил ност: по треб но је до -
не ти пра ву од лу ку, а ком би на -
ци ја је на пре тек – да ли да из -
би јаш, ва љаш... Бу де и не из ве -
сно, па и ме ре ња ме тр ом ко ја
је ку гла бли жа. Има и до го во -
ра са са и гра чи ма јер, као и у

би ло че му дру гом, без тим ског
ра да не ма ре зул та та. С дру ге
стра не, не ма ту ве ли ког умо ра,
па мо же мо рав но прав но да
игра мо и ми ста ри ји. Ипак, нај -
бит ни је од све га је дру же ње –
ис ти че Зо ран.

Ре лак са ци ја и дру же ње 
у пр вом пла ну

Баш око ор га ни за ци је тог „тре -
ћег по лу вре ме на” мно го по ма -
же ве те ран Ра то мир Ти ца, ко -
ји с дру ге стра не не про пу шта
ни јед ну при ли ку да се опу сти
уз оми ље ну игру.

– То је јед на вр ста фи скул -
ту ре, ко ја те ра чо ве ка да се
стал но са ги ње. А тре ба и ми -
сли ти и би ти пре ци зан, ни ша -
ни ти, це ни ти... Има ра зних пар -
ти ја – и не из ве сних, али и оних
ка да је би ло 21 : 0. По ред то га,
уче ству јем у при пре ми дру же -
ња око до но ше ња пи ћа, хра не,
сто ло ва... Че сто има и да се
пре за ло га ји: не кад пра се, не -
кад јаг ње, не кад оба – ка же
овај ви тал ни чо век.

Пре ма ре чи ма ве ћи не, ве ро -
ват но нај а гил ни ји у ве зи са
овим оку пља њи ма је Лу ка Ву -
ко вић (69), а за ни мљи во је да
је он не ка вр ста „уље за”, бу ду -
ћи да по ти че из хер це го вач ке
Би ле ће. Но то му ни ма ло не
сме та да сва ко сло бод но вре ме
про во ди уз ову игру.

– До бри су Дал ма тин ци, али
и ми дру ги се тру ди мо. У по -
след ње вре ме по ја вљу ју се чак
и Ба на ћа ни. Дру штво се нај пре
сти дљи во на ла зи ло код Пи лот -
ске шко ле, а да нас смо ус пе ли
и да до би је мо до зво лу од Гра да
да на пра ви мо два про фе си о -
нал на те ре на, и то соп стве ним
сред стви ма и на по ри ма. Же ли -
мо и да офор ми мо ли гу, бу ду -
ћи да у ју жном Ба на ту има се -
дам на ест еки па. По ред Пан че -
ва ца, ту су љу ди и из Но вог Се -
ла, Али бу на ра, Вла ди ми ров ца...
Има мно го до брих игра ча, али
не зна се нај бо љи, јер све зависи

БО ЋА ЊЕ – ЗА НИ МЉИ ВА ДРЕВ НА ИГРА И У НА ШЕМ ГРА ДУ

„БУЋ НУ ТИ” БА ЛО ТУ ДО БУ ЛЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Није лако избити противничку куглу

Поред некадашњих примораца, све више играју и други

ЈЕД НО СТАВ НО,

АЛИ УЗ БУ ДЉИ ВО

Обич но игра ју еки пе са два,

три или че ти ри игра ча.

Нај пре се ба ца бу лин

(или бу ла), на кон че га на -

из ме нич но по два пу та ба -

ца ју сви игра чи. Ка да се

сви из ре ђа ју, за сва ку ку -

глу ко ја је бли жа бу ли ну од

пр ве про тив нич ке до би је

се по ен (или пу нат). И тако

све до 21.

Те рен је од шља ке, ду га -

чак је два де сет осам ме та -

ра и ши рок че ти ри. Ку гле

су те шке око се дам сто гра -

ма, а мо гу би ти од ба ке ли -

та, пла сти ке, ка ме на или

др ве та, у ко је су на би је ни

ек се ри, ка ко би се по сти гла

за до во ља ва ју ћа ма са.  
Што ближе белој

И НО ВО СЕ ЉА НИ

ВА ЉА ЈУ

Че сти го сти Пан че ва ца су и

Но во се ља ни, ме ђу ко ји ма

и пр ви чо век њи хо ве ме сне

скуп шти не – Не дељ ко То -

пић, ко ји игра ба ло те пет -

на е стак го ди на.

– Ве о ма ди на ми чан спо -

рт, сва ка игра је за се бе и

зах те ва мак си мал ну кон -

цен тра ци ју и пре ци зност.

Ми Но во се ља ни има мо

баш до бре игра че и баш

смо за гри же ни, а пра ви мо

тур ни ре и у на шем ме сту –

на во ди Не дељ ко.

А ње го ва еки па, ко ју су

чи ни ли и Дар ко, Ми ла дин

и Ни ко ла, во ди ла је с 9 : 7

у јед ном од ме че ва на тур -

ни ру игра ном на Ве ли ки

пе так с још три пан че вач ке

по ста ве. 

че шће бу де пе че ње или роштиљ
или као да нас по сно: ри бља чор -
ба, ри ба, па суљ... На рав но, пад -
не и по не ка до бра ка пљи ца... –
за о кру жу је при чу Лу ка. 

И баш се у том мо мен ту исто -
вре ме но за чу ло с јед не стра не:
„Ва љај ту ку глу ла га но”, а с
дру ге: „Ај, жив ти ме ни био”...

Одлучују и милиметри
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Је се ње вре ме ма ло
по ква ри ло ути сак

По хва ле за мом ке 
из оба ти ма

Про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Срп ској ли ги гру па „Вој во -
ди на”, а цен трал ни меч ове
рун де шам пи о на та од и гран је
у Пан че ву. На те ре ну СЦ-а
„Мла дост” сна ге су од ме ри ли
град ски ри ва ли Же ле зни чар и
Ди на мо 1945.

Ни пра во је се ње вре ме ни
ки ша ко ја је ли ла као из ка бла
не по сред но пре по чет ка су сре -
та ни су оме ли око 400 по клони -
ка нај ва жни је спо ред не ства ри
на све ту да при су ству ју свет -
ко ви ни пан че вач ког спо р та. Иа -
ко је те рен био на ква шен и
клизав, мом ци из оба ти ма свој -
ски су се по тру ди ли да дер би
оправ да оче ки ва ња. Све је пр -
шта ло на „зе ле ном пра во у га о -
ни ку”, а на кра ју су бо до ви
припа ли до ма ћем ти му: Же ле -
зни чар – Ди на мо 1945 2:0 (1:0).

Фуд ба ле ри „ди зел ке” бо ље су
се сна шли на во дом на то пље -
ном те ре ну на по чет ку утак ми -
це. Кре ну ли су офан зив но ка
го лу „бр зог во за”, а њи хо ву прву
при ли ку за по го дак за у ста ви ла
је – ста ти ва. Већ у 21. ми ну ту
ство ри ла се ве ли ка гу жва у ка -
зне ном про сто ру го сту ју ћег ти -
ма, а лоп ту је не хо ти це у мрежу

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ГРАД СКИ ДЕР БИ ПРИ ПАО „ЖЕ ЉИ”

свог го ла по слао што пер Ди на -
ма 1945 Ми лан Не ду чић. Све
до од мо ра во ди ла се углав ном
из јед на че на бор ба на сре ди ни
те ре на, а фи ниш пр вог по лу -
вре ме на обе ле жи ло је и ис кљу -
че ње Не ду чи ћа.

На ста вак су сре та до нео је та -
ко ђе отво ре ну, пра ву му шку
бор бу. Иа ко број ча но сла би ји
на те ре ну, фуд ба ле ри Ди на ма
1945 свој ски су се тру ди ли да
стиг ну до из јед на че ња, али то
им ни је по шло за ру ком. У

самом фи ни шу су сре та мо жда
и нај и стак ну ти ји по је ди нац дер -
би ја ка пи тен Же ле зни ча ра Да -
ни ло Ко ва че вић по кре нуо је
ак ци ју, ко ју је на ста вио Па вло -
вић, а на нај бо љи на чин по свој
тим за вр шио Сло бо дан Спа -
сков ски, ко ји је по ста вио и ко -
на чан ре зул тат: Же ле зни чар –
Ди на мо 1945 2:0.

Ка да се под ву че цр та ис под
ло кал ног дер би ја, до ла зи се до
за кључ ка да сви мо гу да бу ду
за до вољ ни. Фуд ба ле ри ко је

пред во ди тре нер Не бој ша Пе -
тро вић оства ри ли су пр ви три -
јумф у про лећ ном де лу шам -
пи о на та, по сле ко га мир ни је
мо гу да иш че ку ју фи ниш пр -
вен ства, али ни мом ци тре не -
ра Ду ша на Ђо ки ћа ни су раз о -
ча ра ли, на про тив.

„Бр зи воз” је и по сле ло кал -
ног дер би ја остао на пе том ме -
сту, са 40 бо до ва, а „ди зел ка”
се по пе ла на осмо ме сто на та -
бе ли и са да има 35 бо до ва.

СТАР ТО ВАО ЕВРОП СКИ TCR ШАМ ПИ О НАТ

НА ПО ЧЕТ КУ – 51 ПО ЕН

Бокс клуб Про фе си о на лац из
на шег гра да на ста вља да вла да
Ср би јом. Убе дљи во нај ма сов ни -
ји бок сер ски ко лек тив у зе мљи,
ко ји има пре ко 100 чла но ва и
чак 50 ре ги стро ва них бок се ра,
већ це лу де це ни ју не си ла зи са
срп ског тро на. Кон ти ну и тет осва -
ја ња ме да ља на ста вљен је не -
дав но у Пи ро ту, где је одр жа но
Пр вен ство Ср би је.

Пред во ђе ни сво јим тре не ром
Звон ком Ди ми три је ви ћем, чла -
но ви БК-а Про фе си о на лац за -
бли ста ли су пу ним сја јем на
јед ном од нај ва жни јих до ма -
ћих над ме та ња.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Сте фан Па пић, Ми лош Ђор ђе -
вић, Ана ста си ја Вуч ков и Ма -
ри на Ра чу ни ца. Сре бром су се
оки ти ли: Мар ко Ка лу ђе ров, Фи -
лип Бо јић, Бог дан То до ров, Дам -
њан Са вић, Дар ко Ка лу ђе ров,
Сте фан Јо кић, Јо ва на Лу кач, Јо -
ва на Сто ја нов ски, На ди ца Шајн,
Со фи ја Ра ду си но вић, Дра га на
Јо ви чић и Са ва Јо ва нов. Брон -
за на од лич ја су за ра ди ли: Иван
Ду ми тру, Ла зар Ко ва че вић, Вид
Ми ла но вић, Ми ле Ра ду, Сла во -
љуб До бре ску, Ни ко ла Па пић,
Ми ле на Ву јо вић, Ла на Јо си мов,
Ду ња Ко стић, Ма ри ја Ла лић и
Ср ђан Ра ду.

БК Про фе си о на лац већ пет
го ди на осва ја и Ли гу Бок сер -
ског са ве за Бе о гра да, у ко јој се
так ми чи чак 37 клу бо ва, а кон -
стант но „про из во ди” и ре пре -
зен та тив це Ср би је. Јед на од
њих је и се ни ор ка Јо ван ка Ра -
ду ло вић, ко ја се так ми чи у ка -
те го ри ји до 64 кг, а не дав но је

уче ство ва ла на ве ли ком тур ни -
ру у Пра гу.

– За хва љу јем свим при ја те -
љи ма ко ји су ста ли уз Про фе -
си о на лац и дра го ми је да су
уви де ли наш стру чан и ква ли -
те тан рад. За хва лио бих и љу -
ди ма из ЈАТП-а Али бу нар, ко ји
су нам усту пи ли ау то бус за од -
ла зак у Пи рот. На ста вља мо да
ра ди мо да ље, јер су пред на ма
но ва ве ли ка ис ку ше ња – ре као
је ал фа и оме га БК-а Про фе си -
о на лац Звон ко Ди ми три је вић,
ли цен ци ра ни тре нер АИ БА, чо -
век ко ји во ди ра чу на о сва ком
свом бок се ру и ван са ле, убе -
дљи во нај тро феј ни ји тре нер, али
и струч њак ко ји је пред во дио
го то во све на ци о нал не се лек -
ци је Ср би је, а не дав но и се ни -
ор ску ре пре зен та ци ју на ше зе -
мље, на тур ни ру у Ру си ји.

Пан че вач ки Про фе си о на лац
је од Бок сер ског са ве за Ср би је

про гла шен за нај бо љи у др жа -
ви, а тим по во дом га је по се тио
и Не над Бо ров ча нин, пред сед -
ник БСС-а, ко ји је пан че вач -
ком клу бу уру чио и вред не по -
кло не у ви ду спорт ске опре ме.

Чла но ви БК-а Про фе си о на -
лац тре ни ра ју утор ком, сре дом
и пет ком од 19.30 у са ли Ма -
шин ске шко ле, док се у Омо -
љи ци ве жба уто р ком и че тврт -
ком. По ред Звон ка Ди ми три -
је ви ћа, с по ла зни ци ма шко ле
бок са, али и с већ фор ми ра -
ним бор ци ма ра де и Ми ли сав
Лу кић, Ди ја на Ми рић, ко ја је
и ка пи тен ти ма, као и Ми лу -
тин До бре ску. Оно што је мо -
жда нај ва жни је – тре нин зи су
бес плат ни.

Так ми ча ри овог успе шног
спорт ског ко лек ти ва кра јем ју -
на има ће кра ћу лет њу па у зу, а
по том по чи њу при пре ме за на -
ред ну се зо ну.

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ БК-а ПРО ФЕ СИ О НА ЛАЦ

БОК СЕР СКИ КЛУБ С КА РАК ТЕ РОМ
ПЛА НИН СКО ТР ЧА ЊЕ

ТРИ ЈУМФ 
МИ О НЕ БР КИЋ

Де се то Пр вен ство Ср би је у пла -
нин ском тр ча њу одр жа но је у
пре ле пом ам би јен ту пла ни не
Ка блар. Ста за је би ла ве о ма
зах тев на, с ве ли ким уз бр ди ца -
ма и низ бр ди ца ма, а до дат ни
про блем так ми ча ри ма пред -
ста вља ла је и ки ша... Ипак, то
чла но ви ма АК-а Ди на мо ни је
сме та ло да по стиг ну из ван ред -
не ре зул та те.

Нај у спе шни ја је би ла Ми о на
Бр кић, ко ја је по бе ди ла у тр ци
мла ђих ју ни ор ки на 4.000 м. Тр -
ча ла је два кру га по два ки ло -
ме тра, а по сле пр вог кру га би ла
је тре ће пла си ра на. У по след њих
800 ме та ра, ка да је кре нуо успон,
Ми о на је из би ла на пр во ме сто,
ко је ни је ис пу сти ла до кра ја.

Бо је на шег клу ба бра ни ли су
и Алек сан дра Ма рин ков, ко ја
је би ла пе то пла си ра на у тр ци
се ни ор ки, Мар ко Ми ло ва но -
вић, ко ји је био ше сти, и Сло -
бо дан Ма рин ков, ко ји је тр ку
окон чао на де се том ме сту у
кон ку рен ци ји се ни о ра.

Наш су гра ђа нин Ду шан Бор -
ко вић на са мом отва ра њу но -
ве се зо не у Европ ском TCR
шам пи о на ту по твр дио је шам -
пи он ску кла су. На тр ка ма на
„Хун га ро рин гу” наш ас је осво -
јио 51 бод.

У из у зет но ја кој кон ку рен -
ци ји од чак 37 ау то мо би ла по -
пу лар ни Ду ца је у пр вој тр ци
за у зео пе то ме сто, ко је по но -
вом си сте му бо до ва ња но си 24
по е на, а у дру гој тр ци је био
че твр ти и осво јио 27 бо до ва.

– Био је ово до бар тр кач ки
ви кенд уз до ста бор бе на ста -
зи. На обе тр ке узео сам бо -
до ве, а то и је сте мој циљ за
цео шам пи о нат. Бо ље сам упо -
знао ко ле ге ко је до са да ни -
сам знао, али и ау то мо бил,
ко ји је пот пу но нов и раз ли -
ку је се од про шло го ди шњег.
Убе ђен сам да нас че ка још
уз бу дљи вих из да ња – ре као
је Бор ко вић.

Дру га тр ка до не ла је ки шу,
кли за ву ста зу и мно го уз бу -
ђе ња на „Хун га ро рин гу”. По -
сле од лич ног ста р та и же сто -
ког на па да на пр ву по зи ци ју
наш ас је про кли зао, а пре
из ла ска си гур но сног ау то мо -
би ла на ста зу због из ле та ња
Фи ли пи ја и Га ла ша био је на
тре ћој по зи ци ји. У на став ку
тр ке, у ко јој је под жу том за -
ста ви цом ис те кло ско ро два -
на ест ми ну та, во ди ла се же -
сто ка бор ба из ме ђу Бор ко ви -
ћа, Бри шеа и Маг ну са за че -
ло ко ло не, у ко јој је фран цу -
ски ау то мо би ли ста имао не -
ко ли ко не спорт ских по те за.
Да ље на пре до ва ње на шег аса
у ве о ма дра ма тич ној тр ци
спре чи ла су но ва из ле та ња са
ста зе и жу та за ста ва ко ја је
би ла на сна зи до кра ја тр ке.

На ред ни тр кач ки ви кенд
би ће одр жан 26. ма ја у Не -
мач кој.

Те квон до клуб Ко ло се ум из
Пан че ва уче ство вао је про -
шлог ви кен да на Пр вен ству
Ср би је за пи о ни ре и ју ни о ре,
ко је је одр жа но у Ха ли спор -
то ва „Ран ко Же ра ви ца” на Но -
вом Бе о гра ду.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци -
ји за бли ста ла је на ша су гра -
ђан ка Ми ли ца Не дел ков ски,
ко ја се над ме та ла у гру пи ју -
ни ор ки до 59 кг. Три јум фо -
ва ла је у че ти ри бор бе, у ко -
ји ма је са вла да ла глав не кон -
ку рент ки ње за нај ви ши пла -
сман. Ми ли ца је у фи на лу
по бе ди ла Не ве ну Јо ка но вић
из Вр шца, ак ту ел ну се ни ор -
ску др жав ну шам пи он ку, и
та ко на су пер и о ран на чин
осво ји ла нај сјај ни је од лич је.

По ред Ми ли це, од лич не су
би ле и пи о нир ке Ена Мар ко -
вић, Уна Ко вач и Ан дреа

Драго је вић, ко је су та ко ђе
осво ји ле злат не ме да ље. Ви -
це шам пи он ка Ср би је у сво јој
ка те го ри ји по ста ла је Ле на
До дић, док се ју ни ор Ни ко ла
Ре са но вић, по сле ду же па у зе
због по вре де, оки тио брон за -
ном ме да љом.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ТЕ КВОН ДУ

МИ ЛИ ЦИ ЗЛАТ НА МЕ ДА ЉА

Пр вен ство Ср би је у спринт-
-ду а тло ну, ди сци пли ни три -
а тло на ко ја се са сто ји од пет
ки ло ме та ра тр ча ња, 20 км во -
жње би ци кла и 2.500 ме та ра
тр ча ња, не дав но је одр жа но
на бе о град ском сај му.

ТК Та миш је на овој тр ци
на сту пио са 27 так ми ча ра
свих ка те го ри ја, а у Пан че во
се с ме да ља ма вра ти ло њих
осмо ро, ме ђу ко ји ма су и два
пр ва ка др жа ве.

Нај сјај ни ја од лич ја осво -
ји ли су Ања Да ви до вић, ко ја
је по ста ла шам пи он ка Ср би -
је у гру пи ста ри јих ју ни ор -
ки, и Лу ка Гли го рић, но ви
пр вак у кон ку рен ци ји ста ри -
јих ка де та.

Сре бр на од лич ја су за слу -
жи ли ка де ти Ни ко ла Га ло вић
и Ду шан За рић и ве те ран
Мар јан Лу кић, а брон за ма су

се оки ти ли Ми ли ца За рић,
Алек са Ке жић и Игор Со ко -
лов ски.

Тр ка је одр жа на у те шким
усло ви ма за так ми че ње због
ја ке ки ше и ве тра ко ји су пра -
ви ли про бле ме уче сни ци ма,
по го то во на би ци кли стич ком
сег мен ту, па је би ло до ста па -
до ва и ква ро ва.

СПРИНТ-ДУ А ТЛОН

АЊА И ЛУ КА НО ВИ ПР ВА ЦИ

Стране припремио

Александар
Живковић

КУП ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

ФК Ди на мо 1945 и Град ска упра ва су то ком про шлог ви -

кен да ор га ни зо ва ли тур нир „Куп гра да Пан че ва”, на ко ме

је уче ство ва ло ско ро 1.000 ма лих фуд ба ле ра.

У гру пи де ча ка од два на ест го ди на нај бо љи тим био је

Спо р то из Зре ња ни на, дру го ме сто је при па ло ФК-у „Во ја

Га чић”, а тре ће Ди на му 1945.

У кон ку рен ци ји ма ли ша на ро ђе них 2009. го ди не по бе -

дио је Бам би из Зре ња ни на, ис пред Ру ме, Сло бо де из До -

њег То вар ни ка и Ди на ма 1945.

Сјај ни су би ли и они нај мла ђи, осмо го ди шња ци. У овој

гру пи је три јум фо вао Ди на мо 1945, Пе тлић из Сме де ре ва

био је дру ги, а Бам би тре ћи.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Ниш: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДИНАМО

Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА

среда, 15. мај, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА 

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СЛОВЕН

недеља, 19.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–МЛАДОСТ

мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–СИВАЦ

субота, 19 сати

Долово: ДОЛОВО–ИНЂИЈА

субота, 19 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ

субота, 15.30

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Панчево: ТАМИШ–СЛОБОДА

четвртак, 9. мај, 19.30

Београд: МЕГА–ТАМИШ

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (З)

субота, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Сутјеска: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Иваново: СТРЕЛА – СПАРТАК 1911

Уљма: ПАРТИЗАН–БОРАЦ

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ЈЕДИНСТВО (К)

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА 21:24

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО 23:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Мокрин: МОКРИН–ДОЛОВО 24:24

мушкарци

Инђија: ИНЂИЈА–ЈАБУКА 25:24

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ДОЛОВО 21:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Елемир: НАФТАГАС–ЈАБУКА 20:27

Иђош: ПАРТИЗАН–ЈАБУКА 17:30

мушкарци

В. Степа: В. СТЕПА – ОРК ПАНЧЕВО 31:26

Елемир: НАФТАГАС – ОРК ПАНЧЕВО 35:34

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Н. Пазар: Н. ПАЗАР – ТАМИШ 92:84

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО 1945 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (БК) 4:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Влајковац: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (К) 4:2

Старчево: БОРАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА 4:0

Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА 1:0
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Caillau

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Вој во ди на од не ла
бодо ве из Пан че ва

Де вој ке оства ри ле
важан три јумф

По сле шест од и гра них ко ла у
плеј-офу Су пер ли ге мно го то га
по ста ло је ја сни је. Ру ко ме та ши
но во сад ске Вој во ди не оства ри -
ли су мак си ма лан учи нак, па
су на до бр ом пу ту да осво је и
сед му уза стоп ну шам пи он ску
ти ту лу. Ве ли ки ко рак ка од бра -
ни тро фе ја на чи ни ли су про -
шлог ви кен да у на шем гра ду:
Ди на мо –Вој во ди на 21:24 (9:12).

Осим увод ног по гот ка Ми -
ло ша Ко ста ди но ви ћа у дру гом
ми ну ту, еки па из на шег гра да
ни јед ном ви ше ни је ус пе ла да
по ве де. Го сти из Но вог Са да су
вр ло бр зо ус по ста ви ли свој ри -
там утак ми це. Бри љи рао је ка -
пи тен Вој во ди не, гол ман Све -
ти слав Вер кић, ко ји сјај ним од -
бра на ма ули вао до дат ни оп ти -
ми зам у ре до ве свог ти ма. На
дру гој стра ни, Ди на мо је и у
овом ме чу, јед ном од нај ва -
жни јих у овој се зо ни, био вр ло
слаб у ре а ли за ци ји на па да. Про -
ма шен је и ве ли ки број „зи це -
ра”, па је у 25. ми ну ту на се ма -
фо ру ста јао ре зул тат 5:11.

Ипак, сам фи ниш пр вог по -
лу вре ме на при пао је мом ци ма
у цр ним дре со ви ма. На цр ти
се од лич но сна шао Вељ ко Ми -
ло ше вић, Не над Вуч ко вић је
ефект но по ен ти рао за 7:11, по -
том је ка пи тен Ра да но вић сјај -
но из бло ки рао на пад го сти ју, а
у бр зој кон три Ба ру џић је био
ефи ка сан за 8:11. Тајм-аут Вој -
во ди не ни је уми рио за хук та ли
Ди на мо. Гол ман Ни ко ла Ра до -
ва но вић ски нуо је „зи цер” Но -
во са ђа ни ма, а Дар ко Ми лен -
ко вић је ефект но ре а ли зо вао
на пад до ма ћег ти ма. До ма ћи
ру ко ме та ши су се при бли жи -
ли на 9:11, али су го сти на од -
мор ипак оти шли с три го ла
„ви шка” (9:12).

Учи ни ло се у пр ва два-три
ми ну та дру гог по лу вре ме на да
Ди на мо мо же сти ћи до пре о -
кре та, јер су Ми лен ко вић, Вуч -
ко вић и Ми ло ше вић одр жа ва -
ли Ди на мо на „ми нус два”

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ТИ ТУ ЛА ОСТА ЈЕ У НО ВОМ СА ДУ?

(12:14), али он да је усле ди ла
се ри ја Но во са ђа на, ко ји су има -
ли и пред ност од шест го ло ва,
па њи хо ва по бе да ви ше ни је
до ла зи ла у пи та ње.

У та бо ри ма оба ју ти мо ва би -
ло је и за мер ки на су ђе ње, али
све у све му, Вој во ди на је за слу -
же но од не ла бо до ве и на пра ви -

ла ве ли ки ко рак ка но вој ти ту -
ли, јер је успе шно пре ско чи ла
мо жда нај те же го сто ва ње.

– Че сти там Вој во ди ни на
за слу же ној по бе ди. Из ви ња -
вам се на шим на ви ја чи ма, који
су и овог пу та до шли у
великом бро ју да нам пру же
по др шку. Ни смо би ли пра ви,

јер смо ја ко нер во зно ушли у
меч. На пра ви ли смо мно го
тех нич ких гре ша ка, про ма ши -
ва ли зи це ре, што је не до пу -
сти во у су сре ту с ти мом као
што је Вој во ди на. Из ко ла у
ко ло нам се по на вља ју исте
ства ри, а то је ве ли ки број
про ма ше них шан си. Шта је ту

је, иде мо да ље. По ку ша ће мо
да се из диг не мо по сле овог
по ра за, да се што бо ље при -
пре ми мо за го сто ва ње у Ни -
шу и да на ста ви мо бит ку за
дру го ме сто – ис та као је тре -
нер Ди на ма Иван Пет ко вић.

Да кле, „жу то-цр ни” на ред -
ног ви кен да игра ју још је дан

дер би, и то про тив ни шког Же -
ле зни ча ра, а већ у сре ду, 15.
ма ја, би ће на но вом ве ли ком
ис ку ше њу, јер им у го сте до ла -
зи за хук та ла Ме та ло пла сти ка
из Шап ца.

Ру ко ме та ши це ЖРК-а Пан -
че во об ра до ва ле су сво је на ви -
ја че у 20. ко лу Су пер Б ли ге.
Де вој ке ко је пред во ди тре нер
Мар ко Кр стић као го шће су са -
вла да ле ОРК Бе о град са 24:23
и та ко де фи ни тив но пре бри -
ну ле све бри ге.

– Од лич но смо игра ли у од -
бра ни, а ова по бе да још ви ше
до би ја на зна ча ју јер смо игра -
ли без ка пи те на Све тла не Ни -
чев ски. Дик ти ра ли смо тем по
игре, а две се кун де пре кра ја
утак ми це Ива на Ар сић је по -
сти гла по бед нич ки по го дак –
ре као је тре нер пан че вач ких
ру ко ме та ши ца Мар ко Кр стић.

Цен трал на фи гу ра овог ме -
ча би ла је мла да Ти ја на Си -
мић, али све де вој ке за слу жу ју
по хва ле за вред не бо до ве.

ДА ЉИН СКО 
ЈА ХА ЊЕ

Пр во ко ло Отво ре ног пр вен -
ства Ср би је у да љин ском ја ха -
њу одр жа но је 4. ма ја у Аран -
ђе лов цу.

У так ми че њу на ста зи од 40
км члан КК-а Кре мен из Пан -
че ва Са ша Кр ња ић осво јио је
дру го ме сто ја шу ћи на гр лу
Вук.

КУП РА ШКЕ
На тра ди ци о нал ном ка ра те
тур ни ру „Куп Ра шке”, одр жа -
ном про шлог ви кен да, на сту -
пи ле су и че ти ри так ми чар ке
КК-а Мла дост.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
брон за не ме да ље су осво ји ле
Ана ста си ја и Ан ђе ли на Ја ре -
дић, Та ма ра Га ври ло вић и Ка -
та ри на Пе тро вић.

Так ми ча ри ма Мла до сти сле -
де ће не де ље пред сто ји Куп Ср -
би је за ка де те, ју ни о ре и мла ђе
се ни о ре, као и Ду нав куп Ср -
би је. Оба так ми че ња би ће одр -
жа на у Бе о чи ну 11. и 12. ма ја,
у ор га ни за ци ји Ка ра те са ве за
Вој во ди не.

ДВА ТРО ФЕ ЈА
На тур ни ру Ма че ва лач ког клу -
ба Син ђе лић КМК Ка ра ђор ђе
из Пан че ва осво јио је две ме -
да ље.

У кон ку рен ци ји мла ђих пи -
о нир ки Ми ла Пи ва ше вић се
оки ти ла брон зом по сле не из -
ве сне бор бе с клуп ском дру га -
ри цом Аном Јан ко вић, а од -
лич је истог сја ја за ра дио је и
Вук Јан ко вић у ка те го ри ји ста -
ри јих пи о ни ра, по бе див ши ма -
че ва о це из Же ле зни ча ра и Вој -
во ди не.

РЕ ША ВА ЊЕ ША ХОВ СКИХ ПРО БЛЕ МА

ИЛИ ЈА ЧЕ ТВР ТИ У ЕВРО ПИ

Так ми ча ри Џу до клу ба „Ака -
де ми ја Јо чић” из Стар че ва ове
се зо не зна ју са мо за успе хе.
Мла ди спор ти сти, ко је успе -
шно пред во ди тре нер Ми ро -
слав Јо чић, осва ја ју ме да ље
на свим тур ни ри ма на ко ји ма
уче ству ју.

Та ко је би ло и не дав но на
ме ђу на род ном над ме та њу у
Ни шу. У кон ку рен ци ји 300 бо -
ра ца из не ко ли ко зе ма ља „ака -
дем ци” су би ли нај бо ља еки -
па у кон ку рен ци ји ста ри јих
пи о ни ра.

Ни ко ла Ћир ко вић је сјај ним
по бе да ма обез бе дио се би и еки -
пи злат ну ме да љу. Пре драг Ка -
ци јан је овог пу та мо рао да се
за до во љи брон зом, као и Јо -
ван Пе рић и Мар ко Ста на, док
је Га ври ло Ра до са вље вић за у -
зео пе то ме сто. Део успе шног

ти ма био је и ста ри ји по ле та -
рац Го луб Стри гић, ко ји је
осво јио нај сјај ни је од лич је, а
од лич на по моћ овим мом ци -
ма био је и мла ђи пи о нир

Петар Но ва ко вић, ко ји се оки -
тио сре бром.

– Ово је еки па ко ја обе ћа ва,
а не ко ли ко так ми ча ра ни је пу -
то ва ло у Ниш због фи нан сиј -

ских раз ло га. Клу бо ви у на се -
ље ним ме сти ма не ма ју трет -
ман ко ји за слу жу ју, а ту без
ика кве аро ган ци је ми слим и
на наш ко лек тив. Има мо до -
бар тим љу ди ко ји са ен ту зи ја -
змом и љу ба вљу ра де свој по -
сао, али не знам до ка да ће из -
др жа ти. Си гу ран сам да ће се у
бу дућ но сти, ако бу де раз у ме -
ва ња и ве ће по др шке на шем
клу бу, Пан че во по но во по но -
си ти шам пи о ни ма др жа ве,
стан дард ним ре пре зен та тив ци -
ма, а он да и но вим џу до-олим -
пиј цем – ре као је не ка да шњи
уче сник Олим пиј ских ига ра
Ми ро слав Јо чић.

Ма ли ша ни вред но тре ни ра -
ју, а да ли ће за и ста до сти ћи
шам пи он ске ви си не, очи глед -
но не за ви си са мо од њих. Џу -
до да ни те ку...

ЏУ ДИ СТИ ИЗ СТАР ЧЕ ВА СКРЕ ЋУ ПА ЖЊУ НА СЕ БЕ

СТА СА ВА ЈУ НО ВИ ШАМ ПИ О НИ

СЕ ЋА ЊЕ НА 
ПА ВЛА ОР ЛО ВА

Дру штво срп ско-ру ског при ја -
тељ ства „Гроф Са ва” у су бо ту,
11. ма ја, ор га ни зо ва ће бр зо по -
те зни тур нир у ша ху у знак се -
ћа ња на Па вла Ор ло ва, јед ног
од нај бо љих ша хи ста из на шег
гра да.

У ба шти ре сто ра на „Па дри -
но” над ме та ће се два на ест уче -
сни ка, а ор га ни за тор је обез бе -
дио и бо гат фонд на гра да. Так -
ми че ње по чи ње у 10.30.

НЕ ДЕ ЉА У ЗНА КУ РУ КО МЕ ТА

Ха ла спор то ва на Стре ли шту у не де љу, 12. ма ја, би ће ре зер -

ви са на за игру с ле пљи вом лоп том.

Ру ко мет ни клуб Ди на мо би ће до ма ћин за вр шног тур ни ра

Су пер ли ге мла ђих ка те го ри ја Вој во ди не.

Гле да о ци ће на де лу мо ћи да ви де бу ду ће асо ве ру ко мет -

ног спо р та, а тур нир ће тра ја ти од 11 до 16.30.

У Ати ни је од 3. до 5. ма ја одр -
жа но че тр на е сто Европ ско
првен ство у ре ша ва њу ша хов -
ских про бле ма. Ре пре зен та ци -
ја Срби је на сту пи ла је у под -
мла ђе ном са ста ву, с дво ји цом
нај бо љих ју ни о ра, а је дан од
де би та на та био је наш че тр на -
е сто го ди шњи су гра ђа нин Или -
ја Сера фи мо вић.

У кон ку рен ци ји нај бо љих ре -
ша ва ча Евро пе наш тим је за -

у зео че твр то ме сто. Мла ди Се -
ра фи мо вић је на пра ви на чин
оправ дао ука за но по ве ре ње и
оства рио ре зул тат ко јим је
попра вио реј тинг за но вих 25
по е на.

Сле де ће ве ли ко ис ку ше ње за
мла дог Пан чев ца би ће 62. кон -
грес свет ске фе де ра ци је за про -
блем ски шах, ко ји се у дру гој
по ло ви ни ав гу ста одр жа ва у
Ли тва ни ји. На овој ма ни фе ста -

ци ји Или ја ће бра ни ти ти ту лу
нај бо љег мла дог ком по зи то ра

ша хов ских про бле ма, ко ју је
осва јао три пу та уза стоп но.
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Ана Недељковски,
гимназијалка:

     – Изаћи ћу с
момком у град.
Вероватно ћу ићи на
неку журку, а одвојићу 
и време за учење.

Милош Петровић,
гимназијалац:

     – Идем код друга
на рођендан. Можда 
ћу ићи на баскет, а
наравно да ћу и учити.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Немир
Скоро ће доћи, скоро ће проћи, скоро ће престати, стати.

Скоро ће бедном, скоро ће жедном, довољно воде дати.

Скоро ће бити сви људи сити, скоро ће, скоро ће људи имати 

куће, заклон од туче, од кише и од студи.

Скоро ће нестати, скоро ће престати да се од страха луди,

скоро ће бити све што ћу снити, све што ми жеља зажуди.

О, тада ће, тада ће свуд бити палаче, свуд биће кикота, смеха,

сањаће, певаће љубав и пролеће с цвркутом испод стреха.

Као бол, као мрак
Као бол, као мрак

буди оштар, буди лак.

Као крв, као црв

буди жив, буди јак.

Као ноћ, као смрт

буди тих, буди дух.

Као дан, као сан

буди вода, буди крух.

Време у саксији
Банем ли из сна у дан ништа се не помери, сви остајемо исти.

Не говорим о страху и мраку што се намеће детињем крвотоку 

подељеном на једно и друго.

Залупе се врата дана а ја се однекуд вратим.

Међ роговима ноћи продужујем да се будим:

померим само цреп жеља на даље дигнутих крила

над буђењем што ме наставља, мислим да је стигла будућност.

Текст: Оскар Давичо

До бре игре у Су пер ли ги

Сле де Сло бо да и Ме га

Два на ест нај бо љих ти мо ва у на шој зе -
мљи за по че ло је бор бу за ти ту лу шам пи -
о на Ср би је, а пан че вач ки Та миш је још
јед ном по ка зао и до ка зао да му је ме сто
у ода бра ном ко шар ка шком дру штву. Без
ика кве ди ле ме нај бо ље ор га ни зо ва ни
спорт ски ко лек тив у на шем гра ду има ће
шта да ка же и у ово го ди шњем из да њу
Су пер ли ге, а то је по твр дио већ у пр вом
ко лу до и гра ва ња за ти ту лу.

У Ха ли спор то ва на Стре ли шту го -
сто вао је Ди на мик, а Пан чев ци су ус пе -
ли да оства ре пр ву по бе ду над овим ри -
ва лом у би ло ком так ми че њу. Баш он да
ка да је би ло нај по треб ни је: Та миш –Ди -
на мик 72:64, по че твр ти на ма 18:12,
15:14, 19:19 и 20:19.

Иа ко су го сти бо ље „отво ри ли” овај
ду ел, мом ци ко је пред во ди тре нер Бо -
јан Јо ви чић ни су се упла ши ли ре но -
ми ра ног про тив ни ка. За и гра ли су чвр -
шће у од бра ни и би ли хра бри у на па -
ду, па је ве ли ки фа во рит мо рао да по -
ло жи оруж је пред раз и гра ном еки пом
из Пан че ва.

– Пре за до во љан сам на чи ном на ко ји
смо игра ли. Те шко је над ме та ти се с
Ди на ми ком, ко ји је фи зич ки до ми нан -
тан, али ис пла ти ло се све што смо ра -
ди ли у по след њих ме сец да на. На тре -
нин зи ма је би ло по пет на ест игра ча,
озбиљ но смо ра ди ли и ово је са мо по -
сле ди ца све га оног што смо ве жба ли.
За до во љан сам због нас са мих, али и
због Гра да Пан че ва, ко ји мо же да се по -
но си ко лек ти вом као што је Та миш –
ре као је Бо јан Јо ви чић на кон фе рен ци -
ји за но ви на ре по сле утак ми це.

Већ у че твр так, 2. ма ја, ко шар ка ши
из на шег гра да би ли су на но вом ве ли -
ком ис ку ше њу. У дво ра ни „Алек сан дар
Ни ко лић” у Бе о гра ду од ме ри ли су сна -
ге с на шим нај тро феј ни јим клу бом и
би ли на до мак ве ли ког из не на ђе ња: Пар -

ти зан –Та миш 84:80, по че твр ти на ма:
16:21, 29:25, 17:8 и 22:26.

Та миш је играо од лич но. Бо ље је отво -
рио меч, бр зо по вео са 16:6 и пот пу но
увео Пар ти зан у свој ри там. Стра тег „цр -
но-бе лих” Ан дреа Трин ки је ри је по ку ша -
вао је ро та ци ја ма да раз мр да сво ју еки -
пу, али је тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић
имао ре ше ња за на ле те Пар ти за на. Алек -
сан дар Ил кић и Сте фан Ми тро вић би ли
су не ре ши ва ениг ма за цр но-бе ле, а ефи -
ка сан је био и Иван Сми ља нић, ма да сви
мом ци ко ји су но си ли дрес Та ми ша у
овом ме чу за слу жу ју по хва ле за при ка -
за ну игру и ве ли ки от пор фа во ри ту.

– Дра го ми је да се Пар ти зан ова ко
ди же и да ће у нај ско ри је вре ме пред -
ста вља ти оно на шта смо на ви кли. Са -
мим тим сам још ви ше по но сан на оно
што смо при ка за ли. Че сти там игра чи ма
и са рад ни ци ма. Про шле се зо не смо до -
би је ну утак ми цу у Пан че ву из гу би ли од
Зве зде, а још бо ље је би ло у Же ле зни ку,
где смо из гу би ли у егал за вр шни ци. Ово
ни је слу чај ност, ово је плод до брог ра да,

раз во ја игра ча, али и упра ве ко ја нам то
омо гу ћа ва. Не бих ко мен та ри сао меч
пре ви ше. Основ на раз ли ка је би ла у то -
ме што на ши игра чи ни су на ви кли на
овај ни во кон так та, че сто смо се од би ја -
ли од њих, ис па да ле су нам лоп те... Ипак,
ми слим да смо се у ле пом све тлу пред -
ста ви ли ко шар ка шкој јав но сти – искрен
је био тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Тре ћи меч у Су пер ли ги Пан чев ци су
од и гра ли 5. ма ја у Но вом Па за ру, где су
од исто и ме ног до ма ћи на из гу би ли с
92:84, по че твр ти на ма: 24:20, 28:19,
19:17 и 21:28.

Пред во ђе ни Се а дом Ха џи феј зо ви ћем,
Па зар ци су оправ да ли уло гу фа во ри та,
али тре ба ре ћи да је и у овом ме чу Та -
миш оста вио са свим до бар ути сак. У
по ра зу су се ис та кли Сте фан Ми тро вић
са 17, Ду шан Кне же вић са 16 и Бра ти -
слав Је ко вић с 11 по е на.

Та миш у че твр так, 9. ма ја, на свом
те ре ну игра про тив ужич ке Сло бо де, а у
не де љу, 12. ма ја, го сту је у Бе о гра ду, где
ће се са ста ти с Ме гом.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ИМА ШТА ДА КА ЖЕ

ЛЕ ПА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У КА ЧА РЕ ВУ

СВЕ БИ ЛО ЈЕ ЏУ ДО

Анастасија Попов,
гимназијалка:

     – Планирам да
посетим баку за 
викенд. Провешћу 
неко време у природи 
и мало ћу учити.

Ка ча ре во је про шлог ви кен да би ло цен -
тар џу до де ша ва ња у Ср би ји. Пре ко 300
так ми ча ра из Ру му ни је, Ма ђар ске, Ре -
пу бли ке Срп ске и Ср би је уче ство ва ло је
на пр вом тур ни ру у ор га ни за ци ји ЏК-а
Је дин ство „Ка ча ре во опен”.

Ма ли бор ци из на шег гра да осво ји ли
су 32 ме да ље, а ЏК Ди на мо је за слу жио
пе ха ре на ме ње не све у куп ном по бед ни -
ку, као и нај у спе шни јим еки па ма у ка -
те го ри ји мла ђих и ста ри јих по ле та раца.

ЏК-у Је дин ство је при пао пе хар за 
нај бо љу еки пу у кон ку рен ци ји мла ђих
пи о нир ки.

– Све је про те кло у нај бо љем ре ду и од
ср ца за хва љу јем свим уче сни ци ма, али
и при ја те љи ма ко ји су по мо гли у ор га -
ни за ци ји. Пр ви пут смо про мо ви са ли и
ин клу зив ни џу до на ова квим тур ни ри -
ма, а обез бе ди ли смо и на гра де за пр вих
де сет еки па у укуп ном пла сма ну, и 
то у ви ду та бли сла ни не, ко ја је и бренд

на шег ме ста – ре као је ор га ни за тор Са -
ша Ан ђе ло вић. А. Ж.

СА СТРЕ ЛИ ЧАР СКИХ НАД МЕ ТА ЊА

СТИ ЖУ И МЕ ЂУ НА РОД НА ОД ЛИЧ ЈА
У Си ри гу је про шлог ви кен да одр жа на
пр ва ета па Цен трал но е вроп ског ку па у
стре ли чар ству, на којој се над ме та ло 68
уче сни ка из де вет зе ма ља, а ме ђу њи ма
су би ла и че ти ри чла на СК-а Пан че во.

У га ђа њу олим пиј ским лу ком так ми -
чи ли су се Дра ги ша Јев тић и Дра ган
Бр за ко вић, али ни су ус пе ли да за у зму
зна чај ни ју по зи ци ју по сле ели ми на ци -
о них рун ди.

Сте фан Жи кић се над ме тао у га ђа њу
ком па унд лу ком, а у ме чу за брон зу био
је бо љи од ри ва ла из Ма ђар ске и, упр -
кос ја ком ве тру, ус пео је да из бо ри ре -
зул тат од 136 пре ма 132 кру га.

Нај у спе шни ја је би ла Ма ри ја Љу бин -
ко вић, ко ја је осво ји ла злат ну медаљу

као се ни ор ка у га ђа њу ком па унд лу ком
и та ко оства ри ла још јед ну из вр сну
побе ду у сво јој бо га тој стре ли чар ској
ка ри је ри.

У Кам ни ку је одр жан тра ди ци о нал ни
„Ве ро ни ка куп”, на ко ме је уче ство ва ло
де сет стре ли ча ра из Ср би је, од ко јих је
дво је би ло из СК-а Пан че во.

Дра ган Бр за ко вић је у над ме та њу се -
ни о ра у га ђа њу олим пиј ским лу ком за -
у зео 57. ме сто, док је Сте фан Жи кић
био пе ти у кон ку рен ци ји ком па унд, а
био је и члан еки пе ко ја је осво ји ла че -
твр то ме сто.

Не дав но је у Бу ку ре шту одр жан Европ -
ски гран-при, на ко ме је уче ство ва ла и
ре пре зен та ци ја Ср би је, а у са ста ву на -

шег на ци о нал ног ти ма би ла су и два
чла на СК-а Пан че во.

Сте фан Жи кић је са 684 кру га за у зео
33. ме сто, а на исту по зи ци ју пла си ра ла
се и Ма ри ја Љу бин ко вић, са 617 кру го ва.

А. Ж.


