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Здравље
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Зашто букте 
пожари у Панчеву
» страна 2

Како преживети упис
у средњу школу
» страна 5

СКЛАДСКЛАД
ВЛАДА СРБИЈЕ ДОНЕЛА УРЕДБУ

СВИ ЋЕМО МОРАТИ 
ДА ПЛАЋАМО ЗА
ЧИШЋЕЊЕ ВАЗДУХА

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.

Страна 3

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОТВОРИО МОДЕРНО ПОСТРОЈЕЊЕ У СЕВЕРНОЈ ЗОНИ

1.300 РАДНИХ МЕСТА 
У НОВОЈ ФАБРИЦИ ZF

ПАНЧЕВЦИ КОЈИ ИМАЈУ НАЈЛЕПШЕ ВРТОВЕ

Власници приватних рајева

Страна 9

Страна 3 Страна 5

ПРВИ НАПАД НИЈЕ УСПЕО

ДА ЛИ СУ КОМАРЦЕ 
ПРЕХРАЊИВАЛИ 
ИЛИ ЗАПРАШИВАЛИ?



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 14. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

БОРО МАЈКИЋ, КОМАНДАНТ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОГ БАТАЉОНА ПАНЧЕВО

Још је дан
де бакл!

Ни смо га че ка ли, али до че ка смо
га. Ва ла и мо рао је јед ном да се
де си, по го то во ка да ви ди мо шта
се све ра ди око на ци о нал них „ор -
ло ва”. Фуд бал ска се лек ци ја Ср -
би је пре тр пе ла је де бакл у Укра -
ји ни (5 : 0), што је ре зул тат ски
нај ве ћи по раз от ка ко је на ша зе -
мља по ста ла са мо стал на. Та ко
смо се свр ста ли у фуд бал ске „ве -
ле си ле” ко ји ма су Укра јин ци
узи ма ли ме ру са по че ти ри, пет
или ви ше го ло ва раз ли ке, као
што су Цр на Го ра, Есто ни ја, Ли -
тва ни ја, Азер беј џан, Фар ска
остр ва, Ан до ра и Сан Ма ри но.

Пу кла је „пе тар да” у Ла во ву, у
ква ли фи ка ци ја ма за Пр вен ство
Евро пе и – ни ком ни шта. Исти -
на, ус пе ли су „ор ло ви” три да на
ка сни је да са вла да ју не ја ку Ли -
тва ни ју, нај сла би ји еки пу у на -
шој гру пи, са 4 : 1, али по сле де -
ба кла у Укра ји ни са мо чу до их
мо же од ве сти на фуд бал ску смо -
тру Ста рог кон ти нен та.

Фуд бал ска Ср би ја одав но ва пи
за но вим се лек то ром, али они ко -
ји од лу чу ју о то ме – ћу те. От ка ко
је Мла ден Кр ста јић од Свет ског
пр вен ства, ко је је Ср би ји до нео
на пра сно сме ње ни се лек тор Сла -
во љуб Му слин, пре у зео др жав ни
тим, па све до да нас, ши ри ле су
се гла си не о ње го вом сме њи ва -
њу. На жа лост нај по пу лар ни је
игре у Ср би ји, сви ко ји од лу чу ју
о фуд бал ском се лек то ру на ци о -
нал ног ти ма, па и он сам, те ра ли
су по свом и – до те ра ли до де ба -
кла у Укра ји ни. Од ти ма ко ји је
са мо три да на ка сни је је два по -
бе дио Лук сем бург с 1 : 0.

Има ли уоп ште на де за на шу
фуд бал ску ре пре зен та ци ју? Шта
то тре ба да се до го ди да и „ор ло -
ви” кре ну сто па ма ко шар ка ша,
од бој ка ши ца или ва тер по ли ста?
Ни смо се про сла ви ли на Свет -
ском пр вен ству у Ру си ји, на ше
„ор ло ве” ис про во ци ра ли су и ели -
ми ни са ли „не ки дру ги ор ло ви”,
ко ји си гур но ни су бо љи и ква ли -
тет ни ји од срп ских фуд ба ле ра.
Зна чи, по треб не су не ке про ме -
не. На ме сту се лек то ра, нај пре.

Пи та ње је има ли оних ко ји
же ле да пре у зму по ср ну лу фуд -
бал ску ин сти ту ци ју зва ну ре пре -
зен та ци ја а да при том мо гу да
ра де она ко ка ко ми сле. Да пре у -
зму од го вор ност и да од, фа кат,
до брих фуд ба ле ра на пра ве и до -
бар тим. Не та ко дав но би ли смо
пр ва ци све та са игра чи ма до два -
де сет го ди на...

Ако се не што пре ду зме од мах,
он да „пе тар да” у Укра ји ни мо же
да бу де и на ук. Сво је вре ме но је
ве ли ки Ву ја дин Бо шков го во рио:
„Бо ље је јед ном из гу би ти с 5 : 0
не го пет пу та с 1 : 0”. Тре ба ми -
сли ти и о то ме, или за у век за бо -
ра ви ти на „ве ле леп ни на ци о нал -
ни ста ди он” ко ји тре ба да се
гра ди. Јер шта ће нам?

Пише: Александар Живковић

У на шем гра ду ше зде сет
дво је ва тро га са ца

Над ле жни ор га ни ка жу да
спа си о ци свој по сао ра де
на нај бо љи мо гу ћи на чин

Про шле су бо те две осо бе
по ги ну ле у по жа ри ма

По што је оче ви дац 8. ју на у 6.28 окре -
нуо број 193, ја вио се де жур ни у ко -
манд ној со би Ва тро га сно-спа си лач ке
че те Пан че во. По жар је за хва тио ду -
плекс стан у згра ди у Ка ра ђор ђе вој 48.

Еки па је на ли це ме ста сти гла за
че ти ри ми ну та.

Ин тер вен ци ја на пре тек

Ва тра је го ре ла на те ра си, као и у
соби ко ја је на сло ње на на њу. По вр -
ши на ни је би ла ве ли ког по жар ног
оп те ре ће ња.

До би је на је ин фор ма ци ја да се у
ста ну на ла зи је дан чо век, док су у су -
сед ном би ле још две осо бе жен ског
по ла, од ко јих је јед на би ла не по крет -
на. Ре ак ци ја ва тро га са ца и спа си ла ца
би ла је бр за, ин тер вен ци ја је за о кру -
же на за пет ми ну та, же не су ева ку и -
са не, али смрт но је стра дао му шка -
рац у ста ну из ког је кре ну ла ва тра.
Прет по став ка је да се угу шио ди мом,
иа ко су по не те бо це с ком при мо ва -
ним ва зду хом: ису ви ше ве ли ка је би -
ла ко ли чи на про ду ка та са го ре ва ња.

Дру ги по зив истог да на до шао је с
пу та за До ло во – у 15.53. Ва тро га сно
во зи ло из Пан че ва до за па ље ног ау то -
мо би ла до шло је за че тр на ест ми ну та,
што је ви ше не го до бро вре ме за пре -
ла зак ско ро два де сет пет ки ло ме та ра.

Пла мен је за пет ми ну та уга шен,
али је, на жа лост, пет ва тро га са ца по -
сле свр шет ка ак ци је угле да ло угље -
ни са но те ло осо бе му шког по ла.

Бо ро Мај кић је ко ман дант Ва тро га -
сно-спа си лач ког ба та љо на Пан че во.
Под ње го вом ко ман дом је осам ва тро -
га сно-спа си лач ких је ди ни ца из свих
оп шти на у ју жном Ба на ту. У њи ма
укуп но ра ди сто два де сет сед мо ро

људи, а у са мом Пан че ву ше зде сет дво -
је. Уско ро ће са став би ти до пу њен: кон -
курс је за вр шен, а у то ку је се лек ци ја,
на кон че га ће у Ва тро га сно-спа си лач -
ку че ту Пан че во сти ћи још је да на ест
осо ба, што је ко рек тан број ако се упо -
ре ди с дру гим је ди ни ца ма у Ср би ји.

– Из ра зу мљи вих раз ло га, срећ ни
смо ка да има мо ма ње из ла за ка на те -
рен. Ипак, на ша че та у про се ку
годишње има из ме ђу 700 и 800 ин -
тер вен ци ја у са мом Пан че ву. Ни су све
оне ни ве ли ке ни упа дљи ве као што

су ове две опи са не, ко је но се са со бом
и ве о ма озбиљ не по сле ди це. Ни су то
са мо по жа ри; број не су и тех нич ке ин -
тер вен ци је – при ча Мај кић.

Ко ман дант ов де ми сли на ак тив -
но сти ко је се спро во де, ре ци мо, и у
са о бра ћа ју. На кон са о бра ћај ног уде -
са за по сле ни ко ји ма он ру ко во ди вр -
ше осло ба ђа ње пут ни ка и спа са ва ње
уне сре ће них.

Си ђи, ма цо, са ма

Или, тог да на ка да смо раз го ва ра ли с
њим, сти гла је при ја ва да се же на, са
здрав стве ним те шко ћа ма, на ла зи са -
ма у за кљу ча ном ста ну. При пад ни ци
је ди ни це ушли су у про сто ри је пре ко
те ра се, са че твр тог на пе ти спрат, па
је еки пи Хит не по мо ћи омо гу ћен улаз
кроз вра та. Све се до бро за вр ши ло.

Че сто, по го то во то ком ле та, го ри
сме ће на ди вљим де по ни ја ма ка ко у
гра ду, та ко и на се лу. По сто ји чи тав
низ до га ђа ја ко је раз ре ша ва ју ва тро -
га сци и спа си о ци.

– Има и тех нич ких ин тер вен ци ја у
ве зи са опа сним ма те ри ја ма; њи хо во
из ли ва ње, цу ре ње... „У игри” су све оне
си ту а ци је где је нео п ход на са на ци ја
ме ста до га ђа ја. Ба ви мо се и цр пље њем
во де, на рав но не ка да је ње на ви си на
у не чи јем по дру му два де сет сан ти ме -
та ра, али да – та мо где је угро же на
без бед ност љу ди и обје ка та. За да так
сва ке је ди ни це овог ти па, па и на ше,
је сте да по ма же гра ђа ни ма и ми се за -
и ста тру ди мо да то и ра ди мо кад год
смо у мо гућ но сти, пра во вре ме но и
што бр же – об ја шња ва Мај кић.

Баш као и у (цр та ним) фил мо ви -
ма, до ла зи и до по лу ко мич них си ту а -
ци ја. Шеф ти ма ка же:

– Спу шта мо мач ке с др ве ћа. И то
ра ди мо. Тру ди мо се и на том „по љу”.
Али гра ђа ни мо ра ју да бу ду све сни 
да су број љу ди и во зи ла ко ји ма

располаже мо огра ни че ни. У тре нут ку
ка да не где бу де мо спа са ва ли мач ку,
мо же да стиг не по зив за не ку мно го
сло же ни ју ин тер вен ци ју, за ко ју је по -
треб на бр за ре ак ци ја. Искре но, че сто
раз ми шља мо да ли да иза ђе мо на те -
рен ка да се ра ди о кућ ном љу бим цу а
да по сто ји мо гућ ност да се исто вре -
ме но де си не што мно го озбиљ ни је –
да су људ ски жи вот или имо ви на угро -
же ни. По сто је, као и у сва ком дру гом
по слу, при о ри те ти. Увек по ку ша ва мо
да на сми рен и љуба зан на чин ово об -
ја сни мо суграђани ма.

Уо ста лом, ка да се мач ка са ма поп -
не на др во, ве ро ват но ће исто та ко и
си ћи. Са мо је нео п ход но стр пље ње.

Обу ка људ ства и де це

Де жур ства су не пре кид на, у че ти ри
сме не. Све људ ство и тех ни ка су у

непре кид ној при прав но сти да ре а гу -
ју. Шта се у че ти ра ди ка да се не из -
ла зи на те рен?

– Ин тер вен ци је пред ста вља ју ма њи
обим на шег по сла, иа ко их има, у про -
се ку, две днев но. Оба ве зе су нам и
одр жа ва ње тех ни ке, по прав ке... При -
пад ни ци је ди ни це то ком оба ве зне
обу ке, ко ја об у хва та те ма ти ке про тив -
по жар не за шти те и ва тро га сних ак -
тив но сти, про ла зе и кроз фи зич ке те -
сто ве. Про шлог ме се ца смо има ли
те сти ра ње спрем но сти на ших љу ди. У
окви ру про гра ма о осно ва ма без бед -
но сти, већ две го ди не уче ству је мо у
обу ци де це из пр вог, че твр тог и ше -
стог раз ре да основ них шко ла о за шти -
ти од по жа ра и у ве зи с те мом ко ја
по кри ва тех но ло шке ак ци ден те и 

ван ред не си ту а ци је – из но си по дат ке
Мај кић.

Ва жан сег мент ра да за по сле них у
пан че вач кој ва тро га сној је ди ни ци је -
сте и об у ча ва ње бу ду ћих ва тро га са ца
и спа си ла ца, што се на ни воу Ср би је
ра ди са мо у Бе о гра ду и Пан че ву и тра -
је ско ро че ти ри ме се ца. То, ка же ко -
ман дант, зна чи да су Пан чев ци од -
лич но об у че ни да мо гу та сво ја зна ња
да пре не су бу ду ћим ко ле га ма.

Са рад ња про фе си о на ла ца са се о -
ским до бро вољ ним ва тро га сним дру -
штви ма је до бра.

– Ва жна нам је по моћ у ви ду ци стер -
не во де ко ја не мо ра да из Пан че ва оде
у на се ље но ме сто, или три-че ти ри па -
ра ру ку ко је ће да нам при ско че ка да
је по треб но фи зич ко ан га жо ва ње.
Вред ни љу ди. За хвал ни смо им на то -
ме – под вла чи ко ман дант.

Људ ство је ди ни це ра ди свој по сао,
пре ма оце на ма над ле жних ор га на, на
нај ви шем мо гу ћем ни воу. А ма ши не?
Па, ва тро га сна во зи ла у Пан че ву су, у
про се ку, ста ра три де се так го ди на.
Сти гло је не дав но и јед но но во, као
до на ци ја, па су на ши ва тро га сци срећ -
ни ји не го пре то га. Ипак, још увек то
ни је ка ко тре ба.

Ва тро га сно-спа си лач ки ба та љон
Пан че во функ ци о ни ше као део Сек то -
ра за ван ред не си ту а ци је, ко ји је део
ре пу блич ког ор га на – МУП-а Ср би је.
Без об зи ра на то, у Но вом Са ду, или у
По жа рев цу на при мер, град ске упра ве
ско ро сва ке го ди не ку пе не што од опре -
ме ва тро га сним је ди ни ца ма. То, на жа -
лост, ни је слу чај и у на шем гра ду.

С. Трај ко вић

САВЛАДАТИ ВАТРУ, СПАСТИ ЉУДЕ – БРЗО!

У сваком тренутку спремни за акцију: припадници панчевачке чете

Зграда у Карађорђевој после суботњег пожара

Возила су у просеку стара тридесет година

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ваљање

На СЦ-у „Младост”, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Наша чета у просеку годишње 
има измећу 700 и 800 
интервенција у Панчеву.

Боро Мајкић, командант 
ватрогасаца и спасилаца

КА КО СЕ ПО СТА ЈЕ ВА ТРО ГА САЦ

Да би кан ди дат апли ци рао на кон кур се ко ји се с вре ме на на вре ме рас -

пи су ју за по пу ну људ ства у ва тро га сно-спа си лач ким еки па ма, мо ра, нај -

пре, да има за вр ше ну сред њу шко лу, до три де сет го ди на ста ро сти,

пре би ва ли ште у гра ду у ко ме апли ци ра, да про ђе без бед но сне про ве ре и

да бу де др жа вља нин Ср би је. Ка ко се вр ши се лек ци ја?

– Кроз про ве ре то ком три да на. Пр вог да на се ра де те сто ви ин те ли ген -

ци је и, на зо ви мо их, лич но сти. Ко за до во љи основ не нор ме и пра го ве,

дру гог да на је на фи зич кој про ве ри: скле ко ви, тр бу шња ци, зги бо ви, скок

удаљ, тр ча ње на пе де сет ме та ра, Ку пе ров тест тр ча ња за два на ест ми ну -

та... За тре ћи дан ре зер ви сан је ком пле тан ле кар ски пре глед – на бра ја

Мај кић и до да је да се све ово бо ду је.

Кан ди да ти ко ји све то про ђу до ла зе на ранг-ли сту пре ма бро ју осво је -

них бо до ва. И тек та да кре ће че тво ро ме сеч ни дрил, по сле ког се до би ја

за по сле ње.



АКТУЕЛНО 3
Петак, 14. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ВЕСТ ИЗ АТП-а

Из ме не на ли ни ји 14
Пан че вач ки АТП оба ве шта -
ва су гра ђа не да је од сре де,
12. ју на, из ме ње на тра са
град ске ли ни је 14, ко ја са о -
бра ћа на по те зу Ко теж 2 –
Омо љи ца, због ра до ва у Ули -
ци Мо ше Пи ја де, у де лу из -
ме ђу Син ђе ли ће ве и Вој во -
ђан ског бу ле ва ра.

Док тра је овај из ме ње ни
ре жим, у сме ру Омо љи ца –
Ко теж 2, 1 ау то бу си ће се кре -
та ти сле де ћим ули ца ма: Све -
тог Са ве – Кни ћа ни но ва до
кру жног то ка на Ко те жу 2 –
Сте ва на Шу пљик ца – Ко теж
1. По ла зно ста ја ли ште ће би -
ти на Ко те жу 1. Ста ја ли ште
код Пи ва ре ко ри сти ће се за
при јем пут ни ка у сме ру ка
гра ду. Не ће се ко ри сти ти ста -
ја ли шта Бе о град ски пут и Ко -
теж у Ули ци Мо ше Пи ја де.

У сме ру Ко теж 1, 2 – Омо -
љи ца тра са ће би ти сле де ћа:
кру жни ток на Ко те жу 1 –
Сте ва на Шу пљик ца – Мо ше
Пи ја де (ста ја ли ште Ко теж)
– Сте ва на Шу пљик ца – Кни -
ћа ни но ва – Све тог Са ве и
да ље ста ром тра сом. Не ће
се ко ри сти ти ста ја ли ште Бе -
о град ски пут у Ули ци Мо ше
Пи јаде.

Уве де на су и при вре ме на
ста ја ли шта код СУП-а и пре -
ко пу та СУП-а у Ули ци Све -
тог Са ве. Д. К.

ПЕ ТИ ЦИ ЈА ГРУ ПЕ
ГРА ЂА НА

Из по што ва ња
према ко ле ги 
и прија те љу

У сре ду и че твр так, 19. и 20.
ју на (ве ро ват но и пе так, 21.
ју на), у град ском пар ку у Пан -
че ву од 10 до 18 са ти гру па
гра ђа на, школ ских дру го ва
пре ра но пре ми ну лог глум ца
Не бој ше Гло гов ца на че лу са
њи хо вом раз ред ном Све тла -
ном Па нић Нин ко вић, са ку -
пља ће пот пи се да се на зи ву
Кул тур ног цен тра до да име
овог глу мач ког ве ли ка на.

У ор га ни за ци ји пе ти ци је
уче ству је це ла ге не ра ци ја та -
да шњих ђа ка, ро ђе них 1969.
го ди не, са ко ји ма је Не бој -
ша Гло го вац по ха ђао шко лу
„Јо ван Јо ва но вић Змај”. 

Пот пи се ће ис тво ре ме но
са ку пља ти и Удру же ње глу -
ма ца из Бе о гра да.

НО ВО ЗА ПРА ШИ ВА ЊЕ У СУ БО ТУ

На комарце сада де сант из ваздуха

НО ВО СЕ ЉА НИ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЈУ СЛА ВУ – ДУ ХО ВЕ

За сва ког по не што

Отво ре на вра та
антивак ци на ши ма

Про шле го ди не Ср би ја је би ла
пр ва у Евро пи по бро ју умр лих
од ма лих бо ги ња. Свет ска здрав -
стве на ор га ни за ци ја (СЗО) об -
зна ни ла је да је то ком епи де -
ми је у зи му и про ле ће на ша
зе мља при ја ви ла нај ве ћи број
смрт них слу ча је ва по ве за них с
ма лим бо ги ња ма – пет на ест.

То што ова бо лест ни је већ
ис ко ре ње на, не го и да ље од но -
си људ ске жи во те, пре ма оце -
ни СЗО, по сле ди ца је де ло ва -
ња та ко зва них ан ти вак ци на ша,
ко је је та свет ска ор га ни за ци ја
про гла си ла јед ном од нај ве ћих
опа сно сти за људ ско здра вље у
2019. го ди ни, јер се због њих
вра ћа ју бо ле сти ко је су би ле
го то во ис тре бље не.

Ли дер „ан ти вак ци на шког по -
кре та у Ср би ји”, ка ко се са ма
пред ста вља, је сте пси хи ја тар
др Јо ва на Стој ко вић, ко ја је
ових да на по се ти ла и Пан че во.

За јед но са оста лим ан ти вак -
ци на ши ма у Ср би ји, пре ма до -
сад об ја вље ним по да ци ма, она
је сво јим за стра шу ју ћим иде -
ја ма, ко је ни су уте ме ље не у зва -
нич ној на у ци о штет но сти ММР
вак ци не – про тив ма лих бо ги -
ња (мор би ли), за у ша ка (мумпс)
и цр вен ке (ру бе о ла), ули ва ла
ро ди те љи ма страх у ко сти, због
че га су они ма сов но од би ја ли
да вак ци ни шу сво ју де цу. После

то га је, ка ко су утвр ди ли епи -
де ми о ло зи, бук ну ла епи де ми -
ја ма лих бо ги ња.

Ка ко су оце ни ли епи де ми о -
ло зи, опа сна про па ган да ан ти -
вак ци на ша, ко је пред во ди по -
ме ну та ле кар ка, сру ши ла је ко -
лек тив ни иму ни тет и то је кључ -
на по сле ди ца њи хо вог де ло ва -
ња. На и ме, да би јед на за јед -
ни ца би ла иму на на ма ле бо -
ги ње, по треб но је да у њој бу де
95 од сто вак ци ни са них, а због

де ло ва ња ан ти вак ци на ша код
нас је тај про це нат не до во љан
– са мо 83 од сто.

Струч ња ци оце њу ју да је де -
ло ва ње др Јо ва не Стој ко вић
по себ но опа сно, јер се она у
сво јим огла ша ва њи ма пред -
ста вља и ти ту лом док то ра, иа -
ко пси хи ја три ја не ма ни ка кве
ве зе са епи де ми о ло ги јом, од -
но сно у пи та њи ма вак ци не она
је ама тер као и сва ки дру ги
гра ђа нин.

А од са да, сво јим ау то ри те -
том, иза ње них ста во ва ста ла
је и Град ска би бли о те ка Пан -
че во! Ова јав на ин сти ту ци ја,
на и ме, огла си ла је да ће 13. ју -
на би ти одр жа на три би на чи ји
је је ди ни уче сник др Јо ва на
Стој ко вић.

Шта је спор но у ово ме?
Ми ни стар ство здра вља је ве -

о ма ја сно осу ди ло де ло ва ње ан -
ти вак ци на ша, а уста но ва ко ја
је, у крај њем, под кро вом Ми -

ни стар ства про све те ши ром им
отва ра вра та. Осим то га, ау то -
ри тет Град ске би бли о те ке као
хра ма кул ту ре и на у ке код не -
у пу ће них гра ђа на учи ни ће да
по кло не по ве ре ње про тив ни -
ци ма вак ци ни са ња де це, а по -
сле ди це то га већ смо из не ли...

У пи са ном од го во ру на на -
ше рас пи ти ва ње за мо ти ве ова -
квог по ступ ка Де јан Бо снић,
ди рек тор Град ске би бли о те ке,
ка зао је:

„Град ска би бли о те ка Пан че -
во у окви ру свог ре дов ног про -
грам ског ре пер то а ра, из ме ђу
оста лог, не гу је и ви ше го ди шњу
прак су ор га ни зо ва ња јав них
три би на на ак ту ел на и спор на
дру штве на пи та ња. Од ре ђе ни
аспек ти вак ци на ци је за си гур -
но пред ста вља ју пред мет ве ли -
ког ин те ре со ва ња ши ро ке јав -
но сти. У том сми слу, де лу је
оправ да но по зва ти др Јо ва ну
Стој ко вић као јед ну од уче сни -
ца те јав не по ле ми ке. Ми смо
отво ре на уста но ва, те сво јим
ак тив но сти ма на сто ји мо да пру -
жа мо пу ни до при нос сва кој бит -
ни јој јав ној де ба ти и су че ља -
ва њу раз ли чи тих ми шље ња, ду -
бо ко уве ре ни да то пред ста вља
те мељ де мо крат ског про це са,
као и да ће то по мо ћи све о бу -
хват ни јем за кљу чи ва њу на од -
ре ђе ну те му у јав но сти”.

Без уви ја ња, ов де је реч о за -
кла ња њу иза фра за. „Су че ља -
ва ње раз ли чи тих ми шље ња”?
Ко је шта!

Да је чел ни ци ма Би бли о те -
ке би ло до то га, по зва ли би и
не ког да на три би ни из не се
став раз ли чит од оног ко ји за -
сту па др Јо ва на Стој ко вић. Ова -
ко, са мо је њој усту пље на го -
вор ни ца да о тро шку др жа ве
(Би бли о те ка је јав на уста но ва!)
ши ри сво ју смр то но сну про па -
ган ду.

А мо гло је, и мо ра ло, и без
ова квог го ста!

Р. Т.

ЧУ ДАН ПО ТЕЗ ГРАД СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ

ДО МА ЋИ НИ ШТЕТ НОГ ГО СТА

Пр во тре ти ра ње ни је
да ло оче ки ва не
резул та те, па је
наложе но по на вља ње

Убр за ни ји раз вој ко ма ра ца као
по сле ди ца ки шо ви тих да на
про у зро ко вао је ва па је „из ре -
ше та них” гра ђа на да се тим
не под но шљи вим ин сек ти ма
ста не на пут.

И то се ко нач но до го ди ло,
на кон по ду жег иш че ки ва ња
при клад ног (ле пог и сун ча ног)
вре ме на, у су бо ту, 8. ју на, ка да
је у пред ве чер њим са ти ма
реаго ва ла фир ма „Еко-сан”, с

којом Град ска упра ва Пан че во
има још увек ва же ћи уго вор за
су зби ја ње те по ша сти. Они су
на ја та кр во ло ка уда ри ли с Та -
ми ша, и на ра зним дру гим ме -
сти ма, у са деј ству са два де се -
так су во зем них во зи ла.

Ме ђу тим, већ су тра дан се ис -
по ста ви ло да ефе кат ни је баш
био упе ча тљив, па је у ра зним
де ло ви ма гра да, пре све га у
оним са обил ни јом ве ге та ци -
јом, на ста вље но си са ње кр ви и
не ра ва на ших су гра ђа на.

Над ле жна у Град ској упра ви
за су зби ја ње штет них ин се ка та
Зден ка Миљ ко вић, се кре тар Се -
кре та ри ја та за за шти ту жи вот -

не сре ди не, и пре са ме ак ци је
ис та кла је да ће на кон то га би -
ти оба вље на кон тро ла, па би у
слу ча ју не за до во ља ва ју ћег ефек -
та тре ти ра ње би ло по но вље но у
нај кра ћем ро ку. Ис по ста ви ло се
да ће та ко би ти и овог пу та.

– На осно ву ре зул та та над зо -
ра, као и због упа дљи ве по ја ве
но вих ге не ра ци ја реч них фор -
ми ко ма ра ца, од лу че но је да ће
сле де ће тре ти ра ње тих ин се ка -
та би ти ор га ни зо ва но у су бо ту,
15. ју на, та ко ђе у пред ве чер је,
од око 18 са ти. За раз ли ку од
пр ве ак ци је, ка да је за пра ши ва -
но са зе мље и во де, про це ње но
је да овог пу та тре ба бу ду ан га -

жо ва ни и ави о ни. На по ми њем
да ће, по ред гра да и при о бал -
них под руч ја, по но во би ти об у -
хва ће на и сва на се ље на ме ста –
на ја ви ла је Миљ ко ви ће ва.

На пи та ње да ли је бор ба
про тив на је зде ко ма ра ца би ла
ко ор ди ни са на с Бе о гра дом се -
кре тар ка је на по ме ну ла да је
до би ла ин фор ма ци је ка ко су у
на ма су сед ној град ској оп шти -
ни Па ли лу ла тре ти ра ња оба -
вља на сва ко днев но, али и да
се то ра ди та мо где жи ве љу ди.

На на шу жа лост, де ло ви ко -
ји се гра ни че с те ри то ри јом
Пан че ва су не на ста ње ни.

Ј. Ф.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 3.600 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

Про грам овогодишњих Духова
стар ту је у су бо ту, 15. ју на, у 9
са ти, фуд бал ским тур ни ром на
ста ди о ну за де цу ро ђе ну 2006. и
2010. го ди не. Сат ка сни је по чи -
ње те ни ски тур нир у Про ле тер -
ској ули ци 19, за тим у 11 са ти,
у школ ском хо лу, два де сет тре -
ћи Mеђународни пар ски тур нир
у бри џу у ор га ни за ци ји клу ба
БНС, а у исто вре ме у ха ли и
тур нир од бој ка ши це. Из ло жба
„Ба нат, за о став шти на за бу дућ -
ност” би ће отво ре на у 19 са ти у
га ле ри ји До ма кул ту ре, а за 21
сат за ка за на је све ча на сед ни ца
удру же ња „На ше Но во Се ло”.

На ред ног да на у 9 са ти у Спо -
мен-со би би ће отво ре на стал -
на по став ка, а сат ка сни је и те -
нис, док ће се на Ва ша ри шту
над ме та ти бо ћа ри. Де фи ле фан -
фа ре „Ти не ре ту” у цен тру се ла

би ће одр жан у 11 са ти, а ак тив
же на „Но во се љан ке/Boboacele”
пред ста ви ће раз не ру ко тво ри -
не од 17 са ти у Ме сној за јед -
ни ци. Два са та ка сни је, ис пред
спо ме ни ка у цен тру се ла, за и -
гра ће деч је фол клор не гру пе.

И на по слет ку, у по не де љак,
17. ју на, у 9 са ти, по че ће тур -
нир у фуд ба лу за де цу ро ђе ну
2005. го ди не, а у 11 са ти у пор -
ти ру мун ске пра во слав не цр -
кве би ће одр жан кон церт фан -
фа ре „Ти не ре ту”. Два са та ка -
сни је на Ва ша ри шту по чи ње
„Фи ја ке ри ја да”, у 16 са ти Отво -
ре ни бр зо по те зни тур нир у ша -
ху у про сто ри ја ма клу ба „Бо ра
Ив ков”, а про гра ми ово го ди -
шњих Ду хо ва би ће за тво ре ни
свир ком гру пе „Пла ће ни ци”,
од 21.30, на пла тоу ис пред До -
ма кул ту ре. Ј. Ф.

Бриџ се игра и у Новом Селу



Ин те ре су је ме те ма стра ха као глав ног ин стру мен та
за ма ни пу ла ци ју љу ди ма. То ком ду гог ни за го ди на
имам ути сак да жи вим у не ка квом „Са ле му” у ко јем
се не пре ста но ха лу ци ни ра – ви ди се оно што дру ги не
ви де, из ми шља, под ме ће, пре тва ра… реч ју, стал но се
про го не не ке ве шти це, ши ри се страх од ра зних
„вешти ца”.

(Ре ди тељ Ни ки та Ми ли во је вић, „Блиц”, 5. јун)

* * *
Опо зи ци о ни по ли ти ча ри тра га ју за на чи ни ма по ли -
тич ког ожи вља ва ња соп стве них по ли тич ких ле ше ва, а
власт се тру ди да им у то ме по мог не, јер ни њој ни је у
ин те ре су ја вља ње спо соб ни је и на чел ни је опо зи ци је. А
то део гра ђа на нер ви ра и де при ми ра.

(Со ци о лог Јо во Ба кић, „Да нас”, 11. јун)

* * *
Чи ње ни ца је – да би сте кли усло ве за члан ство у Европ -
ској уни ји, Ко со во и Ср би ја тре ба да при ка жу да су
спо соб ни да све сво је гра ђа не тре ти ра ју на исти на чин.
А раз ме на те ри то ри ја је ја сна по ру ка да су не спо соб ни
за то. Ка да бих же лео да бу дем члан ЕУ – на сто јао бих
да из бег нем та кво ре ше ње. А не да га про мо ви шем.

(Про фе сор Ва шинг тон ског уни вер зи те та и екс перт
за Бал кан Да ни јел Сер вер, „Глас Аме ри ке”, 11. јун)

* * *
Вла сти у зе мља ма бив ше Ју го сла ви је мо ра ју схва ти ти
раз ло ге од ла ска љу ди, по себ но мла дих, ка ко би мо гли
да се аде кват но по за ба ве ре ша ва њем тог го ру ћег про -
бле ма. Ср би ју тре нут но же ли да на пу сти ви ше од 1,2
ми ли о на љу ди или 22 по сто ста нов ни штва. Ка да то
пре ло ми мо на ста ро сну струк ту ру, 35 од сто мла дих
ста ро сти до 29 го ди на хо ће да оду из зе мље. Уко ли ко
се не што та кво и де си, он да не ма мо ни ка кву бу дућ -
ност. Оно што ми мо ра мо про ме ни ти у ве зи је с оним
што нам ка жу љу ди из ди ја спо ре: ни ка да се не ће вра -
ти ти јер жи ве у уре ђе ној др жа ви, где по сто је пер спек -
ти ва, из ве сност и пред ви ди вост.

(Адво кат Не над Кон стан ти но вић, DW, 10. јун)

* * *

* * *
Ми слим да, упр кос то ме што све ве ћи број мла дих на -
пу шта Ср би ју, про те сти су по ка за ли да мла де и те ка ко
за ни ма у ка квој ће зе мљи жи ве ти. Раз лог због ко јег
мно ги кре ди бил ни љу ди, укљу чу ју ћи и мла де, бе же од
по ли ти ке, је сте то што се по ли ти ка у Ср би ји све ла на
до би ја ње при ви ле ги ја.

(Ма стер сту дент ме ђу на род не без бед но сти Вук Ве ле -
бит, „Но ви ма га зин”, 7. јун)

* * *
У ци љу сма њи ва ња де мо крат ских ка па ци те та и сло -
бод ног из ра жа ва ња ус по ста вље на је стал на ат мос фе ра
у ко јој ме ди ји стра ху ју да ће, ако омо гу ће кри ти ку вла -
сти, то ути ца ти на огла ши ва че. Чи ње ни ца да се из ве -
штај „Фри дом ха у са” прак тич но од но си на Ср би ју и
Ма ђар ску до каз је да се Ср би ја на шла у дру штву зе ма -
ља ко је иду уде сно. Ми ли чи мо на Ма ђар ску, али и на
не ке азиј ске зе мље ко је се не мо гу по хва ли ти сло бо дом
ме ди ја и из ра жа ва ња. Али ни је ни ка ква уте ха што је
ме диј ска си ту а ци ја у зе мљи ко ја је чла ни ца Европ ске
уни је мо жда још и го ра не го код нас. За Ма ђар ску се не
мо же ре ћи да је има ла тра ди ци ју сло бод ног но ви нар -
ства, до брог и про фе си о нал ног но ви нар ства, док Ср би -
ја је сте. Ова си ту а ци ја је још тра гич ни ја по Ср би ју
упра во због те чи ње ни це. На рав но да бих во лео да и
Ма ђар ска и дру ге зе мље на пре ду ју у том сми слу, али
ово што се де ша ва у Ср би ји за и ста је је дан стра шан
пад. Већ два де се так го ди на има мо са рад њу са европ -
ским ор га ни за ци ја ма ко је се ба ве ме ди ји ма и ми слим
да Ср би ја има ка па ци те та, пре све га у но ви нар ској про -
фе си ји, да се ста ње у ме ди ји ма по пра ви. Али то сва ка -
ко не ће би ти лак и брз про цес.

(Про фе сор ФПН-а Ра де Ве ља нов ски, DW, 7. јун)

* * *
Ов де кад ви ди те шта се до га ђа – да ни ко ни је ка жњен,
да су жр тве не за шти ће не... Ми слим да на си ље из ми че
кон тро ли и да за и ста по ста је за бри ња ва ју ће. На сил ни -
ци свих вр ста осе ћа ју да је до шло њи хо вих пет ми ну та.
Ако сте ви они ко ји су про ду ко ва ли на си ље и агре си ју,
те шко је оче ки ва ти да се од јед ном опа ме ти те и да сад
то поч не те да сма њу је те. Дај бо же да се сма ње тен зи је,
али... Ку ва ни смо по ла ко – по ве ћа ва се тем пе ра ту ра,
ваш праг из др жљи во сти се по ве ћа ва. Љу ди се за тва ра ју
у се бе и сво је ку ће, не ки су за тро ва ни ри ја ли ти ји ма, за -
ту пље ни...

(Но ви нар ка Би ља на Сте па но вић, Те ле ви зи ја Н1, 11.
јун)
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КОНЦЕПТ

Најсавременија
светска технологија 
у нашем граду

Отварање радних
места у првом плану

У на шем гра ду је 12. ју на све -
ча но обе ле жен старт дру ге фа -
зе ула га ња не мач ке ком па ни је
ZF, че му су при су ство ва ли пред -
сед ник Ср би је Алек сан дар Ву -
чић, ам ба са дор Не мач ке у Ср -
би ји То мас Шиб, пред сед ник
По кра јин ске вла де Игор Ми ро -
вић и гра до на чел ник Пан че ва
Са ша Па влов. До сад је, у окви -
ру пр ве фа зе, ме наџ мент те фир -
ме за про из вод њу де ло ва и ком -
по нен ти за ау то-ин ду стри ју, бро -
до ве и же ле зни цу, у фа бри ку и
по слов ни про стор у се вер ној ин -
ду стриј ској зо ни у Пан че ву уло -
жио сто ми ли о на евра.

Дру га фа за је пла ни ра на за
2020. го ди ну, али је, због од -
лич них по слов них окол но сти,
она за по че та већ са да. То ком
ње, пре ма на ја ва ма, би ће уло -
же но до дат них ше зде сет ми -
ли о на евра. Про из во ди ће се
елек тро мо то ри, елек трич не ма -
ши не и ге не ра то ри за хи брид -
не и елек трич не по го не, као и
пре ки да чи за ме ња че.

„Ду ша” ау то мо би ла

Ву чић је оку пље ни ма ре као да
не мач ки ZF у Пан че во и у Ср -
би ју до но си и но ва рад на ме -
ста и нај са вре ме ни ју и нај мо -
дер ни ју тех но ло ги ју. Он је под -
ву као да је за то ово ве ли ки дан
за це лу Ср би ју и об ја снио:

– Ро тор и ста тор ко ји ће се
ов де спа ја ти би ће угра ђи ва ни
у елек трич ни „вол во” и дру ге
нај бо ље европ ске ау то мо би ле.
То ће да се про из во ди ов де код
нас, та ко да ће на ша зе мља
има ти про из вод њу „ду ше” елек -
трич них ау то мо би ла, ко ји су
бу дућ ност. Це на наф те ће све
ви ше ра сти и сви ће по ла ко
пре ла зи ти на елек трич не ау то -
мо би ле. ZF ће за по сли ти 1.300
љу ди и отво ри ти раз вој ни и
тех но ло шки цен тар, где ће ра -
ди ти нај бо љи ин же ње ри и раз -
ви ја ти но ве тех но ло ги је. Ти ме
ће мо мо ћи да са чу ва мо мла де
љу де у на шој зе мљи.

Пред сед ник др жа ве је ка зао
да „ми ко ји се ба ви мо овим по -
слом жи ви мо за ова кве да не,
јер та ко по ка зу је мо ре зул та те
сво га ра да” и до дао да „фа бри -
ка ни је ни кла из зе мље, мо ра -
ло је мно го љу ди да ра ди на
том про јек ту и да се оба ви пу -
но те шких раз го во ра”.

– Мо же мо да се по но си мо
пре ле пом фа бри ком, ко ја ће
за по шља ва ти љу де из Пан че -
ва, ју жног Ба на та, али и из Бе -
о гра да. Ви део сам већ на ше
рад ни ке, срећ не и на сме ја не,
што су до би ли до бар по сао и
има ју си гур ну бу дућ ност за се -
бе и сво је по ро ди це. По што је
реч о нај са вре ме ни јој про из -
вод њи за елек трич не ау то мо -
би ле, пре кра ја го ди не по ку -
ша ће мо да по ста ви мо на на -
шим ау то-пу те ви ма елек тро пу -

ња че ка ко би смо при ву кли ту
вр сту во зи ла из ино стран ства
да ко ри сте Ср би ју као тран зит -
ну зе мљу – обе ћао је Ву чић.

Он је ка зао да је „ве ли ка ту -
ча ме ђу свим зе мља ма за ин -
ве сти ци је”, те да је за то „бит -
но што смо као др жа ва до бро
ура ди ли по сао око отва ра ња
ове фа бри ке – ис пу ни ли смо
сво је оба ве зе у дан пре ци зно
и од го вор но, јер са мо та ко
може мо да при ву че мо но ве
ин ве сти то ре”.

– ZF je у Не мач кој дру ги по -
сло да вац по по пу лар но сти, јер

во ди ра чу на о сво јим рад ни -
ци ма и обез бе ђу је им до бре
усло ве. У Пан че ву ће се жи ве -
ти мно го бо ље не го да нас. Уско -
ро ће мо ов де да по ста вља мо
ка мен те ме љац и за дру ге фа -
бри ке. Жи ве ло при ја тељ ство
Ср би је и Не мач ке – за кљу чио
је пред сед ник Ву чић.

Не мач ка пр ви парт нер

Ам ба са дор Не мач ке у Ср би ји
То мас Шиб под ву као је да је
овај по гон „до каз од лич не еко -

ном ске са рад ње Не мач ке и Ср -
би је” и да је на ша зе мља „оства -
ри ла им пре сив не ма кро е ко -
ном ске ре зул та те, ко ји ће би ти
још бо љи спро во ђе њем да љих
ре фор ми”.

– Ова кви про јек ти до но се
зна ње и тех но ло ги ју и до при -
но се про мо ци ји сна жног и кон -
ку рент ног при ват ног сек то ра,
ко ји је кљу чан ка ко за ја ча ње
еко но ми је Ср би је, та ко за
подиза ње ње не спрем но сти за
ула зак у ЕУ. Им пре си о ни ран
сам ко ли ко бр зо је спро ве ден
овај иза зов ни про је кат ZF-а.

Поносан сам на по зи тив ни
тренд са рад ње Ср би је и Не мач -
ке. Мо ја зе мља је ду го пр ви
парт нер Ср би је, уло жи ла је већ
две ми ли јар де евра и отво ри ла
око 58.000 рад них ме ста. При -
вре да Ср би је ће да ље сна жно
ра сти, а за то је по треб на и
тран спа рент ност, пред ви ди вост
би знис сек то ра. Ни во не за ви -
сно сти пра во су ђа, ефи ка сност
у бор би про тив ко руп ци је кључ -
ни су за при ват не ин ве сти ци је,
а та ко и за еко ном ски раз вој
зе мље – био је ја сан Шиб.

Пред сед ник По кра јин ске вла -
де Игор Ми ро вић на до ве зао се
по ру ком да је „до ла зак ZF-а у
Пан че во си гу ран знак и пут за
но ве ин ве сти то ре, не са мо из
Не мач ке већ и из дру гих зе ма -
ља”. До дао је:

– ZF ће пре не ти тех но ло шко
зна ње у Ср би ју и до при не ти да
на ши мла ди та лен то ва ни љу -
ди раз ви ја ју и уна пре ђу ју зна -
ње из обла сти ме ха тро ни ке.
Про шле не де ље сту ден ти Фа -
кул те та тех нич ких на у ка из
Но вог Са да, с ка те дре за ме ха -
тро ни ку, осво ји ли су пр во ме -
сто на европ ском так ми че њу,
на ко ме су иза се бе оста ви ли
Швај цар це, Фран цу зе и сту -
ден те из Ру си је у фи на лу. Ме -
ђу на шим мла дим љу ди ма по -
сто ји по тен ци јал, ко ји ће се
ов де раз ви ја ти.

Не мач ка ком па ни ја ZF је
свет ски ли дер у про из вод њи
де ло ва си сте ма за ау то мо би ле,
бро до ве и же ле зни цу и ши ром
пла не те, на 230 ло ка ци ја, за -
по шља ва око 140.000 рад ни ка.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Из ме не, пла но ви и стра те ги је
Уско ро име но ва ње
но вог на чел ни ка
Град ске упра ве

Чла но ви ло кал не вла де са ста -
ли су се 11. ју на ка ко би до не -
ли од лу ке у ве зи с де вет та ча ка
днев ног ре да. Нај пре је би ло
ре чи о ак ци о ним пла но ви ма за
2018. и 2019. го ди ну Стра те ги -
је раз во ја гра да.

Ка ко је пред став ни ца град -
ског Се кре та ри ја та за при вре -
ду и еко ном ски раз вој ре кла,
ра ди се о план ским до ку мен -
ти ма до не тим 2014. Фор ми -
ран је тим за пра ће ње њи хо ве
им пле мен та ци је, ко ју спро во -
де сви бу џет ски ко ри сни ци. То -
ком 2018. го ди не из ме ње на је
за кон ска ре гу ла ти ва, што је
узе то у об зир. У из ве шта ју по -
сто ји на ра тив ни и та бе лар ни
пре глед ак тив но сти, а ту су на -
ве де ни и из во ри фи нан си ра ња
и ин ди ка то ри оства ре но сти
оно га што је пла ни ра но. Ге не -
рал но, ак ци о ни план је у за до -
во ља ва ју ћем оби му ре а ли зо -

ван. Ак ту ел на Стра те ги ја ис -
ти че 2020, па тре ба при сту пи -
ти ства ра њу но вог стра те шког
до ку мен та.

Од лу че но је да се усво ји План
де таљ не ре гу ла ци је де ла на се -
ља Ко теж 1: раз лог је ства ра ње
прав ног осно ва за из да ва ње до -
зво ла за из град њу стам бе них
обје ка та, те ре кон струк ци ју и
адап та ци ју по сто је ћих. Циљ је
де фи ни са ње по вр ши на јав не
на ме не и стам бе них зо на.

За тим је из ме ње на Од лу ка о
до де ли бес по врат них сред ста -
ва пред у зет ни ци ма, ми кро и
ма лим прав ним ли ци ма – при -
вред ним су бјек ти ма, јер ју је
тре ба ло уса гла си ти са Ста ту -
том Гра да. Про ме ње ни су усло -
ви за до де лу ма ши на и опре ме.
На днев ни ред је, он да, сти гло
и обра зо ва ње Кон курс не ко ми -
си је за из бор на чел ни ка Град -
ске упра ве, што је ко рак пре
рас пи си ва ња јав ног кон кур са

за то ме сто. По том, ре че но је
да је за кон ска оба ве за Гра да да
за из ме не Про гра ма ко ри шће -
ња сред ста ва бу џет ског фон да
за за шти ту жи вот не сре ди не
гра да за 2019. го ди ну до би је
са гла сност ре сор ног ми ни стар -
ства, што се и де си ло.

Град ће уче ство ва ти на по -
зи ву за под но ше ње пред ло га
про је ка та у 2019. го ди ни у окви -
ру ЕУ про гра ма „Пра ва, јед на -
кост и др жа вљан ство”. Ра ди се
о про јек ту у ве зи с пре вен ци -
јом на си ља. Бре стов ча ни ма су
већ ни ци до зво ли ли да из ме не
фи нан сиј ски план за ову го ди -
ну, а на кра ју је ка дров ску про -
ме ну до жи вео и за кљу чак град -
ске вла де ко ји се ти че тек ста
уго во ра о про гра му „Ср би ја у
рит му Евро пе”. Име но ва но је
но во ли це за кон такт.

ДР ЖАВ НИ ВРХ У ПАН ЧЕ ВУ УЗ НЕ МАЧ КИ ZF

ВУ ЧИЋ: ДА МЛАДИ ОСТАНУ У СРБИЈИ

Председник Србије говори у Панчеву

ПА ВЛОВ: ПРО ЈЕК ТИ ЗА БУ ДУЋ НОСТ

Са ша Па влов, гра до на чел ник Пан че ва, овим по во дом је ка -

зао да је увек нај леп ше ви де ти ре зул та те ра да, те да је са -

да ја сно да је вре део труд у прет ход не три го ди не ка да је

ин ду стриј ска зо на опре ма на. До дао је да је ве о ма ва жно да

се пра ви на уч но и стра жи вач ки цен тар у згра ди од 5.000

ква драт них ме та ра, што, ка ко је ре као, „го во ри о то ме да су

не мач ки ин ве сти то ри до шли у Пан че во да раз ви ја ју сво је

про јек те за бу дућ ност”.

Заседање чланова локалне владе

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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НЕ ЗА ПА ЖЕ НА ВА ЖНА УРЕД БА ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ

ГРА ЂА НИ ЋЕ ПЛА ЋА ТИ И ЧИ ШЋЕ ЊЕ ВА ЗДУ ХА
Од на ред не го ди не уво ди
се так са за штет не
матери је ко је пра те 
про из вод њу стру је

Има мо до бру и ло шу вест!
Ло ша је да ће од на ред не го ди не

гра ђа ни Ср би је пла ћа ти чи шће ње ва -
зду ха! На и ме, за сва ки ки ло ват по -
тро шен за пр же ње ја ја, гре ја ње ку -
ће, гле да ње ри ја ли ти ја, игра ње игри -
ца на ком пју те ри ма, пу ње ње те ле -
фо на... у тер мо е лек тра ни се са го ри
из ве сна ко ли чи на угља или га са. При
то ме у ат мос фе ру оде дим ко ји са -
др жи опа сне ма те ри је. Укла ња ње тих
отро ва до са да је пла ћа ла др жа ва.
Од са да, ме ђу тим, тај тро шак па да
на ле ђа гра ђа на... Ово је, украт ко,
са др жај уред бе Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је вр ло ро го бат ног на зи ва, ду гач -
ког че ти ри ре да. По чи ње са „Уред ба
о кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње
актив но сти ко је ути чу на жи вот ну
сре ди ну...”.

Ова уред ба усво је на је 18. апри ла
ове го ди не. Али про шла је пот пу но
не за па же но у јав но сти. Тек 5. ју на
ми ни стар за шти те жи вот не сре ди не

Го ран Три ван по сред но је оба ве стио
гра ђа не о на ме ра ма др жа ве.

– Ми ни стар ство се мо ра окре ну ти
прак тич ним кон крет ним ме ра ма и то

зна чи да се од са да у бу џе ти ма не са -
мо Ми ни стар ства већ и ло кал них са -
мо у пра ва мо ра ју сва ке го ди не из дво -
ји ти сред ства да се бар не ко ли ко ин -
ди ви ду ал них ло жи шта сва ке го ди не у
сва ком гра ду уга си и пре ђе на чи сти је
из во ре енер ги је – ис та као је Три ван.

До бра вест: ово не ће пла ћа ти пен -
зи о не ри и ма ло лет на ли ца. Али не зна
се ко ће узи ма ти но вац: Ре пу бли ка или
оп шти не? Та ко ђе, ни ка ко ће се вр ши -
ти на пла та ове так се: пре ко ра чу на за
стру ју, при ли ком ре ги стра ци је во зи ла
(и она су за га ђи ва чи), или уз пла ћа ње
гре ја ња и ку по ви ну пе ћи или огре ва?
Пла тиш две то не угља и на то до даш
так су ко ја се ра чу на по сло же ној фор -
му ли ко ја се на ла зи у Уред би...

Још је ве ћа не по зна ни ца ка ко ће се
су зби ти ма ни пу ла ци је гра ђа на: шта
ако је вла сник во зи ла пен зи о нер, или
се на ње га во ди стан? Че га су то осло -
бо ђе на ма ло лет на ли ца, што је из ри -
чи то по ме ну то у Уред би?

Мно го то га не зна мо, осим да ће мо
пла ћа ти за чи шће ње ва зду ха!

Где има дима, има и ватре

Мла ди се подсти чу 
на по што ва ње ри ва ла

У же љи да про мо ви шу деч ји спорт и
пра ви лан раз вој де це, НИС и Ко шар -
ка шки са вез Ср би је у на ред ном
периоду ор га ни зо ва ће тур ни ре у 
мини-ба ске ту ши ром Ср би је. Пр ви у

ни зу одр жан је у Бе о гра ду, а по след -
њи до ма ћин ма ни фе ста ци је под на -
зи вом „Ви кенд шам пи о на” био је Ниш,
где је уче ство ва ло око 250 нај мла ђих
ко шар ка ша и ко шар ка ши ца, уз ра ста
од се дам до де сет го ди на. 

У пра вој ко шар ка шкој аре ни сво ја
зна ња и вешти не укр сти ле су на ше

бу ду ће кошар ка шке зве зде. Тур нир
је ре а ли зо ван у окви ру про јек та ком -
па ни је НИС „Сви смо је дан тим”, чи -
ји је циљ да се код мла дих раз ви ја
спорт ски дух и про мо ви ше здрав на -
чин жи во та. На овај на чин се мла ди
спор ти сти под сти чу на по што ва ње
ри ва ла, као и на не го ва ње осе ћа ја за
фер-плеј, јер та кав од нос сти му ли -
ше раз вој бу ду ћих шам пи о на. У окви -
ру про јек та „Сви смо је дан тим”, НИС
и Ко шар ка шки са вез Ср би је су ми -
ни-ба скет тур нир „Ви кенд шам пи о -
на” ове го ди не ор га ни зо ва ли у три
гра да у Ср би ји – по ред Ни ша и Бе о -
гра да, тур нир је од и гран и у Но вом
Са ду.

У НИС-у с по но сом ис ти чу да овај
про је кат по ма же да де ца от кри ју и
раз ви ју соп стве не та лен те, да по ка -
жу ко шар ка шко уме ће и да у ме ђу -
соб ном уче њу ко шар ка шким три ко -
ви ма и тај на ма овог по пу лар ног спор -
та још ви ше на пре ду ју. Цео кон цепт
тур ни ра, као и лоп те и ви си на ко ше -
ва овом при ли ком при ла го ђе ни су
уз ра сту де це. У скла ду с тим, на кра -
ју над ме та ња сви уче сни ци су добили

и по ча сне ме да ље, као под сет ник да
су так ми чар ски ре зул та ти у овом уз -
ра сту у дру гом пла ну, а раз вој тим -
ског ду ха и за јед ни штва при о ри те ти
у од ра ста њу.

У са рад њи с Ко шар ка шким са ве -
зом Ср би је НИС већ де вет го ди на за -
ре дом пру жа по др шку ор га ни за ци ји
про јек та „Ми ни-ба скет Ср би ја” и одр -
жа ва њу тур ни ра у ми ни-ба ске ту ши -
ром на ше зе мље. Циљ про јек та је да
се у де ци про бу ди спорт ски дух и
про мо ви ше здрав на чин жи во та, док
су так ми чар ски ре зул та ти у том уз -
ра сту у дру гом пла ну. НИС већ го ди -
на ма по др жа ва раз вој спор та у Ср -
би ји и из ме ђу оста лог је ви ше го ди -
шњи парт нер Ко шар ка шког са ве за
Ср би је и Ко шар ка шког клу ба „Пар -
ти зан НИС”.

НИС ПО ДР ЖА ВА БУ ДУ ЋЕ КО ШАР КА ШЕ ШАМ ПИ О НЕ

Сви ма до ступ не тај не по пу лар ног спор та

Бол ни ца и шко ла су 
јед но те ло

У ко рак с ме ди цин ским
до стиг ну ћи ма

Не дав но је Ме ди цин ска шко ла „Сте -
ви ца Јо ва но вић” про сла ви ла ше зде -
сет го ди на по сто ја ња. У пан че вач ком
Кул тур ном цен тру одр жа на је све ча -
на ака де ми ја на ко јој је обе ле жен овај
зна ча јан ју би леј, уз при су ство ве ли -
ког бро ја бив ших и са да шњих уче ни -
ка те струч не шко ле. Осно ва на је 1959.
го ди не по од лу ци На род ног од бо ра
Сре за Пан че во, али и пре то га, по чет -
ком 19. ве ка, у на шем гра ду се раз ви -
ја ла обу ка тзв. здрав стве не и се стрин -
ске слу жбе. Са из град њом бол ни це
све ви ше се уви ђа по тре ба за струч -
ним ка др ом и струч ним ра дом с бо -
ле сни ци ма.

Пр ви ди рек тор и исто вре ме но пр -
ви пре да вач био је та да шњи управ -
ник Оп ште бол ни це др Бо ра Дрн дар -
ски, а ру ко во ди лац прак тич ног ра да
би ла је глав на се стра бол ни це Ол га
Ни ко лић Ра па јић. Пр ва ге не ра ци ја
по ха ђа ла је те о риј ску на ста ву у згра -
ди Гим на зи је, да би на ред не школ ске
го ди не бу ду ћи ме ди цин ски рад ни ци
би ли пре ме ште ни у обје кат са да шње
шко ле „Ма ра Ман дић”. На кон че ти -
ри го ди не, школ ске 1964, Ме ди цин -
ска шко ла се усе ља ва у са да шњи про -
стор, где оста је до да на шњег да на.
Вре ди на по ме ну ти и то да се по чет -
ком се дам де се тих отва ра ис ту ре но
оде ље ње за обра зо ва ње од ра слих у
Не у роп си хи ја триј ској бол ни ци у

Ковину, за смер ме ди цин ска се стра –
ме ди цин ски тех ни чар, као и ис ту ре -
но оде ље ње у Вр шцу, чи ме је оп сег
де ло ва ња ове уста но ве за о кру жен.

Здрав ство и про све та

У овој шко ли с по но сом ис ти чу да су
обра зо ва ње и здрав ство те мељ на прет -
ка сва ког дру штва и да ге не ра ци је ђа -
ка про ис те клих из ове шко ле до че ку -
ју жи вот, по ма жу љу ди ма, не гу ју бо -
ле сне гра ђа не, не моћ не и ста ре ши -
ром пла не те.

У скла ду с но вим на став но-обра -
зов ним трен до ви ма, ова струч на шко -
ла се у по след ње две го ди не опре ми -
ла ин тер ак тив ним та бла ма, про јек -
то ри ма, као и пре но сним ра чу на ри -
ма. Мо дер ни зо ва ни су ка би не ти за
здрав стве ну не гу, ана то ми ју, би о ло -
ги ју, би о хе ми ју, па то ло ги ју, фар -
маколо ги ју. Са рад ња с на став ним
базама, као што су Оп шта бол ни ца
Пан че во, Дом здра вља, Слу жба хит не
ме ди цин ске по мо ћи, Оч на бол ни ца,
Ге рон то ло шки цен тар, Дом сле пих
„Збри ња ва ње”, као и Не у роп си хи ја -
триј ска бол ни ца у Ко ви ну, на ви со -
ком је ни воу.

Ула га ње у бу дућ ност

Пре ма ре чи ма Све тла не Ка ла пиш, ди -
рек тор ке Ме ди цин ске шко ле „Сте ви -
ца Јо ва но вић”, при са мом осни ва њу
ова уста но ва је из не дре на као че до
Оп ште бол ни це.

– Свих ових го ди на ове две уста но -
ве су у не рас ки ди вој ве зи и га је из у -
зет ну са рад њу. Уче ни ци и на став ни -
ци на ше шко ле у бол ни ци има ју ба зу
за струч но уса вр ша ва ње, а здрав стве -
на уста но ва има за га ран то ван бу ду ћи

ка дар. Ле ка ри пан че вач ке Оп ште бол -
ни це ујед но су и на став ни ци и пре да -
ју струч не ме ди цин ске пред ме те, сто -
га су ђа ци из у зет но струч но пот ко ва -
ни, јер има ју мо гућ ност да уче на кон -
крет ним слу ча је ви ма и од љу ди ко ји
сва ко днев но ра де ве о ма од го во ран по -
сао. По ред то га, про фе со ри мо гу да
на ли цу ме ста, у кон крет ном слу ча ју,
са гле да ју ком пе тен ци је и по стиг ну ћа
сво јих ђа ка – ре кла је ди рек тор ка Ка -
ла пиш и до да ла да смо све до ци убр -
за ног раз во ја у ме ди ци ни.

Го то во сва ко днев но у све ту се уна -
пре ђу ју здрав стве на пре вен ци ја и не -
га, а са мим тим и обра зов ни си стем
мо ра да се при ла го ди но во на ста лој
си ту а ци ји. Ка ко ка же ди рек тор ка, у
Ме ди цин ској шко ли по сто ји стан -

дард ни на став ни план и про грам и
не рет ко се у на ста ви ко ри сте уџ бе ни -
ци ко ји су у упо тре би не ко ли ко де це -
ни ја. Ме ђу тим, кроз рад у бол ни ци у
Пан че ву, ко вин ској Не у роп си хи ја триј -
ској, кроз по се те и ве жбе у до мо ви ма
здра вља и спе ци ја ли зо ва ним бол ни -
ца ма, као што је Ин сти тут за мај ку и
де те, ђа ци су у при ли ци да се упо зна -
ју са спе ци фич ним но ви на ма у ме ди -
ци ни ко је су ка рак те ри стич не са мо
за те уско струч не обла сти.

Шко ла тре нут но има де вет на ест
оде ље ња и 580 ђа ка и сва ког ју на ис -
пу ња ва план упи са. За ни мљи во је ис -
та ћи да је јед на од рет ких сред њо -
школ ских уста но ва у на шем гра ду ко -
ја то ком го ди не не ма од лив ђа ка – ко
упи ше Ме ди цин ску, тај је и за вр ши.

МЕ ДИ ЦИН СКА ШКО ЛА „СТЕ ВИ ЦА ЈО ВА НО ВИЋ” ПРО СЛА ВИ ЛА ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ

До че ку ју жи вот и по ма жу љу ди ма

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

МЛА ДИ ИС ТРА ЖИ ВА ЧИ

Ђа ци бри љи ра ли
Не дав но је у пан че вач кој Гим на -
зи ји одр жа но др жав но пр вен ство у
ис тра жи вач ким ра до ви ма за уче -
ни ке сред њих шко ла. На тој ре пу -
блич кој смо три све оп штег зна ња
уче ство ва ло је 213 уче ни ка, ко ји
су се над ме та ли у два на ест на уч -
них ди сци пли на. Пре ма ре чи ма
ор га ни за то ра, укуп но су до де ље на
102 при зна ња, а нај ви ше на гра да
осво ји ли су по ла зни ци пан че вач -
ког Ре ги о нал ног цен тра „Ми хај ло
Пу пун”. Од укуп но 25 на гра да уче -
ни ци из на шег гра да би ли су шест
пу та пр ви и исто то ли ко пу та дру -
ги. Брон за ним од лич јем на гра ђе -
но је 13 уче ни ка из Пан че ва.

Ка да је реч о бо до ва њу, по сто ја -
ла су три ни воа: ква ли тет ис тра -
жи вач ког ра да, ко ји бо ду је зна чај
те ме, сте пен ори ги нал но сти, ме -
то до ло ги ју и ква ли тет ре зул та та,
ни во ин тер пре та ци је ре зул та та, за -
кљу чак, ли те ра тур не по дат ке, естет -
ски из глед ра да, при ло ге, та бе ле,
фо то гра фи је, ски це и дру го. С дру -
ге стра не, мла ди ис тра жи ва чи осва -
ја ли су бо до ве и за пре зен та ци ју и
од бра ну ра да. Овим па ра ме тром
об у хва ће ни су из ла га ње, пред ста -
вља ње ра да пу тем по сте ра или ви -
део-би ма, по зна ва ње обла сти ис -
тра жи ва ња, ло гич ко раз ми шља ње,
ре зо но ва ње, за кљу чи ва ње и дру го.
По себ но ме сто за у зи ма тех ни ка пи -
са ња ра да, при че му је жи ри оце -
њи вао стил, гра ма ти ку и пра во пис.

НО ВО ТЕ СТИ РА ЊЕ 
У МУ ЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ

Има ме ста
Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур” по -
зи ва за ин те ре со ва не основ це да се
до 20. ју на при ја ве за при јем ни ис -
пит за упис у пр ви раз ред. Те сти ра -
ње осно ва ца за ка за но је за 22. јун.
Сло бод них  ме ста у но вом упи сном
кру гу има на од се ци ма за там бу ру,
ман до ли ну, хар фу, ви о ли ну, хар -
мо ни ку, кла ри нет, хор ну и фла у ту.

ДУ АЛ НА НА СТА ВА 
У ОШ „СВЕ ТИ СА ВА”

Но ва учи ла
Основнa школa „Све ти Са ва” из Пан -
че ва до би ла је око 700.000 ди на ра
од По кра јин ског се кре та ри ја та за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на -
ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за -
јед ни це за на бав ку опре ме и трошко -
ве ре а ли за ци је дво је зич не на ста ве
(на срп ском и ен гле ском је зи ку).

Овим сред стви ма шко ла ће би -
ти у при ли ци да опре ми ка би не те
за ре а ли за ци ју дво је зич не на ста ве
и оса вре ме ни на став ни про цес упо -
тре бом ди ги тал них уџ бе ни ка.

ИС ПА ЛА „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈА”

Још уче
„Услед по ре ме ћа ја про из вод ње у
фа бри ци Ети лен, у че твр так, 6. ју -
на, у 21.15, до шло је до крат ко -
трај не об у ста ве ра да ове фа бри ке.
За у ста вља ње про це са ра да фа бри -
ке Ети лен оба вље но је у скла ду с
рад ним упут стви ма уз стро го по -
што ва ње без бед но сних пра ви ла на
на чин да је рас те ре ће на опре ма, а
ви шак флу и да из про це сних по су -
да је спа љен на ба кљи, што је за
по сле ди цу има ло по ја ву бу ке и по -
ја ча ног пла ме на на ба кљи”, сто ји у
са оп ште њу „Пе тро хе ми је”.

У овом пан че вач ком ги ган ту твр -
де да су све ак тив но сти у фа бри ци
Ети лен при ли ком ре стар та про из -
вод ње ре а ли зо ва не уз по што ва ње
про пи са них без бед но сних ме ра и у
скла ду с ва же ћим про це ду ра ма ком -
па ни је. По ред то га, ис ти чу да ни је
би ло ути ца ја на рад ну и жи вот ну
сре ди ну. Да под се ти мо, ово је тре -
ћи пут да је „Пе тро хе ми ја” има ла
тех нич ких про бле ма у про це су про -
из вод ње од ста р та на кон ре монт -
них ак тив но сти – нај ве ћих у по -
след њих три де сет го ди на. У фа бри -
ци се прав да ју да још увек по де ша -
ва ју рад но вих си сте ма и про це сне
опре ме и да су ова кве си ту а ци је
са свим нор мал на ствар то ком при -
ла го ђа ва ња и те сти ра ња опре ме.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Ако сте од лу чи ле да се за ва -
жан до га ђај, као што је ма ту -
ра, са ме шмин ка те, до но си мо
вам не ко ли ко до брих са ве та
нај бо љих свет ских шмин ке ра.

Као пр во, ко жа тре ба да
вам је хи дри ра на до бр ом хи -
дра тант ном кре мом, јер је то
пред у слов да шмин ка са вр -
ше но лег не на ли це. Хи дра -
тант на кре ма да је ко жи бар -
шу наст из глед и бо ље упи ја
пу дер.

До бро фик си ран и ујед на -
чен тен је осно ва до бр ог меј -
ка па и за то тре ба да му се по -
све ти па жња. Тре ба да ко ри -
сти те бју ти блен дер: кла си чан

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

Ка ко да се 
нашмин ка те са ме

Излаз

за це ло ли це, а ма њи за нос и
под оч ња ке. И ка да ми сли те
да сте до вољ но утап ка ле, на -
ста ви те још ма ло ка ко би тен
био што бо ље ујед на чен.

Брон зер и ру ме ни ло тре ба
да се укло пе са остат ком те -
на без ја сних и гру бих иви ца,
а то ће те по сти ћи ако там но -
бра он олов ком бла го ис цр та -
те тан ку ли ни ју уз до њи ка -
пак, а он да ис под ње на не се -
те ме ком чет ки цом брон зер
ко ји има те на обра зи ма и
утап ка те пре лаз ма њим бју ти
блен де ром.

Ка да на не се те цр ни кре јон
на до њи ка пак, ис цр тај те и
гор њи ка ко би сте из бе гле пре -
сли ка ва ње услед треп та ња,

или тан ком чет ки цом умо че -
ном у мат там но бра он сен ку
пре ђи те обе ли ни је, на ро чи -
то у углу ока, ка ко би сте фик -
си ра ли тај део.

На кра ју ве ли ком пуф на -
стом чет ком на не си те на це ло
ли це без бој ни пу дер у ка ме ну.
Та ко ће те за ма гли ти све оштре
ли ни је од брон зе ра, сен ке и
оста лих про из во да, а убла жи -
ће те и про ши ре не по ре и бо -
ри це. Ова ко се са вр ше но ујед -
на ча ва и ма ти ра тен, а шмин -
ки се про ду жа ва тра ја ње.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви се на ђе мо,
иду ћи ода бра ним жи вот ним
ста за ма, у си ту а ци ји без из -
ла за. Уву че ни у вр тлог уза -
луд ног тра же ња би ло ка квог
пу то ка за ка ус по ста вља њу рав -
но те же, осе ћа мо ка ко на ра -
ста страх од све ви ших зи до -
ва што их по ди же мо око се -
бе. Њих смо
по че ли да пра -
ви мо не при -
мет но, на те -
ме љи ма не си -
гур но сти у
соп стве не од -
лу ке, спа ја ју -
ћи их илу зи ја -
ма успе ха. Ко -
ри сте ћи оно
што смо од љу -
ди ко је во ли -
мо на у чи ли да
је ис прав но, из гра ди ли смо
уве ре ња и по ста ви ли их као
по ка зи вач жи вот ног прав ца.

Вр тлог не за до вољ ства на -
ста је увек ка да раз ли ка из -
ме ђу оног што ми сли мо да
је смо и оног што за и ста је -
смо по ста не не пре мо сти ва.
Ка да ви ше ни јед на са мо об -
ма на ни је до вољ на да при -
кри је пра зни ну на ста лу у ду -
ши, вр тлог до би ја на сна зи и
по чи ње да ра за ра све оно што
смо усво ји ли као вред но сти
око ко јих ства ра мо оно што
нас по кре ће на ве зе и од но се
с дру гим љу ди ма, а све с
циљем до ка зи ва ња да смо

добри, да се укла па мо, да смо
при хва ће ни и во ље ни.

Из лаз че сто тра жи мо у ту -
ђим ис ку стви ма. То је са свим
у ре ду ако осе ћа мо енер ги ју
по кре та ња на про ме не док
сле ди мо ута ба не ста зе дру гих.
Ве о ма че сто се уме сто из ла за
по ја ви ћор со как. Још је дан
зид ко ји ни смо оче ки ва ли, још
јед но раз о ча ра ње и на гло вра -
ћа ње у вр тлог не си гур но сти,
стра ха и сум ње у по сто ја ње
би ло че га из ван зи до ва.

По сто је не ке уни вер зал не
исти не и за ко ни ко ји де лу ју
без об зи ра на на шу ве ру у
њих. Је дан од њих нам го во -
ри да ће мо на и ла зи ти на
слич не си ту а ци је, љу де и до -
га ђа је, све док не на у чи мо да
да мо дру га чи ји од го вор. Све
док се по на ша мо на исти на -
чин у слич ним окол но сти ма,
да је мо до дат ну чвр сти ну зи -
до ви ма око нас, ја ча ју ћи уве -

ре ње о бе сми -
слу по ку ша ја
да се про на ђе
из лаз, јер смо
на до бр ом пу -
ту да се убе -
димо да и не
по сто ји.

Из лаз из
вр тло га сва ко -
днев них бри га,
уста ја лих ру ти -
на и стра хо ва
не по сто ји из -

ван нас. Не по сто је пу те ви
ко ји во де ка би ло ка квом бо -
љит ку ма пи ра ни и на цр та ни
од стра не дру гих. По сто је љу -
ди ко ји су сво је зи до ве пре -
тво ри ли у сте пе ни це ка успе -
ху, сле де ћи сво ју страст у про -
на ла же њу пу то ка за ка из ла зу
из жи во та ре ња. Пу то ка зи су
нам до ступ ни, јер су их они
ко ји су про шли пу тем са мо -
спо зна је оста ви ли за нас. Они
нас не во де истим пу тем, већ
нас уче ка ко се пра ве жи вот -
не ста зе по ме ри сво је ду ше.

Пра ти ти пу те ве дру гих или
пра ви ти свој, од лу ка је, као и
увек, на ва ма.

Хај дуч ку тра ву, бо кви цу, ра -
ста вић и мај чи ну ду ши цу наћи
ће те на сва кој ли ва ди, а за не -
ка њи хо ва бла го твор на свој ства
си гур но ни сте зна ли. Пред ста -
вља мо вам чу де сне мо ћи ових
би ља ка.

О биљ ка ма са ис це љу ју ћим мо -
ћи ма ко је су нам то ли ко до -
ступ не да се о њих бу квал но
са пли ће мо, јер ра сту на сва кој
ли ва ди и крај сва ког пу тељ ка,
на пре да ва њу одр жа ном про -
шле не де ље у пре пу ној чи та о -
ни ци Град ске би бли о те ке го -
во ри ла је проф. др Мир ја на
Сто ја но вић Пе тро вић, до цент
на Ин сти ту ту за би о ло ги ју При -
род но-ма те ма тич ког фа кул те -
та у Кра гу јев цу.

– Јед на од из у зет но ле ко ви -
тих би ља ка ко ју љу ди ла ко мо -
гу да пре по зна ју, јер је ви ђа ју
сву да, је сте хај дуч ка тра ва, у
на ро ду по зна та и као хај ду -
чи ца, сто ли сник или ку ни ца.
Ипак, мно ги мо жда не зна ју
ко ли ко она мо же би ти ко ри -
сна у слу ча ју нај ра зли чи ти јих
те го ба. За ни мљи во је да је ова

биљ ка у на шим кра је ви ма та -
ко на зва на због то га што су
хај ду ци бра ли ње не све же
листо ве, мле ли их и стал но
но си ли са со бом, те их ко ри -
сти ли ка ко би убр за ли за ра -
ста ње ра на на кон окр ша ја с

попију бар по јед ну шо љу ча ја
од хај ду чи це. Ком би на ци ја хај -
дуч ке тра ве и вир ка до при не -
ће плод но сти и ути ца ће на
сма ње ње ми о ма – ис та кла је
ова про фе сор ка.

Шта мо же бо кви ца

На ја ча ње на шег иму ни те та јед -
на ко до бро ути ца ће и бо кви ца
– и му шка и жен ска. И ње не
ли сто ве, оне мла ђе, сред ње ве -
ли чи не, мо же те у ово до ба го -
ди не на бра ти, са мле ти, по ме -
ша ти с ме дом и ста ви ти у фри -
жи дер. И ви и ва ша де ца ко ри -
сти те по ка ши чи цу сва ког јутра

пре је ла. То ће вам оја ча ти ор -
га ни зам и дра стич но по пра ви -
ти крв ну сли ку.

Обло ге од бо кви це по ма жу
код ује да ко ма ра ца и пче ла,
али и код уве ћа них жле зда. Од
све жих ли сто ва мо же те пра ви -
ти и из вр сну са ла ту. Ова биљ -
ка сми ру је упа ле, по ма же код
ка шља, аст ме, слу зи у плу ћи -
ма и ту бер ку ло зе, бла го твор но
де лу је на је тру и ле чи сва ку
отво ре ну ра ну, јер под сти че ре -
ге не ра ци ју тки ва. Ли сто ви бо -
кви це са др же та ни не, ко ји мо -
гу убла жи ти пре те ра но мен -
стру ал но кр ва ре ње. Из истог
раз ло га по ма же у ле че њу хе -
мо ро и да – по ја сни ла је Мир ја -
на Сто ја но вић Пе тро вић.

О те го ба ма и бо ле сти ма ко је
успе шно ле че ра ста вић и мај -
чи на ду ши ца чи тај те у на ред -
ном бро ју „Пан чев ца”.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Тур ци ма – об ја сни ла је ова
про фе сор ка.

Пре ма ње ним ре чи ма, ле ко -
ви та је це ла биљ ка, а по себ но
ли сто ви, ко је је нај бо ље бра ти
упра во са да, у про ле ће, ка да је
ли шће мла до, и то око по дне -
ва, по нај ве ћем сун цу, ка да не -
ма вла ге.

Елик сир с ме дом

– Лист има и дру га ле ко ви та
свој ства: ако вас ци пе ла на -

жу ља, ста ви те га на жуљ
и убла жи ће вам те го бе.
По што ка сни је то ком

ле та, ка да се осу ши, ли -
шће не ма то ли ку моћ, мо -
же те га са да на бра ти и за -
мр зну ти за ка сни је. Та ко -
ђе, мо же те да са ме ље те
ли сто ве или чак це лу биљ -
ку, по ме ша те је с ме дом у
би ло ком од но су ко ји вам

од го ва ра и да је др жи те у
фри жи де ру. Сва ког ју тра
узми те по ка ши чи цу на та -
ште. Овај елик сир је од -
ли чан за ја ча ње иму ни те -
та, па га пре вен тив но мо -

гу узи ма ти и здра ве осо бе –
ис та кла је Мир ја на Сто -

ја но вић Пе тро вић.
Пре фи ње ни укус и

ми рис хај дуч ке тра ве бла -
го твор но ће де ло ва ти на
ваш же лу дац, па тре ба да
је ко ри сти те у слу ча ју про -

бав них про бле ма. Ако, на при -
мер, има те ди ја ре ју, са ме љи -
те јед ну ка ши чи цу су вог цве -
та и по пиј те то с во дом. Од
хај ду чи це се пра ви и маст за
хе мо ро и де.

Же не, па жња

– Сви ма ко ји има ју про бле ма
због на глих вре мен ских про -
ме на та ко ђе са ве ту јем да
користе чај од хај ду чи це. Он

по ма же код ми гре на, ко је се
по ја ча ва ју упра во код на глог
па да или ско ка спо ља шње тем -
пе ра ту ре. Ова биљ ка под сти че
цир ку ла ци ју и до бра је за ср -
ча не бо ле сни ке и за оне ко ји
бо лу ју од ан ги не пек то рис на
нер вној ба зи. У слу ча ју осте о -
по ро зе пиј те по две шо ље ча ја
од хај ду чи це днев но. Због свог
бла го твор ног деј ства на жен -
ске пол не ор га не и ре гу ли са -
ња ра да хор мо на и ме сеч ног
ци клу са, хај ду чи ца је од лич -
на за же не у сва ком жи вот ном
до бу. По ред све га оно га што
им ле кар са ве ту је, ја им пре -
по ру чу јем да сва ког да на

Излаз из вртлога
свакодневних
брига, устајалих
рутина и страхова
не постоји 
изван нас.

ШТА СЕ КРИ ЈЕ У РИ ЗНИ ЦИ ПРИ РО ДЕ (1)

ЧУ ДО ТВОР НИ, А ЛА КО ДО СТУП НИ
ЛЕКО ВИ: ХАЈ ДУ ЧИ ЦА И БО КВИ ЦА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ЛЕК ЗА ГО РУ ШИ ЦУ

Ако па ти те од го ру ши це, увек имај те уз се бе са мле ве ни цвет

хај ду чи це. Про ва љај те га ма ло по усти ма, па про гу тај те и

ки се ли на ће бр зо не ста ти.

КАД ДЕ ЦА СЛА БО ЈЕ ДУ

Хај дуч ка тра ва је од лич на и за ва ре ње и за под сти ца ње апе -

ти та, па је мо же те да ва ти и де ци.

Про фе сор ка Сто ја но вић Пе тро вић пре по ру чу је да им да -

те две-три шо ље ча ја днев но, а бла го гор каст укус мо же те

по пра ви ти до да ва њем ме да или ком би но ва њем хај ду чи це с

ка ми ли цом или на ном.

МЕ ЛЕМ ОД ТРИ ЦВЕ ТА

По ме шај те по 100 г цве та хај ду чи це и цве та кан та ри о на и

50 г цве та не ве на, па све то пре лиј те ли тр ом ма сли но вог

уља и оста ви те да сто ји на сун цу око два де сет да на. До би -

ће те сна жан ме лем за ја ча ње ор га ни зма. Пи је се по ка ши -

чи ца као пре вен ти ва, а они ко ји су бо ле сни мо гу да пи ју по

ка ши ку ују тру и уве че пре је ла.

Ако у овом истом ре цеп ту уме сто не ве на упо тре би те 50 г

све же бо кви це, а све дру го ура ди те по ис тој про це ду ри, до -

би ће те од ли чан лек за чир на же лу цу. Пи је се по ка ши чи ца

ују тру пре је ла.

НЕ ПРЕ ПИ СУЈ ТЕ
ТЕ РА ПИ ЈУ 

СА МИ СЕ БИ

У слу ча ју да сте бо ле сни,

увек ва жи стро го пра ви ло

да ни ка кве биљ не или би -

ло ко је дру ге пре па ра те не

узи ма те на сво ју ру ку, ни -

ти да ком би ну је те те ра пи ју

ко ја вам је пре пи са на с

при род ним ле ко ви ма без

прет ход не кон сул та ци је са

сво јим ле ка ром.

Не ке биљ ке по ни шта ва ју

деј ство ле ко ва, не ке га по -

ја ча ва ју, не ке ком би на ци је

ни су до зво ље не и за то

увек пи тај те струч ну осо бу

да вам, на осно ву ва шег

ста ња, пре по ру чи оно што

ће вам си гур но ко ри сти ти.

Наше баке имају природне рецепте за скоро све болести

„Кад ништа друго 
не помаже, помоћи
ће хајдучка трава”,
говорио је народни
учитељ Васа Пелагић.

Комбинација
хајдучице и вирка
допринеће плодности
и утицаће на
смањење миома.

Облоге од боквице су
од користи код уједа
комараца и пчела,
али и код увећаних
жлезда.

Боквица

Хајдучица



Де вет сред њих шко ла
че ка но ве ђа ке

Ро ди те љи ма тешко
ко ли ко и ђа ци ма

Пан че вач ким ма ту ран ти ма, на -
кон фе шта и це па ња књи га и
све за ка, ма тур ских ве че ри, фо -
то гра фи са ња и мно го че га још,
у на ред ном пе ри о ду сле ди озби -
љан по сао. Пр во, тре ба уда ри -
ти гланц на сте че но зна ње и
при ве сти кра ју при пре ме за ма -
тур ски ис пит. На рав но, нео п -
хо дан је и пси хич ки мир за
стре сну си ту а ци ји ко ја сле ди
на ред не не де ље, ка ко не би до -
шло до бло ка де. По том тре ба
би стре гла ве ја сно са гле да ти
сво је спо соб но сти и на пра ви ти
ли сту же ља, али та ко да на ред -
не три или че ти ри го ди не не
бу ду уза луд не, јер не дај бо же
да, услед раз о ча ра ња због про -
ма ше ног из бо ра бу ду ћег за ни -
ма ња, ма ту рант на пу сти шко -
ло ва ње и та ко оста не са мо на
основ ном обра зо ва њу.

У не де ља ма ко је сле де и ро -
ди те љи ће би ти под ве ли ким
при ти ском. На кон фи нан сиј -
ског шо ка ко ји је са со бом до -
нео за вр ше так осмо го ди шњег
шко ло ва ња њи хо ве де це, јер
тре ба ло је ис ке ши ра ти по до -
ста па ра за кр пи це, про сла ве,
фри зу ре, шмин ку, мо то ре, би -
ци кле, ле то ва ња итд., сле ди но -
ви стрес. На ро чи то са да ка да
по ста је ја сно да из бор сред ње
шко ле умно го ме од ре ђу је бу -
ду ћу про фе си ју њи хо вом де те -
ту. На и ме, др жа ва је уво ђе њем
ве ли ке ма ту ре на кон за вр шет -
ка сред ње шко ле ли ми ти ра ла
про лаз на уни вер зи те те и ви -
ше шко ле. Са да ти неј џер, ко га
др ма пу бер тет, тре ба да зна
шта же ли да бу де ка да по ра сте
и да ода бе ре пра ву шко лу. На -
рав но да су ро ди те љи ти ко ји
пре у зи ма ју уло гу „ста кле не ку -
гле” и већ са да мо ра ју да зна ју
да ли ће њи хов пу лен сту ди ра -
ти или не.

Ве ли ке му ке за да је и бу ду ће
струч но про фе си о нал но опре -
де ље ње. У др жа ви ка ква је на -
ша не по сто ји ја сно де фи ни са -
на стра те ги ја при вред ног и дру -
штве ног раз во ја. Са мим тим

ге не ра ци ја ко ја се овог ле та
упи су је у сред ње шко ле не зна
шта ће је са че ка ти на кон тро -
го ди шњег или че тво ро го ди шњег
обра зо ва ња, та ко да је за бри -
ну тост уче ни ка и њи хо вих ро -
ди те ља са свим оправ да на.

По кло ни се и поч ни

Уче ни ци осмог раз ре да не дав -
но су по ла га ли проб ни тест за -
вр шног ис пи та у сво јим ма тич -
ним шко ла ма. Пре ма ре чи ма
љу ди из стру ке, то је био до бар
на чин да ђа ци раз би ју тре му
пред за вр шни ис пит, а тзв.
проб на ма ла ма ту ра до бро је
до шла осма ци ма, јер су мо гли
да ви де ка кав ће тип за да та ка
би ти на ово го ди шњем те сту
зна ња.

Са да већ бив ши основ ци у
Пан че ву мо гу на ста ви ти

ТЕМА БРОЈА
Петак, 14. јун 2019.
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ШТА ПСИ ХО ЛО ЗИ КАЖУ О ПРЕДИСПИТНОЈ ГРОЗНИЦИ

Ро ди те љи, сма њи те оче ки ва ња, по ја чај те по др шку!
Пре ма ре чи ма Ма је Ма ро шан
Ми хај ло вић, пси хо ло га у основ -
ним шко ла ма „Јо ван Јо ва но -
вић Змај” и „Ва са Жив ко вић”,
пси хич ка при пре ма за ва жан
жи вот ни до га ђај као што је упис
у сред њу шко лу по чи ње још на
са мом по чет ку шко ло ва ња.

– На ко ји на чин ће ђа ци до -
жи ве ти не ке стре сне си ту а ци -
је, ка ко ће на њих ре а го ва ти,
за ви си од то га ка ко су их ро -
ди те љи на то то ком шко ло ва -
ња при пре ми ли. Ве о ма је ва -
жно да пе ри од основ не шко ле
де ца про ве ду у уве ре њу да уче
због се бе и сво је бу дућ но сти.
То ве ли ким де лом за ви си од
ро ди тељ ских оче ки ва ња и ро -
ди тељ ског ста ва пре ма шко ли.
Сва ки ро ди тељ без сум ње же -
ли оно што је нај бо ље за соп -
стве но де те, ме ђу тим не сме се
за бо ра ви ти да у чи та вом том
про це су де те мо ра да се осе ћа
до бро са мо са со бом. Сви смо
об да ре ни раз ли чи тим ин те лек -
ту ал ним спо соб но сти ма и ка -
па ци те ти ма за уче ње и сти ца -
ње зна ња. Про блем је ка да ро -
ди те љи ни су за до вољ ни ре зул -
та ти ма свог де те та и по ред тру -
да и ра да. Та да до ла зи мо до
рас ко ра ка из ме ђу ре ал них мо -
гућ но сти и же ља, оче ки ва ња и
ам би ци ја. Ва жно је да ро ди те -
љи схва те да шко ло ва ње де те -
та ни је њи хо ва дру га шан са и
при ли ка за оства ре ње не ких

не ис пу ње них сно ва. Оно што
мо гу да ура де, је сте да пра те и
ослу шку ју сво је де те и по др -
жа ва ју ње го ве из бо ре, иа ко се
мо жда не сла жу увек с њи ма –
ка же Ма ја Ма ро шан Ми хај ло -
вић.

Де те ко ја од ра ста у по ро ди -
ци у ко јој пе ти ца ни је нај ве ћа
пре о ку па ци ја би ће и ви ше мо -

ти ви са но за уче ње, и то ра ди
са мог сти ца ња зна ња. У том
слу ча ју оце не до ла зе као не -
ми нов на на гра да.

– То де те ће би ти за до вољ -
ни је и зре ли је у са гле да ва њу
сво јих мо гућ но сти, а са мим
тим и ре ал ни је у до но ше њу од -
лу ка и из бо ра ве за них за соп -
стве ну бу дућ ност. Као кру на

све га, до ла зи не што што је ве -
о ма ко ри стан ама нет вас пи та -
ња: при хва та ње од го вор но сти
за соп стве не из бо ре и по ступ -
ке – твр ди на ша са го вор ни ца.

Ре цепт за успе шно из ла же -
ње на крај са стре сом око упи -
са, ка же пси хо лог, не по сто ји.

– По себ но за стра шу јућ део
це лог тог про це са је за вр шни

ис пит. Са ве ти као што су „ма,
са мо се опу сти, све ће би ти у
ре ду”, „са мо се кон цен три ши и
дај све од се бе” ло гич но зву че,
али ни су од ве ли ке ко ри сти, јер
сва ки ти неј џер у овој си ту а ци ји
то све већ зна. Ме ђу тим, ка да
до ђе на ред тај фа мо зни за вр -
шни ис пит, сна ге удру жу ју емо -
ци је, фи зи о ло гија, пси хо ло гија,

фак тор сре ће у бор би са зна -
њем и са мо по у зда њем. Ко пре -
жи ви, при ча ће... Као и увек, по -
др шка ро ди те ља и по ро ди це и
ов де је кључ на. Де те мо ра зна -
ти да ће по др шку и љу бав и да -
ље има ти, ка ко год да ура ди тај
ис пит. По на вљам, пре ве ли ка и
не ре ал на оче ки ва ња и мо гућ -
ност да раз о ча ра ро ди те ље ства -
ра ју код де те та до дат ну и не по -
треб ну тен зи ју – ис ти че Ма ја
Ма ро шан Ми хај ло вић.

У да ни ма ко ји сле де на кон
за вр шног ис пи та та ко ђе тре ба
оста ти ре а лан и на зе мљи обе -
ма но га ма.

– При ли ком по пу ња ва ња ли -
сте же ља тре ба до бро про ми -
сли ти и пред ви де ти све мо гућ -
но сти. До бро је да се бу ду ћи
сред њо школ ци, по ред ро ди те -
ља, по са ве ту ју са сво јим оде -
љењ ским ста ре ши на ма, пси хо -
ло гом или пе да го гом. Ка кав
год ис ход упи са да бу де, не би
тре ба ло да се он до жи ви као
не што што ће де те ту од ре ди ти
чи тав жи вот. Мно ги од нас су
кре ну ли јед ним пу тем, на ста -
ви ли дру гим, а про на шли се
на тре ћем. Ка да се ово има на
уму, нај ва жни је је са чу ва ти пси -
хич ко здра вље и до бре по ро -
дич не од но се – за кљу чи ла је
на ша са го вор ни ца и по же ле ла
де ци мно го сре ће у пред сто је -
ћим да ни ма.

Д. Кожан

школова ње у де вет сред њих шко -
ла, а то су: Ма шин ска шко ла,
Елек тро тех нич ка шко ла „Ни -
ко ла Те сла”, Еко ном ско-тр го -
вин ска шко ла „Па ја Мар га но -
вић”, Тех нич ка шко ла „23. мај”,
Ме ди цин ска шко ла „Сте ви ца
Јо ва но вић”, По љо при вред на
шко ла „Јо сиф Пан чић”, Гим на -
зи ја „Урош Пре дић”, Му зич ка
шко ла „Јо ван Бан дур” и Ба лет -
ска шко ла „Ди ми три је Пар лић”.

Ма ли ма ту ран ти ко ји се опре -
де ле за пан че вач ке сред ње шко -
ле мо гу кон ку ри са ти за 43 про -
фи ла. Кан ди дат ко ји је за вр -
шио основ но обра зо ва ње и вас -
пи та ње или је дан од по след ња
два раз ре да основ ног обра зо -
ва ња и вас пи та ња у ино стран -
ству, или ко ји је у Ре пу бли ци
Ср би ји за вр шио стра ну шко лу
или је дан од по след ња два

разре да основ ног обра зо ва ња и
вас пи та ња у стра ној шко ли,
упи су је се пре ко бро ја од ре ђе -
ног за упис уче ни ка, у скла ду
са за ко ном.

Ва жни да ту ми

У пан че вач ким сред њим шко -
ла ма има ме ста за 1.550 уче -
ни ка, а 1.168 бу ду ћих сред њо -
шко ла ца има мо гућ ност да про -
ве ри сво је зна ње на за ка за ним
ис пи ти ма. У ма тич ним основ -
ним шко ла ма за вр шни ис пит
ор га ни зу је ко ми си ја за спро -
во ђе ње за вр шног ис пи та. Об -
ја вљи ва ње при вре ме них ре зул -
та та за ка за но је за 21. јун у 8
са ти, а на ред ног да на по че ће
да ра ди оп штин ска жал бе на
ко ми си ја. У по не де љак, 24. ју -
на, о евен ту ал ним про пу сти ма
из ја шња ва ће се окру жна ко ми -

си ја, а ко нач ни ре зул та ти би ће
об ја вље ни 27. ју на. По том ће
ма ту ран ти 28. и 29. ју на под -
но си ти ли сте же ља. Свр ше ни
основ ци има ју пра во да у ма -
тич ној основ ној шко ли пи сме -
но из ра зе нај ви ше два де сет же -
ља за да ље шко ло ва ње.

Ко на чан рас по ред по шко -
ла ма и обра зов ним про фи ли -
ма би ће об ја вљен 7. ју ла, а упис
уче ни ка у сред ње шко ле за ка -
зан је за 8. и 9. јул.

Ка ко се ра чу на ју бо до ви

Ранг-ли сте се фор ми ра ју на
осно ву бро ја по е на ску пље них
то ком шко ло ва ња, ко ји се до -
би ја мно же њем про сеч них оце -
на из ше стог, сед мог и осмог
раз ре да са че ти ри (мак си мал -
но 60) и бро ја по е на осво је них
на за вр шном ис пи ту. За вр шни

ис пит се са сто ји од те ста из
срп ског (ма тер њег) је зи ка и ма -
те ма ти ке (сва ки та чан од го вор
мно жи се са 0,65), и ком би но -
ва ног те ста ко ји се са сто ји од
три пи та ња из хе ми је, по че ти -
ри пи та ња из исто ри је, ге о гра -
фи је и фи зи ке и пет пи та ња из
би о ло ги је, при че му се сва ки
та чан од го вор мно жи са 0,70,
што да је мак си мал них 40 по е -
на ко је је мо гу ће до би ти на за -
вр шном ис пи ту, а у укуп ном
зби ру 100 по е на.

Да под се ти мо, те сто ви из срп -
ског је зи ка и ма те ма ти ке но се
по 13 по е на, а ком би но ва ни
тест но си 14 по е на. Од ре ђе ни
број по е на мо же се до би ти и за
успе хе на ме ђу на род ним и др -
жав ним так ми че њи ма то ком
осмог раз ре да.

З. Станижан

Када дође на ред тај
фамозни завршни
испит, снаге удружују
емоције, физиологија,
психологија, фактор
среће у борби са
знањем и
самопоуздањем. Ко
преживи, причаће...

ПРИ ЈЕМ НИ ЗА УПИС У СРЕД ЊЕ ШКО ЛЕ 2019/2020.

ЈУНСКИ УДАР: У ТРИ ДА НА – ТРИ ТЕ СТА

С прошлогодишњег полагања

ОЛОВ КА И ГУ МИ ЦА

Ми ни стар ство про све те је за 17. јун за ка за ло по ла га ње ис -

пи та из ма тер њег је зи ка, док ће на ред ног да на, 18. ју на, ма -

ту ран ти ре ша ва ти за дат ке из ма те ма ти ке, а 19. ју на пред

бу ду ћим сред њо школ ци ма на ћи ће се ком би но ва ни тест, чи -

ме ће за вр шни ис пит би ти окон чан. Сви за да ци су не по зна -

ти, а по ред ис пи та из ма тер њег је зи ка и ма те ма ти ке,

ма ту ран ти ће по ла га ти и ком би но ва ни тест ко ји се са сто ји

од пи та ња из исто ри је, ге о гра фи је, би о ло ги је, фи зи ке и хе -

ми је. За сту пље ност по је ди них пред ме та у те сту за ви си од

њи хо ве об у хва ће но сти на став ним пла ном.

Кан ди да ти на те сту из ма тер њег је зи ка мо гу ко ри сти ти

гра фит ну олов ку, пла ву или цр ну хе миј ску олов ку и гу ми цу,

а на те сту из ма те ма ти ке и ле њи ре и ше стар. По треб но је

по не ти ђач ку књи жи цу у ко јој је из над сли ке уче ни ка упи -

са на је дин стве на ши фра кан ди да та.

БО ЉЕ ШАН СЕ ЗА ГО РЕ ЂА КЕ

Пр ви ре зул та ти упи са у сред ње шко ле по ка зу ју да је у од но су

на прет ход ну го ди ну нео п хо дан број бо до ва за упис, за ви сно

од шко ле и гра да, пао за два до 10 по е на (по себ но на дру -

штве ном сме ру), а у не ким екс трем ним слу ча је ви ма за 15, 20,

па и ви ше бо до ва. Ра ни јих го ди на на сна зи је би ло пра ви ло

да се 70 бо до ва до би ја на осно ву успе ха из основ не шко ле, а

30 на ма ту ри. Но ви си стем дра стич но је про ме нио сли ку упи -

са, по себ но ме ђу гим на зи јал ци ма. Број бо до ва по треб них ма -

лим ма ту ран ти ма за упис чак и у елит не гим на зи је ове го ди не

био је до ста ма њи не го прет ход не, па су шан су да упи шу по -

пу лар не шко ле до би ли и они ко ји су има ли сла би ји успех у

основ ној шко ли, али су до бро ура ди ли те сто ве ма ле ма ту ре.

НА СТАВ НИЧ КЕ ПАТРО ЛЕ

На пред сто је ћем за вр шном ис пи ту би ће про ме њен на чин де -

жур ства, та ко што ће на став ни ци де жу ра ти у сво јим шко ла -

ма, па ће се име ном и пре зи ме ном зна ти ко је од го во ран за

евен ту ал не про пу сте. Та кав мо дел те сти ран је про шле го ди -

не у 29 шко ла и по ка зао је до бре ре зул та те.



Петак, 14. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Једно домаћинство сме
да држи само две мачке

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„Др жим у ку ћи три мач ке за то што
мно го во лим те жи во ти ње. Ме ђу тим,
чу ла сам да у Пан че ву по сто ји јед на
град ска од лу ка ко јом је број кућ них
љу би ма ца и до ма ћих жи во ти ња огра -
ни чен са мо на две. По зна то ми је и
да они ко ји иг но ри шу ту од лу ку мо гу
да бу ду ка жње ни ако их не ко при ја -
ви. Да ли је то тач но?”, гла си пи та ње
ко је нам је ових да на по сла ла имеј -
лом чи та тељ ка Сне жа на Ђу рић.

У же љи да са зна мо исти ну, обра ти -
ли смо се Зо ри Ко лар ски, пред сед ни -
ци пан че вач ког Дру штва за за шти ту
жи во ти ња и при ро де „Еко ли бри јум”.
Она је из ја ви ла сле де ће:

– Тач но је да по сто ји Од лу ка о др -
жа њу до ма ћих жи во ти ња на те ри то -
ри ји гра да Пан че ва и да је њо ме број
кућ них љу би ма ца и до ма ћих жи -
вотиња огра ни чен са мо на две. Од

оснива ња на шег дру штва у ви ше на -
вра та смо пи са ли над ле жни ма и скре -
та ли па жњу да је по гре шно то што је
број кућ них љу би ма ца и до ма ћих жи -
во ти ња ко је мо гу да се др же по ку ћа -
ма ли ми ти ран, јер би та ко мо гао да
се сма њи број на пу ште них па са и ма -
ча ка на ули ца ма.

„Еко ли бри јум” је 20. мар та ове го -
ди не упу тио пред лог над ле жни ма у
на шем гра ду да се ини ци ја ти ва за из -
ме ну те од лу ке на ђе на днев ном ре ду
не ког на ред ног скуп штин ског за се -
да ња, али промена за сада нема.
Уколико се не придржавају ове
одредбе, Комунална полиција може
да их казни. 

Уко ли ко се у на ред ном пе ри о ду ни -
шта не про ме ни, „Еко ли бри јум” ће
упу ти ти Устав ном су ду ини ци ја ти ву
за пре и спи ти ва ње те од лу ке.

Ло ша ис ку ства на во де гра ђа не да
отво ре че тво ре очи при ку по ви ни на
пи ја ци. Рас про стра ње но је ми шље ње
да ва ра ње на ва ги до но си не ма лу ко -
рист про дав ци ма. Пе де сет по пе де -
сет гра ма, на кра ју да на се на ку пи
до бра па ра...

Пре ва ра у тр го ви ни је увек би ло.
Ста ри штос је при ка чи ти на ва гу
пред мет ко ји ће до дат но оте жа ти ро -
бу. Ако се не слу жи ти ме, про да вац
мо же јед но став но др жа ти ва гу ван
вид ног ме ста или мо же ста ви ти ру ку
на њу док ме ри про из вод. На ин тер -
не ту су по пу лар ни сним ци на ко ји -
ма се ви де при ме ри ва ра ња пи јач -
них про да ва ца.

На пан че вач кој, као и на свим пи -
ја ца ма у све ту, од ра ног ју тра тр гов -
ци ра де пу ном па ром, до ви ку ју се
ме ђу со бом, од вла че вам па жњу ко -
мен та ри ма и увек твр де да су вам
по кло ни ли ко ји грам. На род се ти -
ска из ме ђу те зги, сви су ужур ба ни,
па и не стиг не те да ви ди те ко ли ко је
по ка за ла ва га. А на не ким те зга ма

она је, као слу чај но, за кло ње на ро -
бом. Сви усло ви су ту да по за вр ше -
ној ку по ви ни не зна те ко ли ко че га
но си те ку ћи.

Не ки на ши су гра ђа ни не зна ју да
се у Пи јач ној упра ви на ла зи пре ци -
зна елек трон ска ва га за про ве ру те -
жи не про из во да ку пље них на те зга -
ма. Куп ци ма је на рас по ла га њу то -
ком рад ног вре ме на пи ја це.

Ми смо се упу ти ли ме ђу те зге с на -
ме ром да про ве ри мо ко ли ко има исти -
не у при чи да нас на пи ја ци пот кра -
да ју. На ку по ва ло смо ра зно во ће и
по вр ће, а за тим на кон трол ној ва ги у

Пи јач ној упра ви про ве ри ли ко је смо
ко ли чи не уи сти ну пла ти ли.

Оп шта оце на је да су про дав ци би -
ли тач ни у ме ре њу, а не ки и ве ли ко -
ду шни.

Ки ло грам кром пи ра с те зге те жио
је ки ло и сто гра ма на кон трол ној ва -
ги! Код про дав ца с ле по уре ђе ном и
нат кри ве ном те згом на ру чи ли смо и
пла ти ли по ла ки ло гра ма кај си ја, а ис -
по ста ви ло се да смо до би ли 650 гра ма
тог во ћа. Уме сто 800 гра ма па при ке,
до би ли смо 810 гра ма. На те зги с ја го -
да ма про да ва чи ца нам је на пла ти ла
„ско ро осам сто гра ма”, а ва га у Пи јач -
ној упра ви по ка за ла је 770 гра ма. Код
дру ге же не пла ти ли смо ки ло грам тре -
ша ња, а кон тро ла је по ка за ла да смо
до би ли че тр де сет пет гра ма ви ше!

Очи глед но је да се про дав ци ма вер -
ност стал них му ште ри ја ис пла ти ви -
ше не го ан ти ре кла ма ко ју ства ра ју
три ко ви и под ва ле.

Или смо, мо жда, са мо има ли лу ду
сре ћу...

Ј. Ка та на

КОН ТРО ЛА НА ЗЕ ЛЕ НОЈ ПИ ЈА ЦИ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ПИ ЈА ЧА РИ ПО ШТЕ НИ

То пли да ни сти гли су ка сни је не го
прет ход них го ди на. Ни ске тем пе ра -
ту ре, вре мен ске не при ли ке и сва ко -
днев не и обил не ки ше од ло жи ле су
ле то, а до не ле вла гу. Ду го оче ки ва но
то пло вре ме до че ка ли смо у ро је ви -
ма ко ма ра ца. Убо ди „кр во пи ја”, по -
ред то га што су не под но шљи ви, мо гу
да пре не су и не ке бо ле сти. Про блем
ко ма ра ца ре ша ва се или по сред но –
укла ња њем ди вљих де по ни ја, уре ђи -
ва њем зе ле ни ла, упо тре бом ре пе -
лената, или ди рект но и ефи ка сно –
уни шта ва њем пу тем за пра ши ва ња и
зади мља ва ња.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка ко
се они бо ре про тив ује да ко ма ра ца.

БО РИС МО ЈА ШЕ ВИЋ, 
тех ни чар хор ти кул ту ре:

– Сме та ју ми, на рав но. Не мам про -
блем с тим да ме ује да ју, али ми сме -
та ју. Ко ри стим елек трич ни апа рат
про тив ко ма ра ца. На те ло ни шта не
ста вљам.

ГОР ДА НА ПЕ РО ВА НО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Би ло је пре под не, а ја ни сам мо -
гла да се дим са сво је две при ја те љи -
це на по љу. Око нас је био рој ко ма -
ра ца. То ва жи и за по под не и за ве че.
Пи та ње је ви ше ка да их не ма не го
ка да их има. 

МИ ЛЕ НА ФИ ЛИ ПО ВИЋ, 
хе миј ски тех ни чар:

– Ве о ма ми сме та ју ко мар ци. Уве -
че се за тво ри мо у стан, се ди мо до
не ког вре ме на, па он да отва ра мо
про зо ре. Не ма дру гог ре ше ња. Не
мо же мо да иза ђе мо на свеж ва здух
ка да же ли мо. Код Спорт ског цен-
тра на ла зи се ба ра, а ту се до ста 
скупљају.

МИ ТА ТО МИЋ, пен зи о нер:
– Под ра зу ме ва се да на про зо ре

ста вља мо мре жи це про тив ин се ка та.
За сад ни сам при ме тио да има ко ма -
ра ца, бар не у Вој ло ви ци. Ни је их би -
ло ни но ћас.

КО СТА ШЕ БЕ ШЋЕН, 
ма шин ски тех ни чар:

– Ве ћи ну бо ле сти пре но се ко мар -
ци. Шти ти мо се од њих ра зним сред -
стви ма и хе ми ка ли ја ма. Нај бо ља од -
бра на у ста но ви ма су ко мар ни ци, ни -
шта дру го, али на свим мо гу ћим отво -
ри ма. Са да је ве ли ка на је зда ко ма ра -
ца, због овог вла жног вре ме на. Мно -
го су се раз мно жи ли услед ово ли ке
ки ше. До са да се ни је де ша ва ло да
ко мар ци ле те усред да на, ка да је три -
де сет сте пе ни. То је стра шно, ни је уо -
би ча је но за на ше под не бље.

ИВА НА ЈА ЋИ МО ВИЋ ЈО ВА НОВ СКИ,
про фе сор ка сол фе ђа:

– Има мно го ко ма ра ца, сме та ју нам.
Де си ло се чак да у де вет са ти ују тро
ни смо мо гли да се ди мо у ба шти. За -
сад ни смо ку пи ли ни шта про тив ко -
ма ра ца, али мо ра ће мо да пре ду зме мо
не што. Ку пи ћу не што за те ло. На про -
зо ри ма има мо мре жи це. За и ста не мо -
гу да ве ру јем да их има ују тру у де вет.

Ан ке ти ра ла Је ле на Ка та на

М. ТОМИЋМ. ФИЛИПОВИЋ К. ШЕБЕШЋЕН И. ЈАЋ. ЈОВАНОВСКИ

КА КО СЕ БО РИ ТЕ ПРО ТИВ КО МА РА ЦА?

Ро је ви кр во пи ја на па да ју од ују тру до уве че

Г. ПЕРОВАНОВИЋБ. МОЈАШЕВИЋ

НАША АНКЕТА

На бав ка и чу ва ње про тив по жар не
опре ме по за ко ну ис кљу чи во спадају
у над ле жно сти скуп шти на ста на ра.

– Про тив по жар ни апа ра ти се већ
ду же вре ме ма сов но кра ду по згра да -
ма у гра ду иа ко за њих мо же да се до -
би је са мо 1.000 ди на ра. Мо је ми шље -
ње је да би за та кве кра ђе тре ба ло
пред ви де ти мно го ве ће ка зне и да би
све ко ји их кра ду тре ба ло стро же ка -
жња ва ти. Иа ко ште та ко ју ти ме чи не
на пр ви по глед ни је ве ли ка, ло по ви

ко ји кра ду про тив по жар не апа ра те
угро жа ва ју све ста на ре, јер они не ма -
ју ни ка кву за шти ту у слу ча ју да у њи -
хо вој згра ди до ђе до ва тре не сти хи је.
Уко ли ко не ка скуп шти на ста на ра и
успе да ску пи па ре и од лу чи да по -
ста ви про тив по жар не апа ра те, њи хо -
ва за шти та не ће би ти мо гу ћа док све
згра де не поч ну да се за кљу ча ва ју и
док се у њи ма не по ста ве ка ме ре – из -
ја вио је са го вор ник „Пан чев ца” ко ји
је за мо лио да оста не ано ни ман.

У мно гим згра да ма 
краду ватрогасне апарате

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је је об ја -
ви ла „Елек тро ди стри бу ци ја” до по не -
дељ ка, 10. ју на, пр во ис кљу че ње у дру -
гој по ло ви ни ове не де ље пред ви ђе но
је за 14. јун. У вре ме ну од 11 до 13 са -
ти тог да на без стру је ће би ти на ши
су гра ђа ни ко ји жи ве у Ска дар ској ули -
ци (у де лу од ре сто ра на „Чи ле” до
мар ке та „Ро дић”) и у Вла син ској (од
вој ске ка Но во се љан ском пу ту).

Су тра дан, 15. ју на, без стру је ће због
пла ни ра них ра до ва у пе ри о ду од 8.30
до 9.15 оста ти сви ста нов ни ци Ива но -
ва и Омо љи це. Од 10.15 па до 11 са ти
без елек трич не енер ги је ће би ти они
ко ји жи ве у Ка ча ре ву, Ба нат ском Но -
вом Се лу, Ја бу ци, Цре па ји и Гло го њу.

У не де љу, 16. ју на, од 8.30 до 9.30
стру ју не ће има ти ста нов ни ци Ули це

Ми ло ша Обре но ви ћа 19, а су тра дан,
17. ју на, у пла ну је ис кљу че ње у Шар -
пла нин ској ули ци, и то од 9 до 13.30.
Дан ка сни је, 18. ју на, од 8.30 до 10
са ти без стру је ће би ти ста нов ни ци
Ули це Ма ри је и Ла за ра Дра ги че ви ћа,
као и они ко ји жи ве на не пар ној стра -
ни Ули це Све то за ра Ми ле ти ћа, од Ру -
жи не до Син ђе ли ће ве.

Истог да на без стру је ће би ти и Ули -
ца Све то за ра Ми ле ти ћа од Рад нич ке
до Ру жи не (од 10.30 до 14.30), као и
Ба ва ни штан ски пут од ре сто ра на „Ла -
ла” до Се лек ци је би ља и про сек код
ре сто ра на „Ла ла” (од 9.30 до 11 са ти).

Осам на е стог ју на не ће би ти стру је
ни у Стар че ву, и то у Про лећ ној ули -
ци (од Утрин ске до Жар ка Зре ња ни -
на), у Ву ка Ка ра џи ћа (од Ле њи но ве
до 7. ју ла) и у Жар ка Зре ња ни на (од
Ву ка Ка ра џи ћа до ЈНА). У тим ули -
ца ма стру ја ће би ти ис кљу че на од 9
до 13.30.

За сре ду, 19. јун, ни је пред ви ђе но
ни јед но ис кљу че ње.

Честа искључења струје

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Оп шта оце на је да су
прошле недеље про дав ци
би ли тач ни у ме ре њу, а
неки и ве ли ко ду шни.
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Сво ју ау -
то би о гра -
фи ју Фе -
ра ри је
на  пи сао
р а  н и х
ше зде се -
тих го ди -
на про -
шлог ве -
ка, а по -
том два
пу та до -
ра ђи вао и
штам пао
ка ко би мо гао да је по кла ња при -
ја те љи ма и кли јен ти ма. Фа сци -
нант на, пре пу на анег до та и дир -
љи вих мо ме на та, ње го ва при ча
при бли жи ће вам мно га име на и
лич но сти – од оних ко је су ужи ва -
ле свет ску сла ву до оних ко је пу -
бли ка ни ка да ни је упо зна ла, али
су има ле зна чај ну уло гу у исто ри -
ји ау то мо бил ског спо р та.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ли ко су ва ше же ље не ре ал не.
Књи ге из „Вул ка на” до би ће ау то ри
сле де ћих по ру ка:

„Е, пу сте же ље. Мој син ка же да
ће про ћи с вр ло до брим. Ја ишла
на отво ре на вра та, а оце не све 1, 2
и 3. Шта ре ћи. Од че твор ке ни тра -
га ни гла са.” 063/3879...

„Мо је су же ље ре ал не, са мо жи -
вим у не ре ал ној др жа ви.”
064/1192...

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

„Ни ка да ни сам ка жње на и ми -
слим да ми је баш то и ка зна.”
063/1913...

„За ме не је ка зна то што дру ги
је ду, а ја их гле дам; њи ма ни шта, а
ја се го јим.” 060/0423...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 19. ју на, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Због че га се нај и скре ни је сме -
је те?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”.

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.

Ако во ли те
иза зов не и
не у о би ча је -
не при ка зе
сло же но сти
љ у д  с к и х
о с е  ћ а  њ а ,
он да су ове
при че и пе -
сме јед но -
став но не за -
о  б и  л а  з н е .
Јер Ра до вић
је из у зет но
ду хо вит у
над ре ал ним
при ча ма, ма е стра лан сти ли ста у
жан ров ском ме ша њу и по е зи ји,
са вр ше ни пе сник у драм ским ми -
ни ја ту ра ма и ап сурд ним сце на -
ма. Оту да ни је чуд но што су мно -
ги ње го ви тек сто ви за жи ве ли у
нашој сва ко дне ви ци, па им се,
поред ра до сти пре по зна ва ња,
враћа мо као ста рим, бли ским при -
ја те љи ма.

„Пла ви жа кет”
Ду ша на Ра до ви ћа

„Мо ја при ча”
Ен ца Фе ра ри ја

Два чи та о ца ко ји до 19. ју на, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Ко ја је ва ша при ча?”, на -
гра ди ће мо по јед ном књи гом. Од -
го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном
бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) 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

Та ко ма ло требa да бу де мо срећ ни.
Не кад је до во љан са мо леп при зор
пред очи ма ко ји, ве ро ва ли или не,
мо же мо да ство ри мо са ми.

Тро стру ки шам пи он

Сто ма то ло шка се стра Ви шња Ве лич -
ко вић (55) про шле го ди не је тре ћи
пут осво ји ла на гра ду ЈКП-а „Зе ле -
ни ло” за нај леп ше уре ђен бал кон.
Сва ко ме ко кро чи у ње но дво ри ште
оти ма се уз дах: „Ка ко је ле по!”, а
она је упра во то и хте ла – да, ка да
сед не на ма лу ве ран ду ис пред ку ће,
ужи ва у по гле ду на без број му шка -
тли и ру жа.

– Нај бит ни је је да је биљ ка здра ва.
Цве ће и тра ва мо ра ју ре дов но да се
за ли ва ју и тре ти ра ју пре па ра ти ма за
не гу уко ли ко је то нео п ход но. На цвећу
че сто има биљ них ва ши, гри ња, пла -
ме ња че, не ка да их на пад ну инсекти,

али ако се на вре ме пр ска, све мо же
да се ре ши – от кри ва Ви шња тај ну
ле пог вр та.

Ка же да сва ке го ди не у апри лу по -
тр о ши до ста нов ца за на бав ку цве -
ћа, али да је то мно го ма ње не го да
тро ши но вац на ци га ре те. Она у
сређи ва њу дво ри шта истин ски ужи -
ва, а бо ра вак ме ђу цве ћем у вр ту је
од ма ра.

По ље ла ван де

Врт ко ји му зи чар Бран ко Пе шић (56)
одр жа ва уз по моћ су пру ге и си на
2014. го ди не на гра ђен је као нај леп -
ши. Ку ћа у Сун ча ној ули ци из гле да
као да је из бај ке: по зе ле ним бре -
жуљ ци ма раз ба ца ни украси
од др вета, а из ме ђу ста бла...
Опо јан ми рис ла ван де до че -
ку је по се ти о ца на ула зу и
пра ти га све до ве ран де.

– Ми во ли мо да пу ту је мо
и са сва ког пу то ва ња до не се -
мо по не ку сад ни цу или пред -
мет за на ше дво ри ште. Та ко
има мо је лу са Зла ти бо ра, ка -
ме ње с пла жа у Ита ли ји, Со -
лу ну, Вар ни, Бе чу... – при ча
нам Бран ко.

Њи хо ве биљ ке не зах те ва -
ју пре ви ше бри ге. То су ту је,
је ле, бре сто ви, дуд, ла вље кан -
џе и не што де ко ра тив ног цве -
ћа. Оре зи ва ње се ра ди у мар -
ту и апри лу, по вре ме но при -
хра њу ју биљ ке, а нај ви ше вре -
ме на оде на за ли ва ње: тра ва
се за ли ва сва ко днев но, а цве -
ће два пут не дељ но.

– Ско ро осам
го ди на нас др жи
во ља да се ба ви -
мо овим вр том.
Осе ћа мо ве ли ко
за до вољ ство кад
ви ди мо ово де ло
на ших ру ку, а и
на ши при ја те љи
ужи ва ју да вре ме
про во де у дво -
ришту – ка же
Бран ко.

За јед нич ко
благо

Ди рек тор гра ђе -
вин ске фир ме
„Вит ин вест” Игор
Ву ко тић (47)
осми слио је и пла -
тио уре ђе ње за јед -

нич ког дво ри шта
згра де у Ули ци
бра ће Јо ва но вић
40, а о вр ту са да
бри не до мар.

– Же лео сам да
згра да има део где
ста на ри мо гу да се
дру же и да ужи -
ва ју у при ро ди.
Они су то са оду -
ше вље њем при -
хва ти ли. По са ди -
ли смо ту ју, сма -
рагд, да ни ку, сре -
бр ни па ту ља сти
бор, жа ло сни

брест, фо ти ни је,
цве ће и тра ву. И
из гра ди ли смо па -
ви љон где не ки
сла ве деч је ро ђен -
да не и ор га ни зу ју
раз ли чи те про сла -
ве – при ча нам
Игор.

У згра ди тре -
нут но има два де -
сет пет ста на ра и
они ме сеч но из -
два ја ју од ре ђе но
су му за одр жа ва -
ње згра де и дво -
ри шта. За ни мљи -
во је да у дворишту

сто је и три кон теј -
не ра за раз вр ста -
ва ње от па да, а да
но вац за ра ђен ње -
го вом ре ци кла жом
од ла зи та ко ђе у
фонд за одр жа ва -
ње вр та.

Огра да око вр та
је од ко ва ног гво -
жђа, па и про ла -
зни ци мо гу да ужи -
ва ју у по гле ду на
овај де лић ра ја.

Ма ло цар ство

Ма ра Не дељ ков
(60) по стру ци је
би о лог, али се већ
ду же вре ме ба ви
астро ло ги јом. Ка -
да се пре два десет

три го ди не до се ли ла у згра ду на Те -
сли, ход ник је био до ста за пу штен,
па се до го во ри ла с ком ши ни цом из
су сед ног ста на да га уре де. Бр зо им
се при дру жи ла и тре ћа су сет ка,
учитељи ца.

– По че ле смо по пра ви ли ма фенг
шу и ја, па смо ста ви ле по две биљ ке
по ред вра та. На кон не ко ли ко го ди на
јед на се од се ли ла из гра да, а дру га
пре шла на пр ви спрат, али смо за јед -
но на ста ви ле да бри не мо о цве ћу –
ре кла је Ма ра.

С об зи ром на то да је ово цве ће
уну тар згра де, ис под ста кле не та ва -
ни це, ле ти је из ло же но ви со ким тем -
пе ра ту ра ма, па је тре ба ло би ра ти из -
др жљи ве вр сте. За то се у овом ход -

нику на ла зи два де се -
так сак си ја са хи би -

ску сом, фи ла ден -
дро ни ма, но сте ра -
ма, как ту си ма,
ди фен ба хи ја ма,
пу за ви ца ма и ису -
со вим вен цем...

– Про ба ла сам да
га јим ма сли не, али

ни су ус пе ле. Ор хи де је
не мо гу да ра сту у ход ни ку,
али ле по на пре ду ју у ста ну.
Сад се сме јем кад се се тим
ка ко сам јед ном до би ла на
по клон бен џа мин, па сам му
го ди на ма пе ва ла да би по -
рас тао, а ка сни је се ис по -
ста ви ло да је то па ту ља ста
вр ста – при ча нам Ма ра.

Ру жич њак за по нос

Но ви нар Дра ган Ву ја чић (68) за јед но
са же ном Ра дом још од кра ја осам де -
се тих уре ђу је дво ри ште ис пред сво је
ку ће.

– Ра да је по че ла, а ја сам с вре ме -
ном на у чио од ње све. Ви део сам да
мој ком ши ја ко ји има де ве де сет пет
го ди на има нај леп ше дво ри ште у Ка -
ча ре ву, па сам по ми слио: кад мо же
он, мо гу и ја. Има мо око два де сет вр -
ста ру жа, за тим гла ди о ле, ге ор ги не,
бо жу ре и биљ ку из Не мач ке зва ну
кан ди ли ца, ко ја има је дан од нај леп -
ших цве то ва на све ту. Ра сте у бу ке ти -
ма у жбу њу и мо ра сва ког да на да се
за ли ва, као и тра ва – ка же је Дра ган.

Ша ле ћи се, по ми ње да је по ре клом
Цр но го рац и да ни ка да ни је ве ро вао
да ће ра ди ти ова ко не што, али да су
му во ћар ство и уре ђи ва ње вр та по сле
од ла ска у пен зи ју уне ли све жи ну у
жи вот.

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ИМА ЈУ НАЈ ЛЕП ШЕ ВР ТО ВЕ

ВЛА СНИ ЦИ ПРИ ВАТ НИХ РА ЈЕ ВА

Бранко Пешић

Вишња Величковић

Игор Вукотић

Драган Вујачић

Мара Недељков
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ОДР ЖАН ДЕ ВЕ ТИ „КЛА СИК ФЕСТ”

ФЕ СТИ ВАЛ ДО СТО ЈАН НАШЕ ПУ БЛИ КЕ

ПО ЧИ ЊУ „ДА НИ ВАЈ ФЕР ТА”

За сва ког по не што

На сту пи вр хун ских
му зи ча ра

Че ти ри да на
класичне му зи ке из
раз ли чи тих епо ха

За вр ше на три ло ги ја
филм ске му зи ке

Ве ли чан стве ним кон цер том у
Ри мо ка то лич кој цр кви Св. Кар -
ла Бо ро меј ског у че твр так, 6.
ју на, отво рен је де ве ти Ме ђу -
на род ни фе сти вал кла сич не ка -
мер не му зи ке. Као што је и до
са да би ла тра ди ци ја, фе сти вал
је одр жан на ви ше ло ка ци ја у
гра ду, а сва ке ве че ри на сту пи -
ли су дру га чи ји са ста ви.

Пр во ве че је би ло по све ће но
Ви вал ди ју, а ван вре мен ске ком -
по зи ци је је с ка мер ним ан сам -
блом од сви рао чу ве ни хо ланд -
ски ви о ли ни ста Да ни јел Ро -
ланд. Ово је ње го во пр во го -
сто ва ње у Пан че ву, али он че -
сто по се ћу је Ср би ју због сво је
парт нер ке, че лист ки ње Ма је
Бог да но вић, ко ја је та ко ђе на -
сту пи ла у окви ру пр ве ве че ри.

– Про шле го ди не сам чуо за
фе сти вал ка да сам био гост на
кон цер ту Бе о град ске фил хар -
мо ни је. Ово што Ог њен ра ди ве -
о ма је ва жно. Он успе ва да при -
ву че пу бли ку у ре ла тив но ма -
лом гра ду као што је Пан че во и
при том до во ди ка мер ну му зи ку
свет ске кла се – ре као је Ро ланд.

Он ка же да су фе сти ва ли на
ко ји ма се сви ра кла сич на му -
зи ка зна чај ни, јер је то од ли -
чан на чин да се по ка же ко ли -
ко она мо же би ти за бав на и
ин те ре сант на свим уз ра сти ма.

– Кла сич на му зи ка ни је не -
што ушто гље но, ели ти стич ки.
Она је за и ста сјај на и уз бу -
дљива – на гла сио је хо ланд ски
ви о ли ни ста.

Дру ге ве че ри у Све то сав ском
до му је одр жан кон церт под на -
зи вом „За љу бље ни”, на ко јем
су из ве де на де ла ве ли ка на кла -
сич не му зи ке из три епо хе: Хајд -
на (кла си ци зам), Шу ма на (ро -
ман ти зам) и Пја цо ле (20. век).
Пу бли ка је ужи ва ла у ком по -
зи ци ја ма ин спи ри са ним за ни -
мљи вим љу бав ним при ча ма сво -
јих ства ра ла ца. Тре ће ве че обе -
ле жи ле су ари је из опе ре „Ча -
роб на фру ла” у аран жма ну за
ду вач ки ок тет с кон тра ба сом.

По след ње фе сти вал ске ве че -
ри, у не де љу, 9. ју на, одр жан је
га ла кон церт „Movie Classic”.
Нај ве ће филм ске хи то ве из вео
је ан самбл Бал кан ске ка мер не
ака де ми је с го сти ма, под

диригент ском па ли цом Алек -
сан дра Ко ји ћа.

– За вр шни кон церт филм ске
му зи ке по ка зао се као пра ви по -
тез ка да је у пи та њу по пу ла ри -
за ци ја фе сти ва ла. С об зи ром на
то да је ово био по след њи кон -
церт у ци клу су „Movie Classic”,
же лео сам да бу де по се бан. Тра -
јао је ду же од прет ход на два и
об је ди нио не ке од ра ни је из ве -
де них ну ме ра с но вим. Екс клу -
зив не аран жма не по себ но за ову
при ли ку ура дио је Кон стан тин
Бла го је вић. Овог пу та смо има -
ли и фе но ме на лан во кал Бра -
ни сла ве По дру мац, ко ји је до -
дат но укра сио и обо га тио за вр -
ше так на ше три ло ги је – ре као
је Ог њен По по вић, умет нич ки
ди рек тор фе сти ва ла.

Са ор ке стром је на сту пио и
рок му зи чар Ба не Глу ва ков, ко -
ји је од про шле го ди не члан
бен да „Ог њен По по вић”.

– Обо ји ци нам је за јед нич ко
то што во ли мо да пло ви мо у
раз ли чи тим му зич ким прав ци -
ма – на гла сио је По по вић.

Он је до дао да ин те ре со ва ње
за овај фе сти вал сва ке го ди не
ра сте и да ми сли да је основ ни
раз лог вр хун ски ква ли тет умет -
ни ка ко је би ра.

– Стан дар ди су већ са да ве -
о ма ви со ко по диг ну ти, ако
узме мо у об зир звуч на име на
ко ја до ла зе и ре пер то ар ко ји
се из во ди. С дру ге стра не, и
ови сјај ни му зи ча ри на кон
насту па на „Кла сик фе сту” увек
на гла се да се на да ју да ћу их
по но во по зва ти – ре као је
Попо вић.

При мет но је да он у овај фе -
сти вал ула же мно го љу ба ви,
енер ги је и зна ња, а све ве ћи
број по се ти ла ца фе сти ва ла, по -
себ но мла дих, до ка зу је да и пу -
бли ка то ви ди.

Улаз на сва дешавања
слободан

У пе ри о ду од 14. до 16. ју на у
Пан че ву ће би ти одр жа ни сед -
ми „Да ни Вај фер та”, ма ни фе -
ста ци ја ко ју ре а ли зу је Ту ри -
стич ка ор га ни за ци је Пан че ва.

Све ча но отва ра ње би ће при -
ре ђе но у пе так, 14. ју на, на кон
на сту па деч јег хо ра „Во кал кидс”,
а на глав ној би ни, од 22 са та,
на сту пи ће Ђор ђе Да вид. Дру гог
да на, од 20 са ти, по се ти о ци ће
има ти при ли ку да слу ша ју
„Здрав ко Чо лић три бјут бенд
Пе тар Јо јић Пер чо ли”, а по том
ће на сту пи ти по зна ти бив ши пе -
вач гру пе „Би је ло дуг ме” Ален
Исла мо вић. По след ње ве че ри
на ши су гра ђа ни мо ћи ће да ужи -

ва ју уз вој во ђан ске ме ло ди је у
из во ђе њу Звон ка Бог да на.

У су бо ту и не де љу, од 18 до
19 са ти, на глав ној би ни на -
сту пи ће ло кал на кул тур но-
умет нич ка дру штва, а сва ког

да на од 17 до 20 са ти би ће ор -
га ни зо ван деч ји про грам уз ани -
ма то ре и ра ди о ни це.

У На род ном му зе ју у окви ру
пра те ћег про гра ма би ће ор га -
ни зо ва на пре да ва ња о Ђор ђу

Вај фер ту и ње го вим са вре ме -
ни ци ма. Пре да ва чи ће би ти
Ни ко ла Вла јић, ет но лог, и по -
ла зни ци гру пе за исто ри ју Ре -
ги о нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” из Пан че ва.

Ма ни фе ста ци ја се одр жа ва
у част Ђор ђа Вај фер та, ве ли -
ког ин ду стри јал ца, пр вог гу -
вер не ра На род не бан ке Ср би -
је, кти то ра, по што ва о ца умет -
но сти, ко лек ци о на ра, до бро -
тво ра и ве ли ког ху ма ни сте.

Удру же ње „Ту ри зам и ма ни -
фе ста ци је Ср би је” 2015. го ди -
не про гла си ло је ма ни фе ста -
ци ју „Да ни Вај фер та” за „нај -
бо љу но ву ма ни фе ста ци ју”.

Ор га ни за тор је Ту ри стич ка
ор га ни за ци ја Пан че во, уз по -
др шку Гра да Пан че ва.

НА СМО ТРИ ДЕЧ ЈИХ ФОЛ КЛОР НИХ АН САМ БА ЛА

„Па у но вић” пр вак
На кон успе шних на сту па у про -
гра ми ма град ске, ре ги о нал не и
по кра јин ске смо тре деч јих фол -
клор них ан сам ба ла, као и це -
ло ве чер њег кон цер та одр жа ног
7. ју на у дво ри шту До ма омла -
ди не Пан че во, деч ји ан самбл
ви ших раз ре да КУД-а „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП” успе шно
се пред ста вио у про гра му 14.
смо тре деч јих фол клор них ан -
сам ба ла Ср би је у Ва ље ву. Смо -
тра је одр жа на 8. ју на у дво ра -
ни Цен тра за кул ту ру Ва ље во, а
ан сам бли су на сту пи ли у две
так ми чар ске ка те го ри је – ни -
жи и ви ши раз ре ди.

У ста ри јој ка те го ри ји (ви ши
раз ре ди) пред ста ви ло се пет на -
ест ан сам ба ла из Ве ли ког Гра -
ди шта, За је ча ра, Ко сов ске Ми -
тро ви це, Ва ље ва, Ужи ца, Бо ра,
Мла де нов ца, Ко сје ри ћа, Ста ре
Па зо ве, Сив ца, Бо га ти ћа,
Краљева, Бе ле Цр кве и Пан че -
ва. Ше сна ест играч ких па ро ва
и два на е сто чла ни на род ни

оркестар КУД-а „Стан ко Па у -
но вић НИ С–РНП” пред ста ви ли
су се у ко ре о гра фи ји „Игре из
Врањ ског по ља”, у ко јој су при -
ка за не на род не игре и пе сме се -
о ског ста нов ни штва из око ли не
Вра ња. Из у зет но на дах ну то и

успе шно из во ђе ње оце ње но је с
93,33 бо да, што је би ло до вољ -
но за осва ја ње пр вог ме ста, злат -
не пла ке те и ти ту ле нај бо љег
деч јег ан сам бла у Ср би ји. 

– Овај из у зе тан ре зул тат по -
твр да је кон ти ну и ра ног и успе -

шног ра да с деч јим ан сам бли -
ма у КУД-у „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП”, о че му све до че мно -
го број не на гра де с фе сти ва ла у
на шој зе мљи и ино стран ству –
ре као је Де јан Три фу но вић,
умет нич ки ди рек тор ан сам бла. 

Културни телекс
Из ло жбе

По не де љак, 17. јун, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти:
из ло жба под на зи вом „Мла дост у ше зде се тој” Сла ђа не Пе тро -
вић Ва ра гић.

Уто рак, 18. јун, 19 са ти, Све ча на са ла На род ног му зе ја: из ло -
жба умет нич ких де ла на ста лих у Ме ђу на род ној ли ков ној ко -
ло ни ји „Гам зи град 2018”.

Че твр так, 20. јун, 18 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло жба
пла ка та Би је на ла умет но сти Пан че ва. 

Му зи ка

Пе так, 14. јун, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: го ди шњи
кон церт Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар лић”. 

Пе так, 14. јун, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт гру пе
„Кан да, Ко џа и Не бој ша”.

Су бо та, 15. јун, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: му зич ко ве че
„Trap & Rap Night”.

Уто рак, 18. јун, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ба лет ска
пред ста ва „Пи но кио” пле сног клу ба „Ба ле ри на”.

По зо ри ште

Су бо та, 15. јун, 14 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред ста -
ва за де цу „Из ви ни те, ко ли ко има те го ди на?” по зо ри шта „Пе -
тар Пан”. 

Те мат ски про грам 

Че твр так, 13. јун, 19.30, Град ска би бли о те ка: три би на „Ера -
ди ка ци ја сло бод не во ље – оба ве зна вак ци на ци ја у Ср би ји”.
Гост др Јо ва на Стој ко вић. 

Пе так, 14. јун, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја зби р ке
пе са ма „Las perles de la verite” Је ле не Ол ћан. 

Че твр так, 20. јун, 20 са ти, Шко ла цр та ња До ма омла ди не:
пре да ва ње фо то-ре пор те ра Алек сан дра Стој ко ви ћа „Тре ну так
за бе ле жен у веч но сти”.

Све тла на Ја го дић, 

пе сни ки ња

ФИЛМ: Во лим ита ли јан ска
оства ре ња, на ро чи то ко ме ди -
је. Ско ро сам од гле да ла филм
„Муж и же на”. Пре о ку пи ран
сва ко днев ним оба ве за ма, мла -
ди брач ни пар упа да у кри зу
и обра ћа се брач ном са вет -
ни ку. Ка ко се рад ња од ви ја,
де ша ва се за ни мљи ва за ме на
уло га. Кроз ко ми чан рас плет
уви ђа мо ко ли ко за бо ра вља мо
јед ни на дру ге због свог ега,
као и на љу бав ко ја нас је по -
ве за ла на по чет ку. Као што
се де си ло овом па ру. Глу ма
је ви ше не го увер љи ва, а ле -
по та глав не глу ми це, као и
са ма те ма са вре ме ног жи во -
та до вољ на су пре по ру ка.
Филм је ди на ми чан, за ба ван
и опо ми ње на раз у ме ва ње у
од но си ма.
КЊИ ГА: „Оста ни ту” ита ли -
јан ске спи са те љи це Мар га рет
Ма цан ти ни де ло је ко је оста -
вља трај ни пе чат. Ау тор нас
уво ди у при чу о бор би за жи -
вот ћер ке јед ног не у ро хи рур -
га. Књи га опи су је љу бав из
јед ног дру гог угла, на нео би -
чан на чин, и на по чет ку може
и од би ти чи та о ца. Међу тим,

ка ко се стра ни це ни жу, та ко
се ја вља и раз у ме ва ње за глав -
не ју на ке у на шој све сти. Те -
ма су по ро дич ни и љу бав ни
од но си.
МУ ЗИ КА: „Битлси” су део
сва ког мог да на, као и Реј
Чарлс, Ти на Тар нер и „Квин”.
У по след ње вре ме нај ви ше
ми при ја ју Џос Сто ун, Ар сен
Де дић, Ра де Шер бе џи ја, Дар -
ко Рун дек, Вла до Ди вљан,
„Идо ли”. У прин ци пу сви жа -
нр о ви му зи ке до ла зе у об зир
осим „мо дер не”. Му зи ка је
са став ни део све га од ју тра
до мра ка, у ку ћи, на по слу,
ко ли ма... Она ко ја се пре ли -
ва у по е зи ју мој је пр ви из -
бор. Чак и не ка де ла кла сич -
не му зи ке, ко ја мо гу би ти вр -
ло ре лак си ра ју ћа на кон стре -
сне рад не не де ље.

Остани ту

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Затварање фестивала
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НАШ ГОСТ: ПРЕ ДРАГ СТАР ЧЕ ВИЋ, УЧИ ТЕЉ

УЧИ ТЕЉ ЗА ПЕ ТИ ЦУ
Пре драг Стар че вић је за вр шио
Пе да го шку ака де ми ју у Ужи цу
и Учи тељ ски фа кул тет у Бе о -
гра ду. Од 1987. го ди не ра ди
као учи тељ у ОШ „Јо ван Јо ва -
но вић Змај”, а се дам ме се ци
то ком 1995. у Неа Апо ло ни ји,
у Грч кој, био је учи тељ на шој
де ци ко ја су из гу би ла ро ди те -
ље у ра ту. Од ја ну а ра до сеп -
тем бра 2002. го ди не ра дио је
на осни ва њу До пун ске шко ле
„Све ти Са ва” у Со лу ну и Ка те -
ри ни ју, а ма ја 2008. го ди не
осно вао је срп ску шко лу у Леп -
то ка ри ји.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За што сте по -
ста ли учи тељ?

ПРЕ ДРАГ СТАР ЧЕ ВИЋ: Ка -
да сам ја био ма ли, учи те љи ца
је би ла па жљи ви ја пре ма де ци
углед них љу ди и ви ше их је
ма зи ла, а за че ти ри го ди не ме -
не је са мо јед ном по ми ло ва ла
по гла ви. Уоп ште
ме ни је при ме ћи -
ва ла. Та да сам ми -
слио да бих ја, да
сам учи тељ, био
до бар пре ма свој
де ци и ве ро ват но
се та да и ро ди ла
же ља. Отац је хтео
да сту ди рам еко -
но ми ју, па сам,
кри ју ћи се, пре
под не ишао на ча -
со ве еко но ми је, а
по под не на Пе да -
го шку ака де ми ју,
све у на ди да ће
он од у ста ти. Ме -
ђу тим, он ни је од -
у ста јао, па сам ја
пре стао да идем на
Ака де ми ју. Сту ди -
рао сам на Еко -
ном ском фа кул те -
ту, али сам пре
кра ја схва тио да то
ни је за ме не. Вра -
тио сам се на Пе да го шку ака -
де ми ју и ка сни је за вр шио Учи -
тељ ски фа кул тет. По сле то га
сам се за по слио у пан че вач кој
„Зма је вој шко ли”.

l До шли сте из Ужи ца у Пан -
че во. Ка ко су вас при хва ти ле
ко ле ге?

– У пр во вре ме сам ра дио на
од ре ђе но, а кад су ме при ми ли
за стал но, сти гао је и по зив из
бе о град ске Основ не шко ле
„Краљ Пе тар I”. Оти шао сам
ов де код ди рек то ра и ре као му
да су ме при ми ли та мо, оче ку -
ју ћи да ће да ме на пад не и да

ћу има ти раз лог да одем. Ме -
ђу тим, он ми је ре као да ме во -
ли као де те и да, ако ње га пи -
там, тре ба да при хва тим по сао
у Бе о гра ду,  јер је Пан че во ма -
ло за ме не. По ми слио сам он -
да: кад је ди рек тор ова кав пре -
ма ме ни, тре ба да оста нем! И
ни ка да се ни сам по ка јао због
то га. Дра го ми је што сам већ
то ли ко у „Зма је вој шко ли”.

l Ка ко вам је из гле дао, по
до се ље њу, жи вот у Пан че ву?

– Био сам оду ше вљен! Не
бих био ов де где је сам да љу ди
ни су би ли сјај ни. До би јао сам
по др шку од свих. Во лим овај
мен та ли тет, љу ди су бла ги...

Пан чев ци уме ју да ис ка жу по -
што ва ње чо ве ку и пра вим вред -
но сти ма.

l Ро ди те љи ва ших са да шњих
и бив ших ђа ка го во ре да има -
те по се бан на чин ра да и да сте
ве о ма кре а тив ни...

– По сле са мо две го ди не мог
ра да у шко ли ми смо у учи о -
ни ци има ли ри би це, пти це,
биљ ке, хрч ко ве, те ра ри јум с бу -
би ца ма, осли ка ли смо зид мо -
ти ви ма из „Ма лог прин ца”. Код
ме не је та кре а тив ност од у век
по сто ја ла. Де ца су из вор мо је
ин спи ра ци је. Основ мог ра да
од по чет ка је да по др жа вам све
што сла ви жи вот. Не мо гу да
ка жем да су мо ји ча со ви бај ка.
Има ту за де цу и те шких тре -
ну та ка, ка да се по сва ђа ју, по -
би ју, али све те ства ри ко ри -
стим као те ме за ра ди о ни цу у
ко јој се уче жи во ту, у ко јем се,
на жа лост, и кроз бол са зре ва.

Ка жу да се учи те љи с по сла
вра ћа ју умо р ни јер у то ку јед -
ног рад ног да на мо ра ју да до -
не су пар хи ља да од лу ка. Ја не -
кад имам ути сак да овај по сао
ра дим из хо би ја. Во лим га и
ра ду је ме. Мо гао сам сто пу та
да про ме ним за ни ма ње, али та
кре а тив ност де це, њи хо ве игре,
фан та зи ја и ма шта, то ме све
по кре ће и лак ше ми је да жи -
вим у њи хо вом све ту.

l Ко ли ко су се де ца про -
мени ла?

– Ни су се де ца мно го про -
ме ни ла! Скан да ло зно зву чи,
али ја не при ме ћу јем про ме не
у но вим ге не ра ци ја ма, је ди но
што су ви ше ин фор ми са ни због
ин тер не та и те ле ви зи је. Што
се ти че деч је игре, по ште ња,
жи вот не ра до сти, не при ме ћу -
јем раз ли ку у од но су на не ка -
да шње на ра шта је. По др жа вам
зна ња ко ја де ца има ју и над -
гра ђу јем их. У ра ду ко ри стим
ин тер нет, па мет ну та блу, али
и кла сич ну му зи ку на сва ком
ча су. Она де цу осло ба ђа тре -
ме.

l Пу шта ли сте де ци му зи ку
од по чет ка свог ра да?

– Про фе сор ли ков ног на Учи -
тељ ском фа кул те ту пре по ру -
чи вао нам је да де ца ра де уз
му зи ку. На по ла га њу при прав -
нич ког ис пи та имао сам рад
„Ли ков ни рад де те та и ли ков -
ни из раз као из раз емо ци ја”.
Пси хо лог је пред ло жио да га
по ша љем на кон грес пе да го га
СФРЈ, на ко јем су уче ство ва ли
док то ри и ма ги стри на у ка. Одр -
жа вао се у До му син ди ка та и
уче сни ци у са ли де ло ва ли су
ми за ин те ре со ва но. По сле се -
дам ми ну та од ре ђе них за из -
ла га ње ко ми си ја ми је ре кла
да про ду жим за још се дам. Кад
сам за вр шио, вра тио сам се с
би не на сво је ме сто, а јед на
ко ле ги ни ца се окре ну ла и да -
ла ми свој број те ле фо на, да
јој се ја вим због са рад ње. На
па у зи су се уче сни ци оку пи ли
око ме не, а ис по ста ви ло се да
је та ко ле ги ни ца по моћ ни ца

ди рек то ра Пе да го шке ака де -
ми је. По сле ме сец да на они су
до шли у „Зма је ву шко лу” да
сни ма ју мо је ча со ве као при -
ме ре ко ји ће се об ра ђи ва ти на
се ми на ри ма за учи те ље. Ка -
сни је су ту еду ка ци ју про шли
сви бе о град ски на став ни ци.
Био сам по чет ник, још ни сам
ни при прав нич ки био по ло -
жио, и то ми је био ве ли ки
под сти цај и до каз да вре дим.

l Ко ли ко је ва жно за учи -
теље да се кон стант но уса вр -
ша ва ју?

– Ја сам на се ми на ре ви ше
ишао ра ни је, кад то ни је би ло
оба ве зно, јер ме је та кав вид
уса вр ша ва ња за ни мао. Ба вио
сам се на уч ним ра дом и соп -
стве ним ис тра жи ва њи ма, ко ја
сам пре зен то вао, а би рао сам
те ме ко је су ме ни би ле сми -
сле не и оне ко је су у скла ду с
мо јом при ро дом. Кон крет но,

је зик са о се ћа ња ми је про ме -
нио жи вот. Се ми нар на ту те -
му у Пан че ву је тра јао  не де љу
да на. Др жа ла га је На да Иг -
ња то вић Са вић, јед на по себ на
осо ба. Она је би ла про фе сор -
ка раз вој не пси хо ло ги је на Фи -
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о -
гра ду. Ка сни је смо се сре ли
опет у Со лу ну, ка да се она вра -
ћа ла са еду ка ци је ко ја је би ла
на Пи ло ну, и тај су срет се пре -
тво рио у нај леп шу и нај ро ман -
тич ни ју ве зу у мом жи во ту.
На да је до ста ути ца ла на ме -
не. Она је пра ви ла план и про -
грам за Гра ђан ско вас пи та ње
од пр вог до че твр тог раз ре да,
до не ла је је зик са о се ћа ња у
Ср би ју и би ла еду ка тор за на -
став ни ке. Пу то ва ли смо по све -
ту на раз не ра ди о ни це ко је је
она др жа ла са ма, или смо их
др жа ли нас дво је. Про ме ни ла
је мој жи вот и ја са да је зик са -
о се ћа ња ши рим где год мо гу,
на ча со ви ма и ван њих. То је
не ки дуг пре ма На ди, јер је
пре ми ну ла.

l Шта је је зик са о се ћа ња?
– Је зик са о се ћа ња се зо ве и

је зик жи ра фе. Баш жи ра фе, за -
то што она има нај ве ће ср це
од свих коп не них жи во ти ња и
са свим не при ја те љи ма жи ви у
сло зи. То је је зик љу ба ви. Има
нај ду жи врат и гле да про бле -
ме од о зго, јер су он да они мно -
го ма њи. Је зик на сил не ко му -
ни ка ци је је је зик зми је. Ја жи -
вим тај је зик са о се ћа ња, за то
имам то ли ко при ја те ља и по -
шту јем и во лим љу де и де цу.
Он да ми се све то вра ћа. Ма да
је не кад те шко но си ти се с то -
ли ком ко ли чи ном љу ба ви.

l На шта сте нај ви ше по но -
сни у свом ра ду?

– Ка да ви дим да су де ца ус -
пе ла у жи во ту и да је мој жи -
вот имао сми сао. И на на гра ду
„Про фу ту ро” за ува жа ва ње раз -
ли чи то сти, али и на јед но ста -
бло бо ра ко је су ро ди те љи у
Грч кој по са ди ли на Олим пу с
та блом на ко јој пи ше „Пре дра -
гу Стар че ви ћу, про фе со ру и

осни ва чу пр вих срп ских шко -
ла у Со лу ну, Ка те ри ни ју и
Лепто ка ри ји”.

l Ко ли ко вам на гра де зна че?
– Не во лим так ми че ња. Тру -

дим се да не раз ви јам так ми -
чар ски дух код де це, иа ко сви
при руч ни ци на ста ве тра же да
ор га ни зу јеш так ми че ња. Ја ни
као по чет ник то ни сам ра дио,
јер так ми че ња раз ви ја ју мр -
жњу. На гра де, с јед не стра не,
људ ски, при ја ју, а с дру ге до -
но се не при ја те ље. Не при јат но
ми је ка да не ко ка же да сам
нај бо љи учи тељ, јер не знам
шта да ка жем. Ни ка да се ни -
сам тру дио да бу дем нај бо љи.
Ја сам са мо ослу шки вао се бе и
ра дио оно што ме ни и де ци
при ја и што сла ви жи вот.

l Ви сте би ли осни вач срп -
ских шко ла у Грч кој?

– Сти ца јем окол но сти до био
сам при ли ку да осну јем Срп -

ску шко лу у Со лу -
ну. Иза то га је ста -
ја ло Ми ни стар ство
про све те Ре пу бли -
ке Ср би је. На са -
мом по чет ку смо
оку пи ли два де сет
че тво ро де це. Њи -
ма је то би ла пр ва
при ли ка да се
срет ну и дру же. С
вре ме ном је број
де це ра стао и на
кра ју их је би ло
око сто три де се то -
ро. Пре тво ри ли
смо се у јед ну ве -
ли ку по ро ди цу.
Де вет го ди на сва -
ка од лу ка на сва -
ком ро ди тељ ском
до но ше на је јед -
но гла сно. То је био
пра ви ми си о нар -
ски про је кат, ја
сам био као све -
ште ник – у сва кој

ку ћи до бро до шао, све тај не сам
знао. Зна чио сам и ја њи ма и
они ме ни. С мно ги ма сам и
дан-да нас при ја тељ на дру штве -
ним мре жа ма, а мно ги су по -
че ли да упи су ју и фа кул те те у
Бе о гра ду.

l То ком 1995. го ди не ра ди -
ли сте се дам ме се ци у Неа Апо -
ло ни ји с де цом ко ја су из гу би -
ла ро ди те ље у ра ту?

– Мно го све та је из бе гло и
мно ги су се на шли у Пан че ву.
Цр ве ни крст Ср би је и Ми ни -
стар ство про све те су са за јед -
ни цом гра до ва у Грч кој ор га -
ни зо ва ли сед мо ме сеч ни бо ра -
вак те де це у грч ким по ро ди -
ца ма. Ка сни је су до шла и де ца
с Ко со ва. Кроз овај про грам је
про шло ви ше од 11.000 на ше
де це. То ми је био нај те жи пе -
ри од у жи во ту и о то ме не при -
чам че сто. Тој де ци био сам и
отац и мај ка. За ми сли те: јед но
де те поч не да пла че јер се се -
ти ло та ти не кр ва ве оде ће, он -
да поч ну сви да пла чу. Ми слио
сам да ни сам оста вио траг у
њи ма, али са да, кад ми пи шу,
ви дим да је то огро ман пе чат.
За до вољ ство ми је ка да ме по -
ми њу као до брог учи те ља и чо -
ве ка. Се ћам се да су се они та -
мо игра ли нео бич них ига ра.
Јед ног да на пре ла зио сам пре -
ко тр га у се лу, а они узе ли грч -
ку де цу да им у игри бу ду ро -
ди те љи ко ји их че ка ју у Бе о -
гра ду на же ле знич кој ста ни ци!

Мо рам да ка жем да смо би -
ли ле по при хва ће ни од Гр ка.
Они су бри ну ли о де ци и све
им ку по ва ли.

l Ка ко је на вас то ути ца ло?
– Са да, кад дам де те ту трој -

ку, или не дај бо же је ди ни цу,
ја не спа вам. Сми шљам шта да
га пи там да то по пра ви. Од та -
да сам са мо јед ној де вој чи ци
мо рао да за кљу чим две двој ке.
Код ме не сви има ју про сеч ну
оце ну 4,85 па на ви ше.

Јер по сле ис ку ства с том де -
цом не мо гу да под не сем бол и
су зе.

Мир ја на Ма рић

У при су ству број них вер ни -
ка и углед них го сти ју у Ка -
то лич кој цр кви Све тог Кар -
ла Бо ро меј ског 14. ок то бра
2017. све ча но је обе ле жен ре -
дак ју би леј: 300-го ди шњи ца
од фор ми ра ња Ри мо ка то лич -
ке жу пе Све тог Кар ла Бо ро -
меј ског и при су ства ка то ли -
ка у Пан че ву.

По во дом тог зна чај ног дога -
ђа ја одр жа на је све ча на све та

ми са на ма ђар ском и хр ват -
ском ко ју су за јед нич ки слу -
жи ли зре ња нин ски би скуп Ла -
ди слав Не мет, апо стол ски
нун ци је Све те Сто ли це у Бе -
о гра ду Лу чи ја но Су ри ја ни, бе -
о град ски над би скуп и ми тро -
по лит Ста ни слав Хо че вар и
дру ги ве ли ко до стој ни ци Ка -
то лич ке цр кве.

На кра ју сла вља пан че вач -
ки жуп ник Ро берт Па шћик
уру чио је по клон Лу чи ја ну
Су ри ја ни ју у име ло кал не ка -
то лич ке за јед ни це.

На кон то га у пре двор ју цр -
кве све ча но је от кри ве на и
бла го сло ве на спо мен-пло ча
на ко јој се на ла зе име на и
пре зи ме на свих све ште ни ка
ко ји су би ли ста ре ши не Цр -
кве Све тог Кар ла Бо ро меј -
ског и упра ви те љи пан че вач -
ке ка то лич ке жу пе од 1717.
го ди не, ка да по чи ње ње на
ду го го ди шња исто ри ја, па до
да нас.

При ча о цр кви ко ја се на -
ла зи пре ко пу та Гим на зи је је
при ча о ви ше не го те шким
вре ме ни ма на про сто ри ма
Пан че ва и ју жног Ба на та. Та
вре ме на су би ла ис пу ње на
стра да њи ма вер ни ка, осва ја -
њи ма, ра за ра њи ма и пљач ка -
ма Ту ра ка, епи де ми јом ку ге
на те ри то ри ји Пан че ва и мно -
гим дру гим не во ља ма.

Ме ђу тим, при ча о Цр кви
Све тог Кар ла Бо ро меј ског
исто вре ме но је и при ча о
хра бро сти и упор но сти ње -
них осни ва ча, чла но ва за јед -
ни це фра ње ва ца ми но ри та
ко ји су не ка да жи ве ли на те -
ри то ри ји Пан че ва. Они су
ус пе ли да и по ред мно го број -
них те шко ћа пре жи ве, оп -
ста ну и из бо ре се са свим ис -
ку ше њи ма.

Да ни су би ли та кви, у Цр -
кви Све тог Кар ла Бо ро меј -
ског да нас не би мо гли да се
ви де нај ста ри ји ру ко пис на
те ри то ри ји Пан че ва и ју жног
Ба на та, ле то пис жу пе „Хи -
сто ри ја до мус” пи сан ка ли -
граф ским ру ко пи сом на ла -
тин ском, ко ји да ти ра из 1757.
го ди не, или ико на Пре све те
Бо го ро ди це По моћ ни це чу -
де сне ле по те, пред ко јом се
при ли ком јед не по се те Пан -
че ву по кло нио и оста вио злат -
ник кнез Ми лош Обре но вић,
као и мно ги дру ги вер ни ци

ка то лич ке, али и пра во слав -
не ве ро и спо ве сти (!) јер се
сма тра да је чу до твор на! Не
би мо гли да се ви де ни мно -
ги дру ги пред ме ти из ви ше -
ве ков не за о став шти не ове цр -
кве за ко је се мо же са мо ре -
ћи да се не зна ко ји је од ко -
јег леп ши.

На пи та ње но ви на ра „Пан -
чев ца” шта би још из дво јио
из ду го го ди шње исто ри је 

ове цр кве њен ста ре ши на,
жуп ник Ро берт Па шћик, из -
ја вио је:

– На при мер, у по се те
нашој ка то лич кој жу пи до -
ла зиле су пра во слав не вла -
ди ке и увек су зво ни ла зво на
у част њи хо вог до ла ска. Или,
сле де ћи до га ђај: 16. ма ја
1749. го ди не кроз Пан че во
је про ху ја ла стра хо ви та олу -
ја. Она је сру ши ла ка то лич -
ку цр кву, чи ме је фра ње вач -
кој за јед ни ци на не та не про -
це њи ва ште та. Ње ни чла но -
ви су та да би ли без на де да
по сто ји мо гућ ност ње не об -
но ве. Ме ђу тим, од лу чи ли су
да се ипак не пре да ју и упу -
ти ли су рим ском цар ском
апо стол ском кра љев ском
пре сто лу мол бу за по моћ.
Њи хо ва упо р ност је уро ди ла
пло дом, јер им је одо бре но
1.000 фо рин ти за из град њу
но ве цр кве – ис при чао је
Пашћик.

Он је до дао да је не мо гу ће
за бо ра ви ти ни чу до ко је се
до го ди ло 31. де цем бра 2011.
Тог да на у цр кви се слу жи ла
тра ди ци о нал на ми са за хвал -
но сти Го спо ду за све ле по што
се де си ло то ком го ди не.

Они ко ји су по сле ње оста -
ли по след њи у цр кви, пре не -
го што су оти шли ку ћи, за бо -
ра ви ли су да ис кљу че лам пи -
о не. Из био је по жар, али је
ва тре на сти хи ја до шла са мо
до од ре ђе ног ме ста у цр кви и
од јед ном ста ла и ви ше се ни -
је ши ри ла.

Пре ма ре чи ма жуп ни ка Па -
шћи ка, то је нео бја шњи во и
сма тра се да се та да до го ди -
ло чу до и да је цр кву спа сло
чу до! Та кво ве ро ва ње је још
ја че ка да се узме у об зир да у
уну тра шњо сти цр кве има мно -
го пред ме та од др ве та, по чев
од сто ли ца за вер ни ке, ко је
да ти ра ју из 1777. го ди не. Да
их је све за хва ти ла ва тра, по -
жар у цр кви имао би ве ли ке
раз ме ре и те шко да би би ло
шта оста ло од ње.

На сре ћу, то се ни је де си -
ло, че му је, ка ко се сма тра,
до при нео је дан ка то лич ки све -
тац. У ње го ву част у дво ри -
шту цр кве је на кон по жа ра
као се ћа ње на тај до га ђај по -
диг нут ма ли про стор за мо -
ли тве.

М. Г.

КА ТО ЛИЧ КА ЦР КВА СВ. КАР ЛА БО РО МЕЈ СКОГ

При ча стара три века

Ја не примећујем
промене у новим
генерацијама, 
једино што су више
информисани због
интернета и
телевизије. Што се
тиче дечје игре,
поштења, животне
радости, не
примећујем разлику у
односу на некадашње
нараштаје.

Предраг Старчевић

Црква Св. Карла Боромејског



Петак, 14. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

12

Жи во пи сна из ло жба фо то гра -
фи ја под на зи вом „Мон го ли -
ја отво ре ног ср ца”, ко ја при -
ка зу је не сва ки да шње пре де -
ле јед не од нај ми стич ни јих
зе ма ља на све ту, отво ре на је
у сре ду, 5. ју на, у га ле ри ји
„Бо ем” стар че вач ког До ма
кул ту ре.

На тим ра до ви ма је ау тор
Ми ро слав Кр ша нин при ка зао
низ им пре си ја с Да ле ког ис -
то ка, на ко ји је пу то вао ле -
ген дар ном Тран сси бир ском
же ле зни цом. Иа ко је имао од -
ре ђе на пре ду бе ђе ња пре ма
бес крај но ве ли кој зе мљи по -
зна тој по Џин гис-ка ну, ша -
ма ни ма, ти бе тан ском бу ди -
зму и ко му ни зму, уме сто оче -
ки ва них мо на шки пре о збиљ -
них Мон го ла, до че ка ли су га
то пли љу ди отво ре ног ср ца и

ра ши ре них ру ку. У ту не по -
сред ност за љу био се на пр ви
по глед, што је пре нео и на
фо то гра фи је.

Ње го во уме ће по твр дио је
је дан од на ших нај ве ћих сли -
ка ра да на шњи це – Ми лош
Шо ба јић, ре чи ма да чо век
по пут Кр ша ни на, ина че свет -
ски афир ми са ног пред у зет -
ни ка, ни је мо рао да до ка зу је
ве ли чи ну сво је лич но сти, али
је упр кос то ме ње гов дух ва -
пио и за умет но шћу, по пут
ба вље ња фо то гра фи јом и
сли кар ством.

Ба нат ски Бре сто вац: Се о ска
сла ва Спа сов дан обе ле же на је
при год ним са др жа ји ма, по -
чев од кул тур но-умет нич ког
про гра ма у че твр так, 6. ју на,
до га ђа ња гли не них го лу бо ва

у не де љу, 9. ју на. ЈКП „Ком -
брест” по ста вио је над стре -
шни це на гро бљу.

Ба нат ско Но во Се ло: Бес плат -
ни пре вен тив ни ле кар ски пре -
гле ди ор га ни зо ва ни су у су бо -
ту, 8. ју на, ка да је бли зу две ста
љу ди, уз кон сул та ци је с ле ка -
ри ма, пре кон тро ли са ло штит -
ну жле зду, ше ћер, хо ле сте рол,
при ти сак... На ред ног ви кен да
би ће при ре ђе ни број ни про -
гра ми по во дом обе ле жа ва ња
се о ске сла ве – Ду хо ва.

До ло во: Удру же ње пен зи о не -
ра у че твр так, 13. ју на, ор га -
ни зу је јед но днев ни из лет на
ре ла ци ји Сре бр но је зе ро – твр -
ђа ва Го лу бац – ма на стир Ту -
ма не. Фол клор ни ан самбл
КУД-а „Ба нат ски вез” у пе так,
14. ју на, пу ту је у Ру му ни ју, у
ме сто Гер ла (округ Клуж), где
ће уче ство ва ти на Ме ђу на род -
ном фе сти ва лу „Да ни Гер ле”.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца при -
пре ма про це ду ру за уград њу
стру га ног ас фал та у по је ди -
ним кал др ми са ним ули ца ма.
По на ло гу по ме ну те ин сти ту -
ци је, во ли је ра у пар ку укра -
ше на је цве ћем, због сли ка ња
уче ни ка осмог раз ре да у среду,
12. ју на, на кон ма тур ског ба -
ла. Ва јар Гор ски Ка ба да ја
отво рио је на свом има њу по -
став ку пор тре та „Емо ци ја кроз
време”.

Ива но во: За ба ви штан ци и
уче ни ци ни жих раз ре да

учество ва ли су у сре ду, 12.
ју на, на кар не ва лу у Омо љи -
ци. Јав на ак ци ја у окви ру ре -
а ли за ци је про јек та „За бра на
дис кри ми на ци је” би ће одр -
жа на у пе так, 14. ју на, у школ -
ском дво ри шту. Те ку при пре -
ме за тре ћи Ме ђу на род ни фе -
сти вал хар мо ни ке „Злат на
дир ка”, ко ји ће би ти одр жан
23. и 24. ју на.

Ја бу ка: По зо ри штан це „Ма -
ли принц” из ве ло је у че твр -
так, 6. ју на,  пред ста ву „Зве -
зда на и Уо бра жен ко”, по тек -
сту То де та Ни ко ле ти ћа и у
ре жи ји Дра га не Ву ја си но вић,
за ђа ке ОШ „Го це Дел чев”.
Уче ни ци тре ћег раз ре да при -
ре ди ће из ло жбу ли ков них ра -
до ва у пе так, 14. ју на, у га ле -
ри ји До ма кул ту ре.

Ка ча ре во: Ко му нал но пред у -
зе ће оба вља по след ње при пре -
ме на уре ђе њу СРЦ-а „Је зе ро”
пред се зо ну ку па ња, ко ја тре -
ба да поч не око 20. ју на.

Омо љи ца: По че ло је по ста -
вља ње тар та на на ру ко мет -
ном и ко шар ка шком те ре ну
у дво ри шту шко ле. Фир ма
„Еко-сан” де ли ла је гра ђа ни -
ма сред ства за су зби ја ње
комара ца.

Стар че во: Де ца из вр ти ћа при
шко ли одр жа ла су за вр шну
при ред бу пред пу ном ве ли -
ком са лом До ма кул ту ре. На
истом ме сту у уто рак, 11. ју -
на, Те а тар „Бај ка” из Бе о гра -
да из вео је по зо ри шну пред -
ста ву за де цу под на зи вом
„Маша и ме да у бор би про тив
ка ри је са”. На чел ник Са ве за
из ви ђа ча Ср би је Мар ко Иво -
ше вић, ина че Стар че вац, бо -
ра вио је се дам да на у Стра -
збу ру на из ви ђач кој кон фе -
рен ци ји, док ће ста ре ши на ОИ
„На дел” Пре драг Стан ко вић,
као пред сед ник Из бор не ко -
ми си је Са ве за из ви ђа ча Ср би -
је, у не де љу, 16. ју на, уче ство -
ва ти на из бор ној скуп шти ни.

Месне актуелности 

СЕЛО

Го ди на ма је ди на
сигур на па ша

За бра ње ни
инсектици ди 
ве ли ка по шаст

Ово го ди шњи, дру ги „Да ни сун -
цо кре та” одр жа ни су про те клог
ви кен да на град ском „ли ме ном
тр гу”. По ред про да је пче ли њих
про из во да и дру гих ру ко тво -
ри на на те зга ма или ус пут них
са др жа ја, по пут на сту па фол -
кло ра ша, њи хов нај ва жни ји за -
да так био је по пу ла ри за ци ја
по тро шње ме да.

Удру же ње пче ла ра – По дру -
жни ца Пан че во та ко је још је -
дан пут ука за ло на вред но сти
ове до ка за но здра ве и ле ко ви -
те на мир ни це у ис хра ни, пре
све га де це. Сто га је, ре ци мо,
ду го го ди шњи пр ви чо век те ор -
га ни за ци је, Вој кан Ми лу ти но -
вић, ви ше пу та гру па ма ма ли -
ша на об ја шња вао зна чај ових
пле ме ни тих ин се ка та за чо ве -
чан ство.

Но ви хи бри ди (не) ме де?

По се бан ак це нат ста вљен је на
мед до би јен од сун цо кре та, ко -
ји је из не ког раз ло га не пра -
вед но пот це њен.

Је дан од озбиљ ни јих про из -
во ђа ча ме да, Не над Ту ца ков,
Пан че вац, члан стар че вач ког
дру штва, ко ји пче ле др жи у
Омо љи ци, на во ди да прак тич -
но сви пче ла ри што се се ле до -
ла зе ова мо у вре ме цве та ња те
ин ду стриј ске биљ ке.

– На ро чи то за то што ба грем
че сто под ба цу је, а ли ва да не даје

то ли ке при но се от кад не ма сто -
ке, ко ја сво јим из ме том на ђу -
бру је те биљ ке, да би оне уоп -
ште ме ди ле. Сун цо крет је, чи ни
ми се, пот це њен још у вре ме док
је „Ме декс” из Љу бља не био је -
ди ни от ку пљи вач, јер му је давао
нај ни жу це ну, ваљ да за то што га
у Сло ве ни ји не ма. И то је оста ло
до да нас. А ина че то је ви со ко -
фрук то зни мед, ко ји ула зи у мо -
дер не те ра пи је ди ја бе ти ча ра.
Лак ше је свар љив и вр ло бо гат
по ле ном, ко ји у се би има мно го
ами но ки се ли на, ви та ми на и ми -
не ра ла, ва жних за ја ча ње ор га -
ни зма – об ја шња ва Ту ца ков.

Он до да је да по сто је хи бри ди
сун цо кре та за ко је пче ла ри ка -
жу да не ме де, што ни је тач но.

– Ме де, али су ча ши це у ко -
ји ма сто ји нек тар пре ду бо ке, па
пче ле не мо гу да га до хва те

својим је зи ком. Све сни те чи -
ње ни це, не ки тех но ло зи по но -
во су по че ли да су пра ве сор те с
пли ћим ча ши ца ма. С дру ге стра -
не, но ви хи бри ди има ју ма ње
гла ви це, а што је она ве ћа, ду -
же ме ди, јер сун цо крет сва ког
да на отва ра по че ти ри кон цен -
трич на кру га цве то ва, што што
зна чи да круп ни ја гла ви ца има
ви ше тих пу по ља ка и про ду жа -
ва ме до бер – ис ти че пче лар.

Ра та ри, опа ме ти те се!

Овај про из во ђач се освр нуо и
на не дав ни по мор пче ла у око -
ли ни Ки кин де, ко ји је нај ве ро -
ват ни је по сле ди ца упо тре бе
нео ни ко ти но и да у тре ти ра њу
пше ни це ко ја је би ла у цве ту,
због че га је на стра да ло 1.640
пче ли њих за јед ни ца.

– Пше ни ца спа да у тра ве ко -
је има ју по лен, па је ве ро ват но
пче ла ма то би ло ин те ре сант но
у не до стат ку не чег дру гог. Слич -
но је и код ре пе и ку ку ру за.
По ме ну ти ин сек ти цид је за бра -
њен и очи глед но да га не ки
иле гал но до ба вља ју. Иа ко тај
отров пче лу не уби ја од мах,
дез о ри јен ти ше је и она не мо -
же да се вра ти у ко шни цу. Та -
кво се ме, ако ник не на ред не
го ди не, и та да мо же би ти уби -
стве но за пче ле, а вр ло је мо -
гу ће да се по сле ди це од ра жа -
ва ју и на је сти во уље. С дру ге
стра не, има ра та ра ко ји раз у -
ме ју зна чај пче ла, па нас зо ву
да до ђе мо с ко шни ца ма, ма -
кар им уга зи ли за сад, јер зна ју
да ће, на кон та квог опра ши ва -
ња, има ти од 30 до 60 од сто
ве ће при но се – ка же Ту ца ков.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

КР ША НИ Н У ГА ЛЕ РИ ЈИ „БО ЕМ”

Мон го ли ја 
отво ре ног ср ца

Бре сто вач ка се о ска сла ва обе -
ле же на је ра зно вр сним са др -
жа ји ма, а све је по че ло у че -
твр так, 6. ју на, ују тро, све том
ли тур ги јом у та мо шњој пра во -
слав ној цр кви.

Кул тур но-умет нич ки про грам
отво рен је по под не на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре и том при -
ли ком се пред ста ви ло око сто
три де сет уче сни ка. Нај пре су
пред број ну пу бли ку иза шле
пред школ ске гру пе ОШ „Ол га
Пе тров”, а по том су осма ци од -
и гра ли свој ма ту рант ски плес.
На кон то га су се ни за ли на сту -
пи пан че вач ког КУД-а „Чи гра”,
пле сне гру пе „Ро ма шка” и ма -
жо рет ки ња. Кон церт на род не и
там бу ра шке му зи ке прет хо дио

је из ла ску на би ну чла но ва реп
са ста ва „Кру ше вац ге то”.

На ред ног да на у га ле ри ји Ва -
тро га сног до ма отво ре на је из -
ло жба умет нич ке фо то гра фи је
под на зи вом „Пеј за жи” Ми ла -
на Мар ко ви ћа из Ва ље ва, ко јој
су, по ред ње го вих су гра ђа на и
до ма ћих за љу бље ни ка у ову вр -
сту умет но сти, при су ство ва ли
и го сти из Ко ви на и Бе о гра да.
Удру же ње ри бо ло ва ца „Злат ни
ка раш” у су бо ту, 8. ју на, од 8
са ти, ор га ни зо ва ло је на По -
ња ви ци так ми че ње у спорт ском
ри бо ло ву за де цу, под на зи вом
„Пе ца њем про тив дро ге”. Ме -
ђу три де сет осмо ро ма ли ша на
нај бо љи је био Стра хи ња
Крстић, а дру го и тре ће ме сто

за у зе ли су Ке мал Ге гић и Ни -
ко ла Јо ва нов.

По след њег да на, у не де љу, 9.
ју на, на до мак по ме ну тог во до -
то ка, Ло вач ко дру штво „Стре -
ла” при ре ди ло је га ђа ње гли -
не них го лу бо ва, у ко јем су уче -
ство ва ле и њи хо ве ко ле ге из
Де бе ља че, Уз ди на, Са ку ла и
Гроц ке. Њих пе де се так до че -
ка но је, по тра ди ци ји, уз хлеб,
маст и але ву па при ку, а на по -
ли го ну је до ми ни ра ла до ма ћа
еки па, ис пред Гроц ке и Стар -
че ва. Нај у спе шни ји по је ди нац
био је Зо ран До дић, док је дру -
го пла си ра ни био Иван Ми лин,
а тре ће пла си ра ни Сте ли јан Ба -
лан. Ни је из о ста ло ни „тре ће
по лу вре ме”, ка да су, уз ло вачки

гу лаш, пи ће и му зи ку, су ми ра -
ни ре зул та ти и по де ље не на -
гра де и за хвал ни це.

ВЕ ЛИ КИ УС ПЕ СИ ФОЛ КЛО РА ША НА ПО КРА ЈИН СКОЈ СМО ТРИ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

Но во се ља ни и Гло гоњ ци се по зла ти ли
На 58. му зич ком фе сти ва лу де -
це Вој во ди не, одр жа ном 2. ју на
у Бач кој То по ли, фол клор не сек -
ци је до мо ва кул ту ре из два пан -
че вач ка се ла оки ти ле су се злат -
ним од лич јем, ко је се на овој,
нај пре сти жни јој по кра јин ској
смо три до де љу је ан сам бли ма са
осво је них пре ко 90 по е на.

Та ко су у ка те го ри ји ма ли -
ша на уз ра ста ни жих раз ре да
за бли ста ли но во се љан ски фол -
кло ра ши. Они су за ко ре о гра -
фи ју „Вла шке игре ђер дап ског
По ду на вља”, ко ју је по ста ви ла

Ма ри ја Ву ко слав че вић, а му -
зич ки аран жман на пи сао Жа -
ни јел Шу бља, од жи ри ја до би -
ли 92,33 по е на. Но во се ља ни ма
је то пе то уза стоп но нај сјај ни -
је од лич је, а већ пет на ест го -
ди на уза стоп но су у фи на лу,
от кад су осво ји ли де сет зла та,
че ти ри сре бра и јед ну брон зу.

Ти ме је деч ја сек ци ја До ма
кул ту ре из бо ри ла и пла сман за
ре пу блич ко фи на ле, али је, пре -
ма ре чи ма ди рек то ра по ме ну -
те уста но ве Со ри на Бо љан ца,
ту по част мо ра ла да од би је, буду ћи да ће истог ви кен да уче -

ство ва ти на европ ској смо три
фол кло ра.

Сли чан успех на пра ви ли су
Гло гоњ ци, са мо у ка те го ри ји
де це уз ра ста ви ших раз ре да.
Они су се у Бач кој То по ли пред -
ста ви ли „Игра ма из Бе ле Па -
лан ке”, за шта су од струч ног
жи ри ја до би ли укуп но 90,83
бо да, што је та ко ђе би ло до -
вољ но за зла то. При ли ком тог
на сту па на сце ни је би ло два -
де сет осмо ро игра ча, а овом
успе ху да је на зна ча ју то што
је го то во по ло ви на њих још

увек у ни жим раз ре ди ма. Ле по
при зна ње сти гло је и у ру ке
Ни ко ле Бој ко ви ћа, „ко ло во ђе”
ан сам бла, ко ји је про гла шен за
нај бо љег игра ча на фе сти ва лу.

Нај ве ће за слу ге за ове успе -
хе при па да ју струч ним ру ко -
во ди о ци ма сек ци је – Је ле ни
Кр стев ски и Па влу Убо ви ћу,
као и Слав ку Јо ва нов ском, ди -
рек то ру До ма кул ту ре, ко ји је
ис та као да су ма ли Гло гоњ ци
на нај бо љи на чин на ста ви ли
де це ниј ски кон ти ну и тет да се
с ве ли ких так ми че ња вра ћа ју с
нај вред ни јим од лич ји ма.

Панчевци се интересовали за мед и друге пчелиње производе

Новосељани

Глогоњци

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА БРЕ СТО ВАЧ КА СЛА ВА СПАСОВДАН

Про гра ми при ву кли љу де

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ПО СВЕ ЋЕ НА МЕ ДУ ОДР ЖА НА ДРУ ГИ ПУТ

СУН ЦО КРЕТ ВАЖАН ЗА ПЧЕ ЛАР СТВО

Директор Дома културе с Кршанином и Шобајићем



КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА
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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

ПЛАЦЕВИ, велики изобр
плацева на свим локација-
ма.   „Милка М”, 063/744-
28-66. 

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси, може и етажно, вла-
сништво 1/1. 064/327-60-
75. (278421)

ХИТНО продајем/мењам
легализован стамбени са
помоћним објектима, 1/1.
062/886-91-50. (278448)

ПРОДАЈЕ се намештена
комфорна кућа у Мрамор-
ку. 069/255-87-86. (278459)

КУЋА, Старчево, легализо-
вано, 12 ари плаца, подрум.
Помоћни објекти.  Тел.
064/190-34.-49. (278312)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старче-
ву, 400 квм, легализована,
има канализацију, топлотну
пумпу, у одличном стању.
064/252-52-33. (278245)

КУЋА у Иванову, видети,
договор, 063/372-428.
(278249)

ПРОДАЈЕ се или може за-
мена, кућа на новој Миси.
064/221-36-12. (278657)

ПРОДАЈЕМ хитно кућу у
Војловици, I просек Брат-
ства јединства. 062/322-
298. (278585)

КУЋА 50 квм, 5,1 ари пла-
ца, Ружина. 063/386-557.
(278596)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алауминијум, оло-
во, веш-машине, замрзива-
че, телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (278778)

ПЛАЦ 4 ара са кућом 80 +
60 квм. Ј. Максина, Панче-
во 063/231-442 (СМС)

КУЋА, нова Миса, 210 квм
на 2,3 ара, укњижена, бли-
зина вртића „Петар Пан”,
власник, 56.000 евра.
063/826-97-09. 

ПРОДАЈЕМ двоспратну ку-
ћу у Качареву, 250 квм, ло-
кација одлична. Тел.
063/401-052. (277932)

КУЋЕ, Баваништански пут,
стамбнео-пословни про-
стор. Хитно; Баваништански
просек, велики плац, ПР +
ПК, 50.000.  „Милка М”,
063/744-28-66. 

КАЧАРЕВО, ПР + ПК, угао,
лукс, прелепа, савршена.
„Милка М”, 063/744-28-66. 

КУЋА, Брестовац, хитно,
новија, укњижена, одмах
усељива, само 16.500.
„Милка М”, 063/744-28-66. 

КУЋА, три стамбене једини-
це, на једном плацу, усељи-
ве, повољно. „Милка М”,
063/744-28-66. 

КУЋА са земљиштем, 14
ари. Војловица. Тел: Vi ber
061/182-07-79. (и)

КУЋА, 100 квм, уписана,
струја, вода, плац 4.5 ара,
Раваничка 5, Стрелиште.
063/612-42-09, 064/555-03-
36. (278478)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ за
пословне делатности кућу
100 квм, на Корзоу. Живо-
јина Мишића 6. Тел.
023/857-315, 064/575-57-
04. (278389)

ПРОДАЈЕМ угаону гарниту-

ру, јефтино. 013/348-240.

(278745)

ПРОДАЈЕМ стари бибер

цреп, 6 динара комад.

060/131-81-66. (278763)

АДРИА камп-приколица и

пента 7, први власник.

066/408-426. (278779)

СТИЛ тример косачица,

бензинска. 065/248-25-78.

(278817)

ПИЛИЋИ, уређени и живи,

на продају, кућна достава.

061/280-20-35. (278821)

БАЛИРАНА детелина, пра-

сићи, јагњад на продају.

064/303-28-68. (278821)

КОМПРЕСОР, 350 литара,

650 евра,, косачица 100

евра, расхладне витрине.

060/135-08-40. (278848)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

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

47. (276999)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, плинске боце, перје,

гвожђе, акумулаторе, ба-

кар. 066/900-79-04.

(278593)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, сатове, новац, пен-

кала. Тел. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-14-

77. (р)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижиере, шпорете, ТВ

уређаје и све остало од ме-

тала. 061/206-16-40,

063/196-54-56. (276839)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, технику, грамофонске

плоче, разне фигуре и сво

остало покућство. 061/641-

30-36, 066/641-30-36.

(278738)

КУПУЈЕМО секундарну си-

ровину, гвожђе, олово, ка-

блове, месинг, веш-машине,

зтамрзиваче, телевизоре.

061/322-04-94. (2787789

КУПУЈЕМО обојене метале,

гвожђе, акумулторе, веш-

машине, замрзиваче, теле-

визоре, све остало.

061/206-26-24. (278778)

ПРОДАЈЕМ машину за про-
изводњу папирних врећа.
Тел. 064/424-95-10.
(278683)

ПРОДАЈЕМ половну циглу,
даске, радне столове, кра-
љицу пећ, седишта за кеца.
064/057-36-06. (278851)

ПРОДАЈЕМ мешалицу за
бетон. Синђелићева 40/1,
Стефанов Коста, Панчево.
(278693)

ПРОДАЈЕМ ростфрај десну
судоперу, као нова, 3.000
динара. 061/110-98-10.
(278698)

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

НОВИ КЛИК-КЛАК лежаје-
ви, од 12.900, избор мебла
по жељи. 060/600-14-52 

ПРОДАЈЕМ дечји креветац
са душеком, не,оришћен,
звати од 10 до 16 сати. Тел.
061/685-87-77. (278710)

КАЈСИЈА, јабука, бресква,
шљива за ракију, продајем.
063/898-53-08. (278672)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп, са-
лонит плоче, стајско ђубре.
063/711-77-54, косим траву
тримером. (278736)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, клупа,
столице, пегле разне, маши-
на за резанце и помфрит,
прелепи теписи, чиније за
супу. 064/955-51-85.
(278740)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
нова судопера, 3.000 дина-
ра. 063/773-45-97. (278801)

ПРОДАЈЕМ апипонг 2 м,
сих машина, апарат за ва-
рење „варстрој”. 061/243-
13-20. (278806)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, лула, мешач, дно.
331-586, 063/805-74-60.
(278021)

БАРОКНИ округли сто са
десет столица, судо-маши-
на, уградна рерна, тросед
мојца, угаона гарнитура,
шиваћа машина. Тел.
063/861-82-66. (278765)

ПРОДАЈЕМ електрични ко-
тао 24 кв. 065/853-93-29.
(278599)

ПРОДАЈЕМ бицикле, коси-
лице и компресор из ино-
странства. 063/436-918.
(278662)

ПЕЋ на чврсто гориво, за
парно грејање, vi a drus тула-
ба, 35/41, нова. 064/152-
16-33. (278608)

БИДЕР МАЈЕР витрину, сто,
столице, тросед еко-кожа,
гвоздена клупа. 064/514-12-
98 (278625)

ПРОДАЈЕМ гарнитуре за
производњу интегралних
грисина и свих кора.
063/351-709. (278627)

ПРОДАЈЕМ машину за це-
пање дрва на струју.
063/839-75-93. (278632)

ВИШЊЕ, облачинска, није
прскана, наручите или убе-
рите сами. 061/425-06-91.
(278653)

ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа.
064/201-72-16. (278718)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.500 евра, стање небит-
но. 063/165-83-75. (4818)

ПРОДАЈЕМ трактор Т 40,
исправан и шпедитер 1.600
евра. 063/881-23-08. (278598)

МЕТАЛНА гаражна врата
висине 205, ширине 294,
120 евра. 069/213-97-37.
(278680)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, дијапозитиве и све вр-
сте видео-касета квалитетно
преснимавам на дигиталне
медије. 063/288-278,
013/343-563. (278619)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, мини ел. шпо-
рет и половни делови од
веш-машина. 013/252-05-
10, 063/703-76-07. (278696)

ПРОДАЈЕМ полован цреп
333, 1.200 комада. Долово.
063/737-36-51. 

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова, до-
лазим на адресу. 069/203-
00-44, 066/409-991. (277571)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-59-
15. (277571)

ПЕЖО 206, 1.4, 16 В, 2004, 3
В, металик плав, клима, вла-
сник. 064/142-55-93. (278663)

АУДИ 80 1.6 ТД, 1989. годи-

ште, регистрован, власник,

повољно. 063/833-17-96.

(278667)

АУТО-КЛИМЕ за све типове

возила сервисирамо и пуни-

мо гасом са дигиталном ма-

шином. Пуњење са заменом

уља и УВ бојом 2.500 дина-

ра. „Фриготехник”, 013/361-

361, 064/122-68-05. 

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9

ТДИ, власни, регистрован,

повољно. 063/345-837. (278695)

МОТОЦИКЛ јамаха вираго,

125 ццм чопер, са бисага-

ма, потпуно исправан.

066/670-46-23. (278705)

ПУНТО 1.2, 2002. годиште,

плин атестиран, регистро-

ван, 1.150 евра. 064/321-

77-99. (278768)

ПРОДАЈЕМ брако приколи-

цу или мењам за скутер.

065/853-93-29. (278522)

ФОЛКСВАГЕН Т 5, 2007,

путнички, 9 седишта, као

нов, замена. 064/300-40-01.

(278678)

ФИЈАТ пунто 1.9 Д, нереги-

строван,с олидно стање, 400

евра. 063/815-00-11. (278833)

ПРОДАЈЕМ шкоду ro om ster,

прешла 98.000, први вла-

сник. 063/391-908. (278788)

ТОЈОТА РАВ 4 Д 4, 2005,

дизел, први власник,

160.000,  додатни алу-точ-

кови. Повољно. 063/270-

492. (278766)

ФИЈАТ гранде пунто 1.3,

мултиџет, 2006. на име куп-

ца. 2.800 евра. 069/252-42-

56. (278794)

ЛАГУНА 20031.8, 218.000
км, одличан, поуздан, поро-
дични ауто, нов акумулато-
ре, мали сервис, предње гу-
ме, сив, 2.050 евра.
060/328-73-83. 

РЕНО КЛИО, 1.5 ДЦИ,
2005, повољно. 063/112-04-
85. (278787)

АСТРА 1.7 ДТЦИ, 2001, пе-
тора врата, фул опрема, у
првој боји. 064/587-50-24.
(278626)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. го-
диште, у одличном стању,
регистрован, власник.
063/183-66-40. (278633)

ПУНТО 1.3 мултиџет, 2009.
годиште, први власник.
063/801-27-15. (278633)

СКУТЕР хусар 45 цм, жуте
таблице, све папире на моје
име. 061/685-14-01.
(278403)

СЕАТ леон 2001, аутоматик,
бензин, плин, као нов.
063/766-59-18. (278027)

РЕНО МЕГАН, караван,
2008, купљен нов у Србији,
2.500 евра фиксно.
060/615-00-26, 063/773-36-
90. (278589)

ПРОДАЈЕМ пежо 107м
2011, цена 2.600 евра. Тел.
060/146-44-04. (278645)

ПУНТО 2, италијански про-
извод, 2002. годиште, у до-
бром стању. 063/741-77-10.
(278620)

ГРАНДЕ пунто 1.3, мулти-
џет, 2007, петора врата,
фул опрема. 064/587-50-24.
(278626)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет ди-
зел, 3004/2005, петора вра-
та, фул опрема. 064/587-
50-24. (278626)

ФОРД мондео караван 2.0
ТДЦИ, 2003, у првој боји,
фул опрема. 064/587-50-24.
(278626)

ВОЗИЛА

ПОНУДА
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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)



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОTРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 14. јун 2019.

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

Проведите пријатне тренутке у прелепом

амбијенту Ресторана „Тулип”.

Ресторан „Тулип” је идеално место за пословни

ручак, опуштени доручак, романтичну вечеру или

породичну посету.

Посетите нас на Тргу слободе.

Ресторан поседује прелепу башту. 

ДД ОО ББ РР ОО ДД ОО ШШ ЛЛ ИИ  ССТТ ЕЕ!!
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка
Зрењанина, власник.
061/382-88-88 (2
7

7
3

1
4

)

КОТЕЖ, 65 квм, двоипосо-
бан, 42.000, 56 квм, двосо-
бан, 28.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-90-20. (278713)

КОТЕЖ 1, 34, ЦГ, 23.000;
центар, гарсоњера, 24,
20.500.  (338), „Јанковић”,
348-025. (278715)

ЈЕДНОИПОСОБАН, центар
Стрелишта, ЦГ. (470), „Дива
некретнине”, 345-5434,
064/246-05-71. (278721)

СТРОГИ центар, салонски,
170 квм, 40 квм тераса, I
спрат, усељив. (470), „Дива
некретнине”, 345-5434,
064/246-05-71. (278721)

НОВ стан, 60 квм, II спрат,
близина школе, вртића, ам-
буланте. Власник. 060/388-
89-89. (278685)

МИСА, 83 квм, трособан,
ВПР, ТА, две терасе, по-
друм, гаража, укњижен,
44.500. 063/252-559. (278707)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат, 50.000 евра.
063/329-340. (278802)

СТАН, 46 квм, на првом
спрату. 064/136-42-00. (278836)

САЛОНСКИ стан у делу ку-
ће, центар, комплетно сре-
ђен, 87 квм, укњижен, вла-
сник, 58.000 евра. 060/034-
31-11. (278607)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењани-
на, власник. 061/382-88-88. 

КОТЕЖ 2, код обданишта,
већи двособан, први спрат,
комплетно намештен, 45.000
евра. 064/205-03-15. (277936)

ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код Ба-
ње, 7,6 ари. 064/021-19-31. (и)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
и локал у Јабуци. 063/351-
709. (278627)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
трећи спрат, две терасе,
сунчан, изворно. 063/856-
74-02. (278641)

СТРОГИ центар, двособан,
56 квм, намештен, ренвои-
ран, ЦГ, паркинг. 064/159-
79-54. (и)

КОТЕЖ 2, једнособан, V, 36
квм, ЦГ, 25.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278770)

СОДАРА, 2.5, II, 42.000; Со-
дара, 2.0, 55, 23.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (278715)

ПРОДАЈЕМ једнособан
дворишни стан, у центру,
новије градње. Тел.
066/318-235. (278714)

66 КВМ, ПР + двориште,
22.000 евра, Миса, Марги-
та, 690 евра/квм. 063/377-
835. (277301)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац на Миси. 061/200-73-
09. (278815)

КУЋА, Ново село, хитно,
јефтино, усељива, спратна,
200 квм. 063/180-22-26.
(278883)

ПЛАЦ са старом кућом 6
ари, близина центра.
064/136-42-00. (278836)

КУЋА 100 квм, 4 ара,
27.000 евра, реновирана,
усељива, 1/1, Козарачка 10.
Тел. 063/804-07-85.
(278843)

КУЋА 60 квм, 2 ара, 13.000
евра. Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85. (278843)

КУЋА, монтажна нова, 70
квм, 2 ара, усељива, 19.000
евра. Тел. 063/804-07-85.
(278843)

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-
веститоре, Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (278802)

КОТЕЖ 2, двособан, ВП, 57
квм, 6 квм, тераса, повољ-
но. (470), „Дива некретни-
не”, 345-5434, 064/246-05-
71. (278721)

ШИРИ ЦЕНТАР,  28 квм,
једнособан, тераса, наме-
штен, леп, усељив, 19.500,
договор. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-90-20.
(278713)

КУЋА, 70 квм, Стари Та-
миш, 6 ари плац, 17.000
евра. 064/866-23-87.
(278806)

ПЛАЦ 9 ари и 6 ари, грађе-
винско земљиште, добра ло-
касција. Скадарска 43.
064/864-61-36. (278825)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бу-
нар, спратна са гасражом,
легализована. Тел. 062/876-
13-61. (2788254)

КУЋА, реновирана, 78 квм,
Јована Гавриловића 16-а,
55.000 евра. 064/295-50-95.
(278831)

КУЋА, два стана, четворо-
собан, новије, грејање, дво-
риште. Милорадовић.
061/225-16-43. (278748)

ПРОДАЈЕМ кућу у Тополи
72 квм, 7 ари плаца.
066/464-340, договор.
(278729)

ШИРИ ЦЕНТАР, прелепа,
салонска, 220 квм, 3.6 ара,
110.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (278750)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализаци-
ја, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278753)

СТАРА МИСА, 46 квм + га-
ража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278753)

ТЕСЛА, 76 квм, 7.5 ари,
62.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278753)

КУЋА, легализована, са ве-
ликим плацем, Војловица,
договор. 061/745-56-90.
(278755)

ПРОДАЈЕМ или издајем
зграду 1.650 квм, 10 ари
плаца. 060/312-90-00.
(278762)

ГОРЊИ ГРАД, 90 квм, 4 ара
плац, чврста градња, колски
улаз, 62.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (278785)

ПРОДАЈЕМ плац 12,8 ари
на Караули, Панчево. Тел.
069/192-92-94. (278791)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари на
Кудељарцу. Тел. 062/818-
25-05. (278734)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА
плац 8 ари са кућом,
57.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (278354)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (278354)

ПРОДАЈЕМ плац, Бавани-
штански пут, 28 ари.
063/217-102, 063/180-26-
84. (278666)

НА ПРОДАЈУ кућа у Црепа-
ји 130 квм и 17 ари плаца.
063/784-22-73. (278674)

МИСА, три етаже, 65.000;
Миса, две етаже, 61.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(278215)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, це-
на 37.000. 683-84-27,
064/071-15-41. (278677)

КУЋА 120 квм, Цара Душа-
на , 5 ари, помоћни објекти.
064/075-23-67. (278687)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
за живот у природи од 100
квм у верандом од 30 квм
са воћњаком и виноградом
на 22 ара, у Делиблатској
пешчари са предивним по-
гледфом на Дунав. Струја,
бунар са пијаћом водом на
105 метара дубине и кана-
лизацијом. 063/143-65-71.
(278688)

ПОВОЉНО ПРОДАЈЕМ
плац на Караули. 062/198-
13-88. (278692)

КУЋА, новија, спратна 120
+ помоћни објекти 80, лега-
лизована. Тел. 064/421-02-
71. (278697)

ПАНЧЕВО-ЦЕНТАР, укњи-
жена кукћа/стан, 67 квм,
власник. 061/295-40-40,
064/132-36-63. (278702)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси. 013/371-561,
063/360-165. (278604)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Вршца. 013/835-440.
(278606)

КУЋА, Цара Лазара, близу
„беовоза” и новог пута за
Београд. Тел. 060/159-42-
27. (278612)

КУЋА на продају у Иванову.
064/828-36-26, 062/415-
359. (278616)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плацу, у Војловици, ле-
гализовано, воћњак.
013/232-21-30, 063/162-50-
00. ()278631)

ПЛАЦЕВИ, Долово, 27 ари,
Саве Ковачевића, 16 ари
Лоле Рибара. 061/654-50-
08. (278637)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
1/1, Кудељарски насип.
063/472-669. (278626)

КУЋА, бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (278646)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
преко пута Новог гробља,
воћжњак-башта 14 ари,
ограђено, трофазна струја,
вода, канализција, објекат
16 квм, од фасадне цигле,
грађевинско земљиште.
063/732-62-93. (278648)

СТАРЧЕВО, кућа, 12 ари,
легализована, помоћни
објекти, поткровље неура-
ђено. 064/190-34-49.
(278647)

ВИКЕНДИЦА, 15 ари, лега-
лизована, Новосељански
пут. 013/404-141, 064/489-
40-36. (278654)

ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
започет објекат 200 квм,
струја, вода. 064/260-05-34.
(278656)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву. 013/602-011, 065/219-
59-73. (278671)
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Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

НОВА МИСА, нов трособан,
103 квм, I,  46.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278742)

НОВА МИСА, нов стан, тро-
собан, 83 квм, II, ТА,
41.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(278742)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (278742)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(278746)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
49 квм, 30.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.  (278746)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 83
квм, дуплекс, тераса, 42.000;
двособан, 40.000.  (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (278750)

ТЕСЛА, двособан, 54 квм,
II, ТА, добар, 35.000.  (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58. 

ЦЕНТАР, лукс нова гарсо-
њера, високо приземље, 29
квм, 26.000.    (049), „Му-
станг”, 069/226-66-58. 

ОСЛОБОЂЕЊА, квалитетан
двособан, Цг, IV од V, 53
квм, 33.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (278753)

СТРЕЛИШТЕ, одличан дво-
собан, 55 квм, терасе, ПВЦ,
ВП, ТА, 30.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (278753)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, тераса, II спрат, ЦГ,
33.000.  (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(278802)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
квм, II, ЦГ, уредан, 43.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (278785)

ШИРИ центар, 28 квм, јед-
нособан, III, TA, леп, усе-
љив, 18.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (278785)

КОТЕЖ 2, комфоран сре-
ђен двособан стан, 65 квм,
ВПР, 37.500. „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. (278802)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
квм, ЦГ, реновиран, 34.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (278785)

ШИРИ ЦЕНТАР, једносо-
бан, 25 квм, IV, TA, сређен,
20.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (278785)

ТАМИШ КАПИЈA, нов, 65
квм, III, ЦГ, 56.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (278785)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, тро-
собан, VI, ЦГ, 30.000, дого-
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (278785)

МАРГИТА, четворособан, I,
105 квм, гас, гаража, 65.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278770)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, Куткова
зграда, дуплекс, 66 квм, III,
лифт, 53.000; строги центар,
трособан, 90 квм, II, 73.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. (278758)

МИСА, леп сутерен, 32 квм,
мало двориште, 14.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (278750)

СТАН, Тесла, 53 квм, ТА,
високо приземље, ренови-
ран у фулу. 060/629-41-50.
(278800)

ГАРСОЊЕРА у Самачком,
18 квм, I спрат. 060/629-41-
50. (278800)

СОДАРА, трособан, ПВЦ,
паркети, III, TA, 40.000;
двособан, сређен, ТА,
30.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (278758)

ЦЕНТАР, V спрат, без лифта,
леп мањи једнособан, ТА,
19.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278802)

СОДАРА, 75 квм, двоипосо-
бан, VI, ЦГ, изворно, 38.000,
војне зграде, VI, троипосо-
бан, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (278758)

ТЕСЛА, двособан, II, ТА,
35.,000; једноипособан, до-
говор, Тип Станко, 48 квм,
II, 23.500. „Лајф”, 061/662-
91-48. (278758)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, II спрат,
42 квм, ТА, 17.000 евра, до-
говор. 060/131-81-66. (278763)

СТАН, 66 квм, строги цен-
тар, 61.000 евра. 064/171-
22-70, 064/090-10-92. (278804)

ТЕСЛА, добар двособан, 54
квм, тераса, II спрат, ТА,
35.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278802)

МИСА, ПР + I + II + ПК,
пословна стамбна код шко-
ле, Миса, ПР + ПК + по-
моћне лукс. Вреди. „Милка
М”, 063/744-28-66. 

ДВОРИШНИ, шири центар,
до улице, 30, усељив, само
14.500.  „Милка М”,
063/744-28-66. 

СОДАРА, двособан, ВПР, 48
квм, ЦГ, 28.500. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278770)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Содара,
I, 42 квм и нов, одличан;
Горњи град, 53, I, + 2 гара-
же, нов.  „Милка М”,
063/744-28-66. 

ДВОСОБАН, центар, ЕГ,
комплетно реновиран, пре-
леп, хитно.  „Милка М”,
063/744-28-66. 

КУПУЈЕМ танове за ренови-
рање, исплата одмах. Аген-
ција „Тесла некретнине”
064/668-89-15. (27882)

КУПУЈЕМО станове нањ
свим локацијама, брза ис-
плата. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (278162)

КУПУЈЕМ 1.5 или 2.0 стан,
може и стан за адаптирање.
066/642-15-66. (278208)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требне некретнине, све ло-
кације, брза реализација.
063/744-28-66. 

АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка
Зрењанина 14, купује стан
до 30.000 евра, исплата од-
мах. 345-534, 064/246-05-
71. (278721)

АГЕНЦИЈА „Лајф” поребне
куће и станови у Панчеву.
Брза реализација. 061/662-
91-48. (278758)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине” потребни станови и
куће за продају.   064/668-
89-15. (278802)

ИЗДАЈЕМ једнособан, на-
мештен, стан на Тесли.
063/748-66-49 (СМС)

ИЗДАЈЕМ велики спрат
(стан) на новој Миси, пра-
зан. 063/231-442, Зоран.
(СМС)

НАЈУЖИ центар, мањи дво-
собан, 43 квм, изузетно до-
бро опремљен и намештен.
Тел. 064/171-19-88.
(278439)

ПОТРЕБАН трособан стан
празан, на дуже време.
060/711-03-08. (277935)

СТРОГИ центар, двособан,
56 квм, намештен, ренови-
ран, ЦГ, паркинг. 064/159-
79-54. (278398)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
центар, ТА пећи, намештен.
063/245-458. (278579)

КОД „Авива” издајем ком-
плетно намештену гарсоње-
ру, самцу. 065/353-07-57.
(2378594)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на

Тесли. 061/689-86-04. (1278814)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан на Стрелишту.

063/839-75-93. (278632)

ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком
путу преко Сервиса „Пива-
шевић”. 065/219-14-22.
(278649)

ОМОЉИЦА, строги центар,
једноипособан, плац код
Бање, 7,6 ари. 064/021-19-
31. (и)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. Раднички смештај,
центар. 063/502-211.
(278660)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки
у Иванову. 064/372-94-71.
(278600)

ИЗДАЈЕМ једнособан полу-
намештен стан на Стрели-
шту., 062/873-62-98.
(278271)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, ужи центар. 063/810-
92-39. (278726)

ЈЕДНОСОБАН, полунаме-
штен стан за издавање.
064/145-47-48, 061/175-00-
15. (278727)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
форан намештен стан, ЦГ,
кабловска, интернет, 150
евра депозит. Тел. 063/102-
94-16. (278613)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан, нова Миса, двори-
шни. Тел. 064/458-70-60.
(278712)

ИЗДАЈЕМ једносоан наме-
штен стан на Котежу 2.
063/321-130. (278675)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
празан стан, Тесла.
0634/142-68-65. (278664)

СТАН, Тесла, 30 квм, лифт,
ЦГ, на дуже, депозит.
064/164-93-67. (278737)
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СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

Камионски превоз:
шљунак, песак, шут,
сејанац, 1.500 динара. 
062/355-154

ОДВОЗ ШУТА

Превоз шљунка, 

песка и осталог.

064/158-44-10,

063/101-11-47
(3/278364)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче,  мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.

ДУБИНСКО дезинфекционо
и антибактеријско прање
намештаја у вашем стану.
066/001-050. (278640)

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. (278644)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фо-
лија за заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
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  

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(278774)

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.(278774)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (278774)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, шпо-
рете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 913/361-
361, 064/122-68-05. (278784)

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо са
гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-
05. (278784)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радника,
све релације по Србији. Лена
транспорт. 060/307-30-76. 

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-
оном Војводина, Србија са
или без радника, најповољ-
није Лена транспорт.
060/307-30-76.(278774)

СЕЛИДБЕ, камионски пре-
воз, екипа радника.
064/280-30-16, 063/731-77-
67. Владимир. (278665)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (278733)

КЕТЕРИНГ сервис, разра-
ђен, уступам због одласка у
иностранство. Договор.
064/128-37-25. (278812)

KIZ ZA – сечење бетона и
асфалта, разбијање бетона,
насипање и сабијање тере-
на ваљцима и вибро плоча-
ма. 013/366-888, 063/218-
894. (277251)

ИСКОП темеља, канала, по-
друма, рушења одвоз шута.
Равнање, паркинзи.
063/771-55-44. (277013)

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-
воз свих врста шута, разби-
јање и сечење бетона, ископ
багерима. 064/648-24-50. 

НАЈАМ виљушкара за уто-
вар и истовар робе, теле-
хендлера за висинске радо-
ве до 18 метара. 064/648-
24-50. (277251)

СЕЛИДБЕ, камионски, ком-
би превоз, екипа радника.
064/280-30-16, 063/731-
77.67. Владимир. (278442)

МАШИНСКИ утовар шута
са превозом, рушење обје-
ката, разбијање бетона.
063/246-368. (277031)

KIZ ZA –  превоз шљунка,
песка, сејанца и ризле.
Услуге виљушкара и вели-
ких виљушкара носивости
до 10 тона. 013/366-888,
063/218-894. (277251)

ПРЕВОЗ малим и великим
камионом (шљунак, песак,
сејанац, ризла, шута).
064/648-24-50. (277251)

МАШИНСКИ ископи,  ру-
шења одвоз шута, шљунак,
песак, сејанац, ризла.
063/771-55-44. (278494)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона
са корпом за рад на висини
до 23 метра (орезивање
грања и сеча дрвећа.
064/648-24-50. (277251)

KIZ ZA –  продаја квалитет-
них бехатон коцки и при-
према терена са поставља-
њем.  013/366-888,
063/218-894. (277251)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних рисивера, монитора,
даљинских. „Плус”, Д. Туцо-
вића 28. 353-463, 063/877-
38-21. (278823)

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. (278067)

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

WOR DRA DE изводи грађе-
винске и занатске радове у
високоградњи, адатапције и
реконструкције.  Тел.
063/102-94-16. (278694)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246-
368. (278350)

KIZ ZA – рушење старијих
кућа и других објеката, уто-
вар и одвоз шута, ископ ба-
герима подрума, темеља,
канала, септичких јама.
013/366-888, 063/218-894. 

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (278783)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарије,
пензионерима попуст.
013/235-78-82, 062/564-
494. (278595)

КРЕЧЕЊЕ глетовање, гипас
радови, фасаде, кречење
улаза у згради. 063/304-
476. (287601)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бо-
јелра, шпорета, индикатора,
разводних табли, инстала-
ција. Мића, 064/310-44-88.
(2278605)

НЕМАЧКИ, часови свим уз-
растима. Преводи. Припре-
ма за полагање свих нивоа
знања. 061/656-04-04, 352-
892. (278616)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (278293)

ЧИШЋЕЊЕ подрума, тавана,
дворишта, избацивање шута,
одношење старог намештаја,
врло повољно, рушим старе
објекте. 063/196-54-50,
061/206-16-40. (278639)

КОМПЈУТЕРИ: сервис, по-
правка,  инсталација нових
компоненти, одржавање,
брзо, повољно. 060/351-03-
54. (278642)

БЕТОНИРАЊА, рушења ку-
ћа, бетона, одношење ства-
ри, ископи, чишћења тава-
на, итд. 060/035-47-40.
(278655)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, бето-
нирања, ископи, кошење
траве, итд. 064/122-69-78.
(278655)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: по-
правка старих, уградња но-
вих цеви, одгушења, монта-
жа санитарије. 063/812-48-
62. (278658)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-
КИ радови, израда, монта-
жа, капија, ограда, нљад-
стрешница, заштитне решет-
ке. 062/816-33-84. (278767)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, израда ко-
шуљице, урадња ламината,
комплетно реновирање.
062/816-33-84. (2787679

СПРЕМАЊЕ и чишћење
станове, пеглање веша.
061/412-44-50. (278764)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (278771)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправ-
ке, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (278775) 

ЧИСТИМО таване, шут, по-
друме, радимо све послове.
061/321-77-93. (278778)

МАСАЖА релакс за опу-
штање вашег тела. 064/269-
94-87, Марија. (278848)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар/истовар, рушење, чи-
шћење, разбијање бетона,
кошење траве, одвоз шута,
непотребних ствари и слич-
ни послови. Дејан, 061/626-
14-50. (278845)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа и демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-14-
50. (278845)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/535-
24-56. (278809)

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

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Кова-
чице. 060/066-08-60. (СМС)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-25-
00. (278295)

ПОПРАВЉАМ, шпорете,
фрижидере, замрзиваче,
инсталације, Милан.
060/180-02-83. (278469)

ПОПРАВКА беле технике и
кукћних апарата, брзо и по-
вољно. Купујем веш-маши-
не. Милош, 063/831-05-26.
(278471)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (278540)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. Квалитетно, ефика-
сно и уредно. 066/933-67-
90. (278407)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(278271)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панче-
во, машински сечемо вла-
жне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета као и бродских подова.
060/643-21-53, 064/341-79-
60. (277176)

КЛИМЕ, сервис, продаја,
уградња, чишћење, демон-
тажа свих модела. 060/681-
73-88. (277622)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома повољ-
но. 064/280-26-15. (278081)  

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (278081)  

КОШЕЊЕ траве, корова,
шишање живе ограде, дво-
ришта, плацеви. 061/301-
49-58. (278747)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све оста-
ло, најповољније. 065/361-
13-13. (278719)

МОЛЕРСКИ радови и фаса-
де, повољно и квалитетно.
064/698-97-41. (278699)

СЕРВИС, монтажа клима
уређаја, поправка беле тех-
нике, ситне интервенције у
кући. 060/637-07-51. (278722)

МЕДИЦИНСКИ педикир:
курје очи, урасли нокти, ме-
дицинска, релакс масажа.,
061/308-95-86. (2787149

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, душека.
Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474. (278743)

ОЗБИЉНА поуздана жена
чувала би старо лице.
063/707-19-88. (2787569

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 013/252-03-
86. (278571)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (278845)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ Spe -
ci jal, потребни радници у
продаји. Контакт 065/232-
16-70. (278617)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кинеском ресторану, од 9
до 17 радно време.
013/352-783. (278623)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. 060/617-57-
99. (12278638)

ПОТРЕБНА конобарица или
конобар. „Na u ti ka”,
060/066-65-95.

ПОТРЕБНА радница за пе-
кару и пицерију. 063/130-
75-40. (278717)

ПОТРЕБАН конобар-ца са
искуством. Ca fe „Per la”.
065/344-54-66. (2786619

ПОТРЕБНЕ раднице за ши-
вење на индустријским ма-
шинама. 064/062-22-79.
(278669)

ПЕКАРИ „Воденица” по-
требни возачи, мајстори за
лиснато и продавци.
063/193-75-30. (278739)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на роштиљу – Сендвичара
„Буба”. 064/874-08-22.
(278744)

ПОТРЕБНА жена за продају
воћа и поврћа, тезга.
064/145-80-06. (2787599

АУТОПЕРИОНИЦИ потре-
бан радник са или без иску-
ства. Одлична зарада.
061/551-95-31. (278772)

ПОТРЕБАН радник-ца за
канцеларијске послове уи
канцеларији извршитеља.
013/335-579. mail: iz vr si -
teljcv@gmail.co m (278803)

ПОТРЕБАН сервисер беле
технике и помоћни радник.
0637329-340. (278807)

ХИТНО потребне две кона-
барице. Тел. 061/275-54-35,
064/419-38-38. (2788109

CAF FE FLA MIN GO тражи
девојку за рад, са иску-
ством. 069/364-10-04.
(278811)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(278841)

ПЕКТАР потребан, може и
помоћник. 062/404-144.
(278841)

ПОТРЕБНА радница са ис-
куством за рад у трафици
на Котежу. 0697214-30-64.
(278840)

ПОТРЕБАН возач и прода-
вачица за рад у пекари.
063/606-330. (278843)

САЛОНУ у центру Панчева
потрбне раднице за радно
место маникир-педикир са
искуством. Свој CV послати
на stu di otynis@gmail.com
(278821)

ПОТРЕБНЕ конобарице ка-
фићу. 061/236-32-87,
060/319-05-77. (278830)

ПОТРЕБНА радница за рад
у месари „Идеал”. 063/855-
65-56. (278846)

ПОТРЕБАН менаџер прода-
је-оператер у кетерингу.
061/623-16-15. (278847)

ПОТРЕБАН кувар и пица-
мајстор. 061/623-16-15.
(278847)

ПОТРЕБАН конобар, коно-
барица и шанкер. 061/623-
16-15. (278847)

ЦЕНТАР, локал 30 квм, но-
воградња, паркинг, промет-
на улица. 062/222-827.
(278826)

ПОТРЕБАН радник за одр-
жавање салаша Ћуран. Зва-
ти на број 066/886-65-71 и
066/886-65-74, Раде (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорија за превоз житари-
ца, пожељно млађи пензио-
нер. 065/334-76-21 (СМС)

ГИРОС КОД ГРКА потребне
раднице. Информације на
тел. 063/736-38-98 (СМС)

РИБАРНИЦИ потребна рад-
ница у кухињи. Звати после
15 сати. 063/806-33-00
(СМС)

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

РАЗРАЂЕНОМ салону у
центру потребан фризер са
искуством. Плата 30.000.
064/470-74-43. (277573)

ПОТРЕБАН мајстор – хлеб
и бело пециво, и мајстор за
бурек. Стални или повреме-
ни посао. 065/555-94-44.
(4818)

ПОТРЕБНИ радници обез-
беђења са и без лиценце.
Контакт телефон 064/658-
23-45, 011/317-71-74. (ф)

ПОТРЕБНИ возачи Д кате-
горије, плата 60.000. Инфо
на тел. 066/371-101. (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кухињи и за роштиљем.
Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.
063/897-55-04. (278541)

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране. 063/897-
55-04. (278541)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за дистрибуцију штам-
пе. 069/867-72-07. (278280

ПОТРЕБНО особље за про-
дају у пекари. Конакт mail:
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (278434)

ПИЦЕРИЈИ потребни возачи
Б категорије, до тридесет
година. . 061/264-80-00
(27785)

КАФЕУ „IM PE RIAL” потреб-
на девојка за рад. 063/372-
221. (278195)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу фла-
јера. 064/241-45-14.
(278164)

KAF FE „Spor ti si mu”  по-
требна девојка за рад у ка-
фићу. 063/361-777.
(278609)

WO R DRA DE тражи менад-
жера грађевинског технича-
ра или инжењера са иску-
ством, може и пензионер.
Тел. 063/102-94-16.
(278613)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
нова Миса, за војна лица,
теренце. 063/839-56-81,
013/370-398. (278731)

ПРАЗАН двособан стан у
центру, I спрат, ТА, клима,
110 евра. 063/882-42-30,
063/738-21-57. (278786)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси, 50
квм, код школе, намештен,
приземље, двориште, 150
евра фиксно. 064/119-04-
31. 

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-
мачком хотелу, немаштен, I
спрат или продајем.
060/629-41-50. (278800)

ИЗДАЈЕМ мањи двособанс
тасн, Тесла, без грејања, не-
намештен. 064/426-27-09,
064/238-09-46. (278808)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Краљевића Маарка, насеље
Тип Станко. 064/506-25-97.
(278813)

ЦЕНТАР, стан 50 квм, ново-
градња, за издавање.
063/171-09-43. (278826)

МАРГИТА, кућа 90 квм, из-
даје се за раднике 6 – 8
кревета, четири собе.
063/171-09-43. (278826)

КУЋА, 90 квм, издајем за
пословни простор. 062/222-
827. (278826)

НЕНАМЕШТЕН, једнособан,
дворишни стан, ТА, 80 евра,
код Хотела Тамиш.
064/122-48-07. (278837)ж

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру наме-
штена, искључиво запосле-
нима, центар, wi/fi, каблов-
ска, паркинг. 065/691-88-
23. (278838)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрели-
шта. Тел. 064/267-71-74.
(278358)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, у
Његошевој. Тел. 063/815-
44-48. (278820)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (278436)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (278404)

ЛОКАЛ за издавање, 70
квм, Синђелићева 35.
064/217-48-56. (278434)

ЛОКАЛ код Зелене пијце,
више средњих школа и
основне. 063/617-421.
(278505)

ИЗДАЈЕМлокал на новој
Миси, опремљен. 061/667-
29-58. (278602)

ПРОДАЈЕМ улични део
зграде 60 квм, сређени, по-
друм, 60 квм, високи тса-
ван, 60 квм, дворишну гара-
жу 20 квм. 063/208-114.
(278621)

ИЗДАЈЕМ магацински про-
стор затвореног типа у Јабу-
ци. 063/351-709. (278627)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
пијацу, преко пута школе,
прометно. 060/351-03-56.
(278642)

ИЗДАЈЕМ повољно локал 40
квм, у центру. 064/850-70-
69. (278751)

ТЕСЛА, сређен локал, кли-
ма, аларм, укњижен, 41
квм, 29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(278752)

ИЗДАЈЕМ ЛОКАЛ у центру Панчева (42 квм + подрум-

ска просторија). Бивша кладионица „Mocart”, Ул. Браће

Јовановића. Улаз са улице, излог. Тел. 063/101-69-37. 



УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

Петак, 14. јун 2019. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19

РАЗНО

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 
адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -
вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 30. јун 2019.

Pica majstor Restoran Soulfood

Grad: Pančevo

Radno vreme: Puno radno vreme

Broj izvršilaca: 1

Stručna sprema: SSS

Opis posla

Od zamesa do pripreme i pečenja konačnog
proizvoda, pica 

Znanje i veštine

Poželjno radno iskustvo

Profil kandidata

Dobar majstor, dobro organizovan, vredan, uredan,
spreman za saradnju sa kolegama.

Nudimo

Ekstra uslove, rad u prijatnoj atmosferi

Napomena

U obzir dolaze samo ozbiljni kandidati.

Kontakt telefon: Danijela 060/700-82-40

KRYOOPREMA d. o. o.
Панчево, Утве Златокриле бр. 9, 013/301-245

расписује

КОНКУРС
за пријем у радни однос

1. Заваривач

(аргонско заваривање) ..................1 извршилац
2. Стругар ..........................................1 извршилац
3. Бравар ............................................2 извршиоца
4. Помоћни радници ........................2 извршиоца

Услови:
• Пожeљно радно искуство III или IV степен стручне

спреме.
• Повремени теренски рад у кратком трајању.
• Старосна граница за пријављивање кандидата

је до 45 година.

Пријаве слати на email:
sjovanovic@kryooprema.com

(4/278716)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник  РС” број  72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС
и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 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 УРБАНИ-
СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКА-
ЦИЈЕ на кат.парцели бр.2816/1 К.О.Панчево,
Ул.Светозара Милетића 108, Панчево, за изград-
њу: I-вишепородични стамбени објекaт  По+П+2 (
дуплекс), са 7 стамбених јединица, II- вишепоро-
дични стамбени објекaт  По+П+1+Пк ( дуплекс), са
11 стамбених јединица, III- вишепородични стам-
бени објекaт  По+П+1+Пк ( дуплекс),  са 9 стамбе-
них јединица и IV-помоћни објекат-гаража, спр. П,
са 6 гаражних боксова, израђен од стране архи-
тектонског атељеа „Студио 3”, Панчево, Владими-
ра Жестића 43-б, за  инвеститорa Šamarica Win-
dows DOO, из Качарева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе  Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у
Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-
бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-
ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-
жете добити на телефон 013/353-304, канцела-
рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-
риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-
чев од 14. 06. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта,
за време трајања јавне презентације, у писаном
облику, Градској управ 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.

Фирми „В&N Dizajn”

потребан 

• радник са искуством у раду – пројектовање

намештаја

• радник у продаји окова и наручивања 

плочастог материјала за израду намештаја.

Контакт телефон 062/360-064

Ко ми си ја за спро во ђе ње по ступ ка да ва ња у за куп
де ла по вр ши не кро ва згра де До ма кул ту ре „Жар ко
Зре ња нин” Ива но во (у да љем тек сту: Ко ми си ја), на
осно ву За кључ ка Град ског ве ћа Гра да Пан че ва
број : II-05-06-14/2019-35 од 04. 06. 2019. го ди не и
у скла ду са чл. 6. и 7. Уред бе о усло ви ма при ба -
вља ња и оту ђе ња не по крет но сти не по сред ном по -
год бом и да ва ња у за куп ства ри у јав ној сво ји ни,
од но сно при ба вља ња и усту па ња ис ко ри шћа ва ња
дру гих имо вин ских пра ва, као и по ступ ци ма јав ног
над ме та ња и при ку пља ња пи сме них по ну да („Слу -
жбе ни гла сник РС” бр. 16/2018) рас пи су је

ЈАВ НИ ОГЛАС

ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ДЕ ЛА 

ПО ВР ШИ НЕ КРО ВА ЗГРА ДЕ ДО МА

КУЛ ТУ РЕ У ИВА НО ВУ ПУ ТЕМ 

ПРИ КУ ПЉА ЊА ПИ СМЕ НИХ ПО НУ ДА

ПРЕД МЕТ ОГЛА СА

Рас пи су је се јав ни оглас за из да ва ње у за куп, на од -
ре ђе но вре ме (5 го ди на), де ла по вр ши не кро ва згра -
де До ма кул ту ре ”Жар ко Зре ња нин” у Ива но ву: Ул.
До жа Ђер ђа 62, по сто је ћа на кат.парц. 221 К.О. Ива -
но во, Лист не по крет но сти бр.658, у јав ној сво ји ни
Гра да Пан че ва а са пра вом ко ри шће ња До ма кул ту -
ре „Жар ко Зре ња нин” Ива но во, ра ди по ста вља ња
мре же ба зних ста ни ца за мо бил не опе ра те ре.

НА ЗИВ ОР ГА НА И КО РИ СНИ КА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ
КО ЈА СЕ ДА ЈЕ У ЗА КУП:

УСЛО ВИ

На ме на про сто ра: по ста вља ње ба зне ста ни це за
мо бил ну те ле фо ни ју.
1. Оба ве за по ну ђа ча је да у По ну ди на ве де де лат ност

ко јом се же ли ба ви ти и за ку пље ном про сто ру
2. За ку пац не мо же да из да за ку пље ни про стор у

под за куп дру гом ли цу
3. По чет на це на месечног за ку па про сто ра је 250

евра у ди нар ској про тив вред но сти, за об ра чун
ко ри сти ће се сред њи курс НБС на дан от вра ња
по ну да 

4. Оба ве за за куп ца је да по ред за ку па сно си тро -
шко ве при ба вља ња до зво ла, из град ње ба зне
ста ни це, по тро шње и при кљу че ња на елек трич ну
мре жу са бро ји лом на сво је име, и дру го у скла ду
са уго во ром о за ку пу ко ји ће би ти за кљу чен

5. Ви си на ме сеч не за куп ни не ће се у уго во ру ис ка -
за ти у еври ма, а пла ћа ће се у ди на ри ма, (ко јом
при ли ком ће се за об ра чун ко ри сти ти сред њи
курс НБС на да тум из да ва ња ра чу на) и то до 10-
ог у ме се цу за прет ход ни ме сец по из да том ра -
чу ну од стра не за ку по дав ца

6. Пра во уче ство ва ња на Оглас има ју сва прав на
ли ца

7. По ну ђа чи, на осно ву оби ла ска ло ка ци је,у оба -
ве зи су да при ло же идеј но ре ше ње са цр те жи ма
и од го ва ра ју ћим про ра чу ни ма

8. Нај по вољ ни ји за ку пац сту па у по сед про сто ра
по за кљу чи ва њу Уго во ра са за ку по дав цем

ВРЕ МЕ РАЗ ГЛЕ ДА ЊА НЕ КРЕТ НИ НЕ: Од да на
јав ног огла ша ва ња па до да на ис те ка огла са, по
прет ход ној на ја ви

ОБА ВЕ ЗНА СА ДР ЖИ НА ПО НУ ДЕ
– Опис де лат но сти ко ја ће се оба вља ти у из најм -

ље ном про сто ру
– По ну ђе на ме сеч на це на за ку па
– из ја ва по ну ђа ча да при хва те све усло ве из Огла са
– по дат ке о под но си о цу при ја ве, од но сно по ну де, и то:

на зив и се ди ште, из вод из АПР-а, ПИБ, Мат. број

НА ЧИН ПОД НО ШЕ ЊА ПО НУ ДЕ
По ну де се под но се у за тво ре ној и за пе ча ће ној ко -
вер ти са на зна ком – По ну да за за куп про сто ра –
НЕ ОТВА РАЈ. На адре су До жа Ђер ђа 62, 26233
Ива но во

РОК ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ПО НУ ДА
Рок за под но ше ње по ну да је 15 да на од да на јав -
ног огла ша ва ња

Вре ме и ме сто јав ног отва ра ња при спе лих по ну да:
01. 07. 2019. u 19 са ти у Дому културе Иваново.

Ресторан „Soulfood” у Панчеву

расписује конкурс за радно место

КУВАР

Место рада: Панчево

Потребна амбициозна особа спремна да своје
знање и искуство из угоститељства примени у на-
шем ресторану, уз могућност напредовања

Опис посла:

– Припремање јела;

– Управљање кухињом; 

– Бриго о исправности и року трајања намирница;

– Требовање намирница и складиштење истих.

Услови:

– ССС/ВСС

– Пожељно радно искуство у угоститељству на ру-
ководећим позицијама;

– Одлично познавање посла;

– Одговорност, посвећеност, тимски рад, мена-
џерске способности;

– Пожељно поседовање препорука.

Нудимо захтевну и изазовну позицију уз добре
услове рада и могућности професионалног напре-
довања у успешном тиму.

Телефон: 060/700-82-40

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, брзо и квалитетно.
062/827-92-03. (278835) 

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (278798)

СЕЛИДБЕ и транспорт ком-
бијем и камионом: демонта-
жа и монтажа намештаја, из-
ношење непотребних ствари,
кутије за паковање, профе-
сионални тим радника, мо-
гућнсот за фирме – плаћање
преко рачуна, транспорт ши-
ром Србије и у иностран-
ству. „Иван траснпорт”,
064/047-55-55. (278753)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно: песак, шљунак, сеја-
нац, ризулу, одвозим шут.
064/354-69-94. (278828)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерсу карту
издату од АТП-а на име Зо-
ран Богдановић. (278588)

БАЗЕН, приватно, уредно
место за рођендане, славља
и разне сусрете, недалеко
од „Авива”. 060/328-73-83. 

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску кар-
ту издату од АТП-а на име
Пекез Миле. (278590)

СОКОБАЊА, издајем апарт-
ман у центру, комплетно
опремљен, по договору.
065/205-45-48. (278418)

ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи,
леп једнособан стан. Тел.
060/321-60-07. (277627)

СОКОБАЊА, апартмани,
собе, близу центра, Соко-
терме, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)

ИЗДАЈЕМ апартман у Хер-
цег Новом. 064/047-35-18. 

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (278619)

ИЗДАЈЕМ апартман на мо-
ру, Доброта-Котор.
069/172-75-43, +382/698-
89-861. (278629)

ИЗДАЈЕМ апартман у згра-
ди у Бањи Врујци., Тел.
064/368-80-19. (278634)

ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
стан, центар, клима, интер-
нет, паркинг. Тел. 036/631-
784, 065/288-20-83. (278752)

СОКОБАЊА, издајем
апартмане центар, каблов-
ска, паркинг. Слике погле-
дајте на: www.so ko ba nja-
apart ma ni mi ra.com Тел.
063/485-829, Мира.  (и)

ПОВОЉНО, летовање, Шу-
шањ, пун пансион, Фудекс
превоз. 064/193-15-92,
069/193-15-92 vi ber. (278872)

КРАШИЋИ, апартмани 6 –
8 евра, по особи, велика уз-
брдица. + 381 63 243 859, +
381 69 499 221. (278827)
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РАДОМИР НИШАВИЋ РАДЕ
1953–2019.

Брат РАДИВОЈЕ са породицом

(1/278573)

Последњи поздрав куми

СЛАВКИ ВРАНЕШЕВИЋ

од кумова ВУКОТИЋ
(19/278610)

Последњи поздрав нашој мами, баки и прабаки

СЛАВКИ ВРАНАШЕВИЋ
1933–2019.

Отишла си тихо као што си и живела.

Твоји најмилији

(27/278686)

ЂУРЂЕВКА МИЛИЋ
5. V 1940 – 9. VI 2019.

Заувек у нашим срцима драга мама и

бака

Ожалошћене: ћерка ВЕСНА

и унука ИВАНА

(31/278700)

С великом љубављу чуваћемо успоме-

ну на нашу драгу мајку и баку

ЂУРЂЕВКУ МИЛИЋ
1940–2019.

Ожалошћени: син МИЛОРАД, снаја

РАДА и унуци ЖИВОТА и НЕМАЊА

(32/278701)

СВЕТИСЛАВ

СЈЕКЛОЋА

НЕЗА
1938–2019.

Почивај у миру.

Брат МИОДРАГ

с породицом

и родбином
(34/278707)

ЂУРЂЕВКА МИЛИЋ
Хвала ти бако за дивно детињство и живот који си нам
пружила.
Твоје велико срце остаје уз нас.

ИВАНА, ЖИКИЦА и НЕМАЊА
(37/278711)

С великом тугом обавештавамо да је 8. јуна, у 79. години, преми-

нуо наш драги

МИРОСЛАВ ГАЂАНСКИ
1940–2019.

Сахрана је обављена 11. јуна 2019. године у Панчеву.

Њени најмилији: ћерка ЈАСНА, син ИВАН, сестра НАДА, снаја

ОЛИВЕРА, зет МИОДРАГ, БИЉАНА и унучад АНДРЕЈ, АЊА и СТАША

(26/278684)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ

од породице ЈАНКОВИЋ

(29/278690)

Последњи поздрав драгом куму

СВЕТИСЛАВУ СЈЕКЛОЋИ

Породица АЋИЋ

(56/278775)

11. јуна, у 76. години, престало је да куца срце

нашег најдражег

ДУШАНА ГОЛИЋА
И поред сазнања да је живот неумитан својим

рођењем и својом смрћу, не можемо да верујемо

да више нећеш бити са нама. 

Недостајаће нам твој ведар дух и срце пуно љу-

бави и топлине за све нас, твоје највољеније,

кроз чије приче ћеш и даље живети.

Волимо те пуно.

Супруга МИРЈАНА, син ЖЕЉКО, ћерка ЈЕЛЕНА,

снаја ДАНИЈЕЛА, зет ЗОРАН, унукице МИЛИЦА,

МАРИЈА и ВЕСНА
(71/278822)

Последњи поздрав

драгом

ДУЛЕТУ

од ПРШИЋ ВЕРЕ,

ЉУБЕ и деце

са породицама

(70/278818)

ЂУРЂЕВКА МИЛИЋ

Последњи поздрав тети

од: ЦРНЕ, ЂУЂЕ, САШЕ,

ОГЊЕНА, НИКОЛЕ и

ГОЦЕ
(81/2788490)

Последњи поздрав

јединој сестри

ЂУРЂЕВКИ

МИЛИЋ
рођ. Кривокућа

Твоји: брат МИЛАН

и снаја АНТОНИЈА

КРИВОКУЋА
(73/278834)

Драга мајко и бакице

МИРОСЛАВКА

ВУЛИН

Заувек у нашим ми-

слима и срцима.

Син МАРИНКО

са породицом
(74/278839)

МИРОСЛАВКА

ВУЛИН

Драга моја мајчице,

нека ти је вечна сла-

ва и хвала.

Ћерка МИЛЕНА

са породицом
(75/278839)

МИРОСЛАВКА

ВУЛИН

Драга мајко, пуно

ћеш ми недостајати,

нећу те никад забо-

равити.

Ћерка ВИДА

(76/278839)

МИРОСЛАВКА

ВУЛИН

Вољени никад не

умиру. Хвала ти за

све што си нам пру-

жила.

Унука ЉИЉАНА

са породицом
(77/278839)

МИРОСЛАВКА

ВУЛИН

Бако, с љубављу и по-

штовањем, вечно ће-

мо чувати успомену

и сећање на тебе.

Унука МИРЈАНА

с породицом
(78/278839)

Поштована

МИРОСЛАВКА
ВУЛИН

6. X 1940 – 9. VI 2019.

Престало је да куца ср-
це моје драге и вољене
супруге, после шездесет
и три године заједничог
живота. 
Хвала ти за све.

Твој РАНКО
(79/278839)

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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Последњи поздрав драгом комшији

МИТРУ СЉЕПЧЕВИЋУ

од комшија у Дунавској 6
(2/278576)

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди

РАДОМАНУ АВРАМОВИЋУ
1950–2019.

Његови најмилији

(10/278622)

Последњи поздрав

пријатељу

РАДОМАНУ

АВРАМОВИЋУ

од пријатеља

КИЦОШЕВ

(13/278635)

С великом тугом обавештавамо родбину и прија-

теље да је у петак, 7. јуна 2019. преминуо наш дра-

ги супруг, отац и деда

БОГДАН БАБИЋ
2. IV 1934 – 7. VI 2019.

Сахрана ће се обавити 15. јуна 2019, на Католич-

ком гробљу у Панчеву, са почетком у 14 сати.

Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, син ГОРАН и

ћерка ГОРДАНА са породицама
(9/и)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу,

деди и тасту

ЖИВИ ПЕРИЧИНУ
ћурчији

3. IX 1933 – 8. VI 2019.

Његови најмилији: супруга ВИНКА, син

СЛАВКО, ћерка РУЖИЦА, снаја ЈАСМИНА,

зет ЈОВА, унуци ОЉА, ИВАНА, МИХАЈЛО,

ЈОВАНА и МИЛОШ

(21/

Последњи поздрав

мом бати

ЖИВИ

ПЕРИЧИНУ
ћурчији из Идвора

3. IX 1933 – 8. VI 2019.

У животу си ми био

узданица и ослонац.

Твој син СЛАВКО

(22/Ж

Последњи поздрав драгој мајци, свекрви, баки и

прабаки

МИЛИЈАНИ СЛОВИЋ
1934–2019.

Почивај и миру. Успомену на тебе чуваће твоји:

унука МИЛИЦА, снаја РАЗУМЕНКА, ћерке МИ-

ЛИЦА и СТАНИЦА са породицама

(38/278723)

Последњи поздрав

БОГДАНУ

БАБИЋУ

од комшија

у Кикиндској 7

(41/278725)

ЈОН

АНЂЕЛИЈА
1934–2019.

Чуваћемо успомену

на тебе, твој лик, до-

броту и љубав коју си

нам даривала.

Знала си колико те

волимо али никада

нећеш сазнати коли-

ко нам недостајеш.

Твоји: ћерке ИЛИНКА

и ОЛИВЕРА, зетови,

унуци и праунуци
(42/

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

ДУШАНУ ЛАЗАРЕВИЋУ БАТИ

од сестре ЈЕЛЕНЕ, зета МИЛАНА, сестричине БИЉАНЕ

и сестрића СЛОБОДАНА са породицом
(48/278749)

Последњи поздрав

БАТИ

од ТАЊЕ и деце

(49/278749)

Последњи поздрав

БАТИ

од МИРЕ са децом

(50/278749)

Последњи поздрав

БАТИ

од другара МУСЕ

(51/278744)

Последњи поздрав

БАТИ

од другара НИКОЛЕ

ГРКА и РОДЕ
(52/278749)

ДРАГАНА РУЖИЋ
1961–2019.

Тужна срца обавештавам родбину и пријатеље да нас је, након

дугогодишње битке са болешћу, наша вољена Драгана напусти-

ла 10. јуна 2019. Саахрана је обављена 11. јуна,  на Старом пра-

вославном гробљу у Панчеву

Неутешни син НИКОЛА и многобројна родбина и пријатељи

(55/

Последњи поздрав мајци

РАДИЦИ БЕНЦАК
1949–2019.

Вечно ћеш нам недостајати.

Ћерка МИРЈАНА, син MIC HAEL 

и син ДРАЖЕН

(57/278776)

После краће и тешке болести преминула је

РАДИЦА БЕНЦАК
1949–2019.

Остаћеш дуго у сећању.

СПАСЕ, НАТАША и ГОРАН

(58/278776)

Последњи поздрав брату

РАДОМАНУ

од РАДИШЕ са породицом

(63/278793)

9. јуна 2019. године престало је да куца срце нашег

вољеног супруга, оца и деде. 

Сахрана је обављена на Новом гробљу у Панчеву,

11. јуна 2019.

ЖИВОТА САВИЋ
1938–2019.

дипл. грађ. инжењер

Ожалошћени: супруга ЉУБИНА, ћерка ДРАГАНА и

унук МИЛАН
(64/278795)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВРОБЛЕВСКОМ
1947–2019.

од ћерке МАРИЈЕ, зета АЛЕКСАНДРА, сестре ТАТИЈАНЕ
и сестрића ДРАШКА и АЛЕКСАНДРЕ

(35/278709)

Последњи поздрав дра-
гом зету

РАДОМАНУ
Свастика РАНКА с поро-
дицом

(82/278850)
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ГОРДАНА БОГДАНОВ
1974–2019.

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.
Наша љубав, наша душа, наше све.

Твоји најмилији
(8/р)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

НИКОЛОВСКИ

Прошло је дванаест

година туге и бола за

изгубљеним братом.

Сестра НАДА

с породицом
(12/278624)

Обавештавамо род-

бину и пријатеље да

ће се шестомесечни

помен нашој драгој

мајци, баки и ташти

СТОЈАНИ

ИВКОВИЋ
рођ. Новчић

1939–2018.

одржати 15. јуна 2019,

у 11 сати, на гробљу

Котеж у Панчеву.

Твоји: КСЕНИЈА,

ЖЕЉКО и КРИСТИНА
(14/278636)

Навршавају се чети-

ри године од смрти

нашег вољеног сина

и брата

МИЛОРАДА

НИКИЋА
29. III 1991 – 12. VI 2015.

На гробу тишина, у

нашем дому огромна

празнина, не видимо

ти очи, не чујемо ти

глас, али осећамо да

си увек поред нас.

Породица НИКИЋ
(15/

СЕЋАЊЕ

на супруга и оца

ЈОВАНА

НИКОЛОВСКОГ

Дванаест година је

прошло откад си нас

напустио.

Дани пролазе, а туга

не јењава.

Тамо ниси сам, Игор

је са тобом.

Нека вас анђели чу-

вају.

Супруга НАДА

и син ИСИДОР
(18/278668)

14. јуна навршава се једанаест година без наше вољене

ИВАНКЕ РАДОГОСТИЋ
Вечна захвалност за бескрајну подршку и неизмерну
љубав.
Помен је 14. јуна 2019, у 11.30.

Син с породицом
(24/278682)

Већ четрдесет дана твој
брод по мору плови и
тражи мирну луку где
влада светлост а не тама

РАТОМИР

МАРКОВИЋ
Одмори се Рале мој. 
Волим те највише на
свету.

Ћерка ДРАГАНА
са породицом

(33/278704)

Сећање на драге родитеље

ЈАЊИЋ

БЛАГОЈЕ МИЛЕНА
10. VI 1998 – 2019. 17. VI 2014 – 2019.

С љубављу и поштовањем ћерка СНЕЖАНА с породицом(
36/278709)

Сећање на тужних ше-
снаест година без моје
најдраже маме

РИСКЕ

МИТИЋ
2003–2019.

са неизмерном љубављу
и поносом што смо те
имали.

Твоји: ТАЊА, ПЕРА, 
БОЈАНА и МИКИ

(43/и)

21. јуна навршава се
двадесет две године от-
како није са нама наша

МИЛКА

ИВКОВИЋ
Син СТОЈАН, унук

МИЛОРАД, унука РАДА
и праунуци НЕМАЊА

и МИЛОШ
(45/278735)

СЕЋАЊЕ

Прошло је двадесет

година откако није

са нама наш

МИОДРАГ

ЈЕЛЕСИЈЕВИЋ

С љубављу и пошто-

вањем чуваћемо те

од заборава.

Супруга СТАЈКА

и синови ВИДОМИР

и МИЛОМИР

са породицама

(46/278680)

17. јуна 2019. године је три године од од-

ласка нашег драгог Лоле

СЛАВКА ДИМИТРОВА
1934–2016.

Увек ће те волети: ЛЕПА, САНЕЛА, 

ТАМАРА и ДЕЈАН

(30/278691)

СЕЋАЊЕ

СТЕВО ЧАВИЋ
2008–2019.

Брат ДРАГАН
са породицом

(54/278761)

Шест месеци је прошло откако нас је напустио наш вољени

ДУШАН НАУНКОВИЋ

Заувек ћеш живети у нашим мислима и срцу.

Супруга БРАНКА, синови ВЛАДИМИР и ЗОРАН са породицама

(61/278784)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН

МАРКЕЗ

ДАНЕ

Сестра ИВАНА, брат

СТЕВАН и отац ДАНЕ

(59/278780)

14. јуна 2019. године навршавају се две године откако
није са нама

ЂОКА ДИМИТРИЋ
1947–2017.

Никада те неће заборавити твоји најмилији
(60/278781)

Годишњи помен нашем драгом

ДРАГАНУ ВРАНЕШЕВИЋУ
1947–2018.

Успомену чувају супруга ЗАГОРКА, син ГОРАН и ћерка
ГОРДАНА

(68/278797)

ВЕРА ТУРНИЋ
15. VI 2016 – 15. VI 2019.

Прошле су три дуге године откада ниси с нама.

Дивна сећања на тебе живе са нама.

Заувек у нашим мислима и срцима.

Твоје ћерке НАДА и ОЉА са породицама

(72/278819)

19. јуна 2019. навршава се десет година откада није с нама

ДРАГАН ВУЈОВИЋ

С љубављу и поштовањем твој брат СЛОБОДАН

са породицом

(80/ф)

Драга наша

ПАВИЦЕ ГРАОВАЦ
28. IV 1941 – 7. VI 2019.

Надамо се да си нашла свој мир и да си

сада на бољем и лепшем месту.

Хвала ти за све!

С љубављу ДРАГАНА, 

ВЛАДАНА и ПРЕДРАГ

(39/278726)

С поштовањем

ПАВИЦИ

ГРАОВАЦ

последњи поздрав.

ЈАНКО и ИВАНКА

(40/278724)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо 

ко ри сни ке

на ших услу га 

да на це не 

огла са 

и чи ту ља 

одо бра ва мо 

по пуст 

свим рад ним

да ни ма 

осим сре дом.
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МИЛИЦА

МИЦКОВСКА

Заувек ћеш бити у

нашим срцима. 

Син БРАНКО

са породицом

(4/278592)

СЕЋАЊЕ

МИЛКОВСКИ

САВКА ЈОВАН
1933–2004. 1930–2012.

Пуно нам недостајете.

ЈАГОДА и ЉУБАН са породицом

(5/278610)

У петак, 14. јуна, у 11 сати, одржаћемо шесто-

месечни помен, на Старом православном гро-

бљу, нашем драгом

инж. ЂУРИ МАЈСТОРОВИЋУ
1922–2018.

Има нека моћ у добрим људима, они су јаки и

после смрти.

По својим делима, доброти срца и лепим саве-

тима као да и даље живе.

Много нам недостајеш добри човече.

Братаница БОБАНА са породицом

(7/278617)

Трогодишњи помен

ЗОРАН КЛИПА

Сећање које никад не престаје. Увек си у срцу.

Твоја мама

(11/278622)

Прошла је година откако те нема

СРБИСЛАВ ШАБИЋ БУЦА
2018–2019.

За тобом тугује твоја сестра ЉИЉА

са породицом

(3/278591)

15. јуна 2019. навршава-
ју се две године од смр-
ти наше драге

ДАНИЦЕ

РАТКОВИЋ
Велика празнина без те-
бе. Носимо те у срцу.
Твоји: супруг СРЕЋКО,
син ЖИКО, унук АЦА,
унука МАЈА и снаја АН-
ГИЛА

(16/278651)

СЕЋАЊЕ
17. јуна 2019. навршава се седамнаест дугих година
откако није са нама

ПЕТАР КРЧАДИНАЦ
1950–2002.

Вољени никада не умиру. Почивај у миру и нека те
анђели чувају.
Твоји најмилији: супруга ЉИЉАНА, син МИЛОРАД,
ћерка НАТАША, зет ЖЕЉКО и унуци НЕМАЊА,
ИВОНА, ЛАЗАР и ЈАНА

(17/278662)

12. јуна навршава се

четрдесет дана отка-

да није са нама наш

драги отац

ЈОВО

БУБЊЕВИЋ
1936–2019.

С љубављу и пошто-

вањем чуваће успо-

мену на тебе твоји

најмилији.

Ћерке ДРАГИЦА

и ДУШИЦА

са породицама
(20/278673)

ПРЕДРАГ

ПРЕМЧЕВСКИ

ПЕЂА
2011–2019.

8 година
Време пролази а љубав
и сећање на тебе никада
неће.

Твоји најмилији
(25/275681)

Прошле су тужне године откад су нас напустили

СТОЈАНОВИЋ

ГОРДАНА ИВИЦА
рођ. Јовановић

2014–2019. 2000–2019.

Пет година туге и бола за мојом сестром. Увек ће

бити у мом срцу.
ЛОЛА с породицом

(28/278688)

У суботу, 15. јуна, у 11
сати, на Старом право-
славном гробљу, обеле-
жавамо годину дана от-
како нас је напустио
наш вољени

ДУШАН

ХОЛОШЕВИЋ
Недостајеш нам.

Твоји најмилији

(44/278730)

Заувек у нашим срцима...

ЋУРЧИЋ

ЖИВА БОЈАН ВЕРА

БОБА, ЛАНЕ, МИРЈАНА и ЗОРАН

(47/278352)

17. јуна 2019, у 11.15, на Новом гробљу у Панчеву

одржаће се парастос поводом годишњице смрти

нашег драгог

СРБИСЛАВА ШАБИЋА БУЦЕ

Заувек у нашим мислима и срцима.

Твоји: супруга ДУШИЦА, син ДЕЈАН, 

снаја МАЈА и унук ТЕО
(53/278757)

Мојој јединици

ДАНИЈЕЛИ МИЛИВОЈЕВИЋ
11. III 1975 – 14. VI 2011.

Нела моја, животе мој.
Речи је све мање, а бол је све већи.

Твоја мама
(6/278611)

ДАНИЈЕЛА

МИЛИВОЈЕВИЋ
14. VI 2011 – 14. VI 2019.

Време пролази, бол

не престаје а туга је

све већа.

Заувек у срцу.

Твоја тетка
(23/278678)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ЖИВАНОВ
1932–2013–2019.

Породица

МИЛКОВСКИ

(62/278790)

16. јуна 2019, у 11 сати,
на Католичком гробљу,
даваћемо четрдесетодне -
вни помен нашој драгој

СЛАВИЦИ

МАГОШ
рођ. Калужа

1954–2019.

У срцима туга, на гробу
тишина, а у нашем дому
велика празнина. Не
видимо ти очи и не чује-
мо глас, али осећамо да
си ту између нас.
Недостајеш...

Твоји најмилији
(65/

Прошло је четрдесет

дана вољена наша

СЛАВИЦА

МАГОШ

И небо понекад заплаче

за онима који су оти-

шли прерано.

Без обзира што нека ср-

ца не куцају више, ми

који смо остали вечно

ћемо их волети и чува-

ти као најдражу успо-

мену.

Сестре КАТИЦА

и ОЛГИЦА

с породицама
(66/278799)

Четрдесет дана ниси

са нама

СЛАВИЦА

МАГОШ

Кад се најсјајнија

звезда на небу поја-

ви, знам да си то ти,

знам да ме са неба

видиш... зато ноћи

будна проводим че-

кајући да ми се кроз

звезде осмехнеш...

Твоја ВЕСНА

с породицом

(67/278799)

17. јуна 2019. навршава се шест година от-

како нас је напустила наша драга

АЛЕКСАНДРА ВАРГА

САЊА
Постоји љубав коју смрт не прекида и ту-

га која се не лечи.

С љубављу чувамо успомену на тебе. Зау-

век си у нашим срцима.

Твоји најмилији: сестра МАРИЈА, мама

ЉИЉА, баба РАДА и деда БОРКО
(69/278816)
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(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Сре ди ном ове сед ми це до би ће -
те ве сти о до ла ску јед ног при ја те -
ља ко га ду го ни сте ви де ли, што
ће про ме ни ти ва ше пла но ве. Ис -
ко ри сти те по во љан пе ри од да
сре ди те по ро дич не про бле ме.
Сме ши вам се стра сна аван ту ра.
На миг ни те и ви.

По зив из ино стран ства ће вас
об ра до ва ти и отво ри ће вам но ве
мо гућ но сти за по слов но на пре до -
ва ње. Ван ред ни при лив нов ца
до бро ће вам до ћи, баш као и не -
пла ни ра ни кра ћи пут. Љу бав ни
жи вот је по ма ло упао у ру ти ну.

Не ма ју сви ва шу сна гу и енер -
ги ју и не ра де сви с то ли ко стра -
сти свој по сао. Успо ри те, ле по је
би ти на вр ху, али је до сад но ако
сте та мо са ми. Нов ча ни про бле -
ми ко ји вас већ ду же вре ме му -
че, ре ша ва ју се ове сед ми це.

По тру ди те се да се укло пи те у
но ва до га ђа ња на по слу. Пред
ва ма је пе ри од ве ли ких иза зо ва,
па ка ко бу де те по ста ви ли те ме -
ље, та ко ће вам се од ви ја ти до га -
ђа ји у на ред ном пе ри о ду. По ма -
ло сте умо р ни, али не ис ка љуј те
бес на парт не ру.

Све што сте за по ста ви ли и од -
ла га ли, по тру ди те се да за вр ши -
те, јер је пе ри од пред ва ма ве о -
ма по во љан, по го то во ако су у
пи та њу не ке прав не ства ри, на -
след ство или чак ку по ви на не -
крет ни на. Игра те на блеф – па зи -
те се.

Ово је ско ро пра во вре ме за
про ме не у ва шем жи во ту. По ма -
ло сте по ста ли ци нич ни, што при -
лич но оп те ре ћу је ва шу ве зу, али
и љу де око вас. Не бој те се, про -
ме не су по че ле и са мо је по треб -
но да их спрем но до че ка те.

Из не на ди те парт не ра јед ним
кра ћим од мо ром да ле ко од свих
и по тру ди те се да око вас не бу -
де гу жве. По сло ви не иду баш
нај сјај ни је, али тре нут но ни шта
бит но не мо же те про ме ни ти.
Сми ри те се и па жљи во ис пла ни -
рај те сле де ћи ко рак.

По ну ду од ста рог при ја те ља за
парт нер ски по сао ни ка ко не од -
би јај те, јер ће вам то ре ши ти го -
то во све фи нан сиј ске про бле ме.
Мно го кон та ка та, кра ћих пу те ва,
по се та... Љу бав ни жи вот до ла зи
до тач ке ка да мо ра те од лу чи ти
шта да ље. Срећ но.

Пре не го што се упу сти те у но ви
по слов ни по ду хват или на пу сти те
тре нут ни по сао, до бро раз ми сли -
те шта да ље. Че сто сте у пра ву,
ин стинкт вас не ва ра, али тре нут -
не окол но сти вам баш и не иду
на ру ку. Парт нер вам је ве ли ка
по др шка.

Не ма те до вољ но сна ге да ис те -
ра те ства ри на чи стац. По слов на
си ту а ци ја је за мр ше на и ни је
вре ме ди ра ти у оси ње гне здо.
Ако га ји те осе ћа ња пре ма осо би
ко ја жи ви да ље од вас, по ка жи -
те то отво ре но. Љу бав вам ку ца
на вра та. Отво ри те их.

Си гур ни сте да сте про на шли
пра ви на чин да ре ши те сво је по -
слов но-фи нан сиј ске про бле ме.
Би ло би до бро да се по са ве ту је те
с не ким ко ме ве ру је те и на пра -
ви те ра ди кал не ре зо ве на по слу.
Ни је вре ме за од мор, ма ко ли ко
вам био по тре бан.

Ове сед ми це сте про мен љи вог
здрав стве ног ста ња, ни шта вас
кон крет но не бо ли, а осе ћа те
стал ни умор, па при у шти те се би
тре нут ке пот пу ног ми ра. Љу бав -
ни жи вот по ла ко ула зи у фа зу ка -
да мо ра те од лу чи ти шта да ље.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: Ба ка рак, ана ли за, Ка ле зић, Але зи ја, ри зи чан,
Ази ја ти, Ка ћа нин. Ана грам: Но ви свет ски по ре дак. Спу не ри зам: „Ра ни
ја ди”. Ко њи ћев скок: Ко по ште но жи ви, тај не тре ба да бри не о ре чи ма
злих љу ди. Скан ди нав ка: да ла пе, кс, о, тро скок, нк, м, л, р, Ара го ни ја, са -
ма ри јум, Со фи ја Ју ри чан, Ти ја на Ми ло ше вић, пар, Же не ва, Оци, ак, је -
ре ти ци, ар. Судоку:784612935, 526398741, 931754268, 398567412,
157249386, 462831597, 875963124, 213485679, 649127853. Слоговни
квадрат 4 х 4:паучина, упитати, читатељка, натикаче.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

АНАГРАМ

ГЛО БАЛ НЕ ПРО МЕ НЕ (В = К)

СВЕ ВИД НО ПО КВА РИ СТЕ

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: А, А, А, БА, ЗА, ЗИ, ЗИ, ЗИ, ЗИЋ, ЈА, ЈА,

КА, КА, КА, ЛЕ, ЛЕ, ЛИ, НА, НИН, РАК, РИ, ТИ, ЋА, ЧАН.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. аме рич ки пи ја ни ста и ком по зи тор, Берт, 2. раш чла -

ња ва ње, ра ста вља ње на са став не де ло ве ра ди про у ча ва ња, 3. цр но гор ски фолк пе -

вач, Зо ран, 4. ста ри утвр ђе ни град у Фран цу ској, у ко јем је Це зар по бе до но сно за вр -

шио Гал ски рат, 5. опа сан, под ло жан ри зи ку, 6. ста нов ни ци нај ве ћег кон ти нен та, 7.

жи тељ на се ља крај Но вог Са да.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, као ре ше ње ће те

до би ти јед ну ста ру ла тин ску сен тен цу о по ште њу и зло би.

-ЧИ- -ШТЕ- БРИ- ТАЈ ЗЛИХ

ДА НЕ -МА ПО- -НЕ

-НО РЕ- -БА ЉУ- -ВИ,

ТРЕ- -ДИ. ЖИ- О КО

СПУНЕРИЗАМ

Пре ба ци те по јед но сло во из јед не у дру гу реч, та ко да

до би је те на слов збир ке при ча Да ни ла Ки ша.

ЈА НИ РА ДИ

СУДОКУ

7 8 4

6 7 4 1

9 2

3 5 6 2

5 2 9 8

4 8 1 7

5 4

2 1 3 6

8 5 3

1 2 3 4
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2
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4

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ис пре пле те на влак на па у ко -

вих мре жа, 2. по ста ви ти пи та ње, 3. жен ска осо ба ко ја чи та

књи ге, 4. соб не па пу че.

СЛОГОВНИ КВАДРАТ 4 x 4

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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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.

Чуп ко
Пре ди ван муж јак, стар око че -
ти ри ме се ца, по ја вио се пре ви -
ше од де се так да на на та ми шком
ке ју. Из гле да да га је не ко баш
ту на пу стио, јер се бу квал но ни је
мр дао с јед ног ме ста.

Био је ја ко упла шен, али је по -
чео по ла ко да при ла зи и да се
игра с дру гим пси ма. Пу ком сре ћом из бе гао је смрт ка да га
је уда рио ау то мо бил и из ву као се без по вре да.

Чуп ко се са да осло бо дио и све ви ше се дру жи с љу ди ма, а
нео п хо дан му је то пли дом. Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на те ле фон 060/65-45-541.

Ми це
Бес крај но слат ки ма чи ћи хит но
тра же дом, јер де вој ка ко ја их је
збри ну ла и по мо гла им да се из -
ле че не мо же да их при хва ти.

На вик ну ти су на жи вот у ку ћи,
па је то услов да бу ду удо мље ни.
По че ли су да је ду, а раз и гра ни су
као и сви дру ги ма ли ша ни.

Тре ба ло би да им за ин те ре со -
ва ни по све те до вољ но вре ме на и
па жње, а све дру го мо гу са зна ти на те ле фон 060/037-69-81.

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.

Све ви ше је на ших су гра ђа на
што се у по тра зи за бо љим жи -
во том оти ску ју у бе ли свет. Ка -
ко год да су се сна шли та мо,
све их с вре ме на на вре ме при -
ти ска но стал ги ја. „Пан че вац”
им за то пру жа при ли ку да се
ја ве род ном кра ју.

У овој ру бри ци пан че вач ки
„га стар бај те ри” мо ћи ће сво -
јим су гра ђа ни ма ко ји су оста -
ли да ис при ча ју у че му ужи ва -
ју и шта их му чи та мо где су се
об ре ли.

У ак ту ел ном бро ју наш су -
гра ђа нин Да ли бор Та нев, ко ји
већ из ве сно вре ме ра ди у Лук -
сем бур гу, при ча о јед ној од нај -
бо га ти јих европ ских зе ма ља и
је ди ном вој вод ству на све ту.

Да ли бор Та нев је ро ђен 1982.
го ди не и од ма ле на је око ре ли
за љу бље ник у пе ца ње и све што
има ве зе с тим. Та ко се че сто
ис ти цао у ор га ни зо ва њу еко -
ло шких ак ци ја, пре све га за чи -
шће ње На де ла. По ред то га, он
се већ ду го ба ви пре па ра ци јом
ри бе, што се у све ту тре ти ра
као не ка вр ста умет но сти и по -
ста је све атрак тив ни је.

То ли ко му је до бро ишло да
је чак сти гао до европ ског пр -
вен ства та ко зва них так си дер -
ми ста у Салц бур гу и та мо на -
пра вио леп успех. Ме ђу ви ше
од сто пре па ра то ра ри бе Та нев
сe на шао у гру пи оних ко ји су
осво ји ли од лич но дру го ме сто,
са сво јом кре а ци јом бан да ра у
под вод ном ам би јен ту. Од сто
по е на осво јио је осам де сет, а
не до ста ја ло му је још де сет за
пр во ме сто.

Зе мља ма ла, али си стем
им по зан тан

Да ли бор је у ме ђу вре ме ну до -
био по зив ста рог при ја те ља Да -
ни је ла Ми тро ви ћа, ко ји већ ду -
же вре ме жи ви и ра ди у Лук -
сем бур гу.

– И док сам био код ње га на
од мо ру, при ли ком јед ног из -
ла ска у град, Да ни је лов по зна -
ник Асмир Ра ма, са знав ши да
се ба вим пре па ра ци јом ри бе,
пред ло жио ми је да се за по -
слим у ње го вој фир ми под на -
зи вом „Про ван сал”. У ме ђу вре -
ме ну сам до био и бу гар ско др -
жа вљан ство, па ни је би ло пре -
пре ка да се пре се лим у јед ну
од др жа ва с нај бо љим стан дар -
дом у Евро пи и све ту – по чи ње
при чу овај Пан че вац.

У пи та њу је ре ла тив но ма ла
зе мља, ко ја се про сти ре на око
две и по хи ља де ки ло ме та ра,
углав ном шу мо ви тих пре де ла.
У њој жи ви око шестсто хи ља -
да срећ них и до бро си ту и раних

љу ди, пред во ђе них вој во дом,
по че му је Лук сем бург је дин -
ствен на пла не ти.

– Та зе мља је увек има ла по -
тре бу за уво зом рад не сна ге.
Да нас је нај ви ше Пор ту га ла ца,
али не мањ ка ни љу ди са ових
про сто ра, пре све га из Бо сне, а
има и на ших су на род ни ка. Њи -
ма сам се и ја при дру жио про -
шле го ди не, пре око осам ме -
се ци, ка да сам по чео да ра дим
на фи ле ти ра њу ри бе у фир ми
на лик „Ме троу”, с тра ди ци јом
од пре ко ше зде сет го ди на. То
је озбиљ на ком па ни ја у ко јој
му ште ри је мо гу да на ру че шта
год по же ле из це лог све та у би -
ло ко је до ба да на и но ћи. На
по чет ку сам имао хен ди кеп јер
не знам фран цу ски је зик, ко ји
је та мо, по ред лук сем бур шког
и не мач ког, је дан од зва нич -
них. Са ен гле ским мо жеш та -
мо да се „сли каш”, бу ду ћи да
га го то во ни ко не го во ри. Ипак,
ка да су ше фо ви ви де ли да знам
по сао и да сам му по све ћен,
од мах су ме при хва ти ли. Ина -
че, при ми ли су ме упра во за то
што су чу ли да сам био дру ги
так си дер ми ста у Евро пи, па
сам вла сни ку, у сло бод но вре -
ме, већ на пра вио ај ку лу, ко ју

зо ву ро кан, од 80 цен ти ме та -
ра. Што се са мог по сла ти че,
ни је ла ко; ра ди се са мо но ћу,
али још ве ћи про блем су те -
шки ми ри си, па се мно ги ко ји
до ђу ова мо сла бо адап ти ра ју
на то и ни је ре дак слу чај да се

но сни је са чу ва ју при че о исто -
ри ји. У том сми слу има и мно -
го ма ни фе ста ци ја ко је ба шти -
не се ћа ње на сред њи век. И
сам сам по се тио не ки ва шар у
ме сту Киш берг, ко ји нео до љи -
во под се ћа на „Ок то бер фест”,
а по сто ји већ не ве ро ват них
650 го ди на. Ка да је реч о при -
ро ди, све је бес пре кор но чи -
сто. Има мно го пар ко ва и ни -
је чу до да срет не те ср ну. Ина -
че, кад угра бим сло бод но вре -
ме, пе цам на пре див ној ре ци
Мо зел, ко ја је у бли зи ни мог
апарт ма на. За пра во, ње на ле -
по та би ла је је дан од раз ло га
због че га сам та мо из нај мио
стан. У њој има со мо ва до 50-
60 ки ло гра ма, а ја сам, ре ци -
мо, пе цао бан да ре до ки ло -
грам-дв а... И све дру го је ве -
ли ко, па чак и цр вен пер ке и
бо дор ке. Ка да је реч о кри во -
ло ву, што је код нас рак-ра на,
не дај бо же да те ви де с пу -
шком или мре жом. Од мах во -
де у луд ни цу, јер та мо ни ко
не мо же да по ве ру је да то не -
ко ра ди а да је при чи стој све -
сти. За то го ди шње пла ћам

дозво лу у Лук сем бур гу 15 евра,
док је у Фран цу ској 80 евра,
што ми ни је баш ја сно бу ду ћи
да Ве ли ко Вој вод ство има мно -
го бо љи стан дард и про сек пла -
те – на во ди Да ли бор.

Ка да је реч о хра ни, он ка же
да је има из це лог све та, прем -
да је због ве ли ког при су ства
Пор ту га ла ца нај ви ше њи хо вих
спе ци ја ли те та, а при мет но је
да „бур гер кинг” пре о вла да ва
у од но су на „мек до налдс”.

– Има чак и срп ских рад њи,
па мо же те да на ба ви те и про -
из во де „мо је кра ви це”. А што
се ти че од но са пре ма на ма, на -
жа лост, има мо ло шу ре пу та -
ци ју, пре све га због свих прет -
ход них ра то ва. При ме ра ра ди,
је дан пут смо би ли у не ком рок
клу бу и ка да су го сти чу ли да
смо Ср би, до слов це су сви ста -
ли мир но. За ни мљи во је и то
што „ор ло ви” игра ју у ис тој гру -
пи с Лук сем бур гом, а ка ко је
мно го на ших у том ре ги о ну, а
до ма ћа ре пре зен та ци ја је све
бо ља, кар те су већ рас про да те
– на по ми ње Та нев.

Ј. Фи ли по вић

не ко од но вај ли ја ис по вра ћа.
Та кви се ов де и крат ко за др -
жа ва ју – ка же Да ли бор.

Он до да је да се ро ба из те
фир ме ди стри бу и ра мал те не
по це лом све ту, па чак и до
Азер беј џа на.

– Не ма че га не ма: ту на, ај -
ку ла, па чак и је се тре, ко ја је
за ко ном за бра ње на, али уз па -
пре ну це ну и њу је мо гу ће до -
би ти. Ту су и раз не вр сте шкољ -
ки, ја сто га, шкам па, па и жа -
бљи ба та ци. По ред ри бе, има
све га дру гог: од ди вља чи до пи -
ле ти не. Што се пла те ти че, са -
да до би јам око 1.800 евра, уз
на кна ду за ноћ ни рад од око
700, као и деч ји до да так у из -
но су од 280 евра. За шест ме -
се ци имао сам два по ве ћа ња, а
они ко ји има ју ма ње од 3.000
евра има ју пра ва на још не ки
бо нус. Што се тро шко ва ти че,
нај ску пљи је, на рав но, стан.
Нај пре сам жи вео у ме сту Ди -
де ланж и ме сеч на рен та ми је
из но си ла око 550 евра, а ка ко
се на ла зим у ју жном по гра нич -
ном кра ју, са да сам се пре селио
пре ко гра ни це, у Фран цу ску, и
апарт ман од 60 ква дра та ко -
шта ме око 750. То је от при ли -
ке два де се так ки ло ме та ра од

мог по сла, ко ли ко је уда љен и
сам град Лук сем бург, пре сто -
ни ца зе мље, где су ста но ви од
1.300 евра – ис ти че овај
гастарбај тер.

Пре ма ње го вим ре чи ма, то
је из у зет но бо га та зе мља, чи ји
је си стем ви дљив на сва ком ко -
ра ку, а на ад ми ни стра ци ју не
тре ба тро ши ти ре чи – не ма ре -
до ва и све се за вр ша ва за пет
ми ну та.

– У ло кал ној оп шти ни се до -
би ја све: па сош, лич на кар та и

би ло ко ји дру ги до ку мент. Без -
бед ност је на то ли ко ви со ком
ни воу да не смеш да бу деш ни
пре те ра но љу ба зан. Та ко је је -
дан пут друг по ку шао да по -
мог не из ве сној ста ри јој го спођи

при ли ком отва ра ња вра та у не -
кој уста но ви и истог мо мен та
су по ли цај ци ско чи ли на нас и
за мо ли ли да гле да мо сво ја по -
сла. То зна чи да та мо не тре ба
ни у че му пре те ри ва ти. С дру -
ге стра не, све је мно го ква ли -
тет ни је не го ов де. Ре ци мо, бу -
ду ћи да во лим пи во, по не кад
по пи јем до ма ћи „бо фер динг”
или пра ви „хај не кен”. При ме -
тио сам да, от кад сам та мо,
ни сам имао ни ка квих про бле -
ма са же лу цем, док би ми код
нас, већ по сле не ко ли ко гу тља -
ја, кре ну ла муч ни на у сто ма -
ку. Очи глед но ов де има не че -
га че га та мо не ма. Та мо чак и
Ки не зи ну де не у по ре ди во бо -
љу ро бу. Ов де сам, при ме ра
ра ди, ку пио ка ши ке и од мах
су ми се ис кри ви ле, што та мо
ни ка ко ни је слу чај – ка же
Панче вац.

Кри во лов це во де пра во 
у луд ни цу!

Он ис ти че ка ко је Лук сем бург
пре пун ста рих гра ђе ви на и твр -
ђа ва. На ро чи то до ми ни ра па -
ла та Ве ли ког Вој вод ства, с пре -
по зна тљи вом све ча ном стра -
жом, ко ју че сто по се ћу је и наш
принц пре сто ло на след ник, као
и мно го ту ри ста из це лог све та.

– Лук сем бур жа ни су ге не -
рал но ве о ма кул тур ни, ни ко
не га ла ми, а др же до сво је на -
ци о нал не при пад но сти. Њи -
хов је зик је микс фран цу ског
и не мач ког и кад га знаш, мно -
го те ви ше по шту ју. Сва ко ме -
сто има свој грб, а љу ди ко ји
их во де тру де се да што рев -

ТА БЛЕ ТЕ ПРО ТИВ

РА ДИ ЈА ЦИ ЈЕ?!

Да ли бор ка же да се Лук -

сем бург и да ље гра ди и мо -

дер ни зу је, уз на по ме ну да

се ве ли ки ак це нат ста вља

на чу ва ње при ро де и тра -

ди ци је.

– Је ди но ми се не сви ђа

што има ју елек тра не, по пут

оне у Чер но би љу. Због то га

сви гра ђа ни јед ном го ди -

шње до би ја ју не ку та бле ту

про тив ра ди ја ци је, у слу ча -

ју да до ђе до ха ва ри је на

ну кле ар ки. Ипак, ма ла је

мо гућ ност да се та ко не што

до го ди, јер је, као што ре -

кох, без бед ност на не ве ро -

ват ном ни воу. Мно го је и

ка ме ра, али је ди но што

при ме ћу јем је сте да има

са о бра ћај ки – при ме ћу је

Та нев.

НА ШИ У БЕ ЛОМ СВЕ ТУ: ДА ЛИ БОР ТА НЕВ У ЛУК СЕМ БУР ГУ

ИЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ У ВОЈ ВОД СТВО

Далибор са супругом у престоници Великог војводства

Панорама града Луксембурга

Далибор и колеге – подршка оболелима од рака
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Окон ча но пр вен ство 
у Срп ској ли ги

Сла жу се „коц ки це”
за но ву тр ку

Спу ште на је за ве са на још јед -
ну фуд бал ску го ди ну. По кло -
ни ци нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту у на шем гра ду и
око ли ни мо гу, али и не мо ра ју
да бу ду за до вољ ни оним што су
пред став ни ци Пан че ва у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на” учи -
ни ли то ком се зо не 2018/2019.

Ни по след ња рун да шам пи -
о на та, ко ја је би ла на про гра -
му про шлог ви кен да, не ће баш
оста ти у ле пом се ћа њу љу би -
те љи ма „бу ба ма ре” са ових
про сто ра.

Ди на мо 1945 го сто вао је у
Бе о чи ну, где је од ме рио сна ге
с до ма ћим Це мен том, прет по -
след њим ти мом ко ји је на пу -
стио дру штво тре ће ли га ша.
Пан чев ци ни су би ли ре зул тат -
ски оп те ре ће ни, јер су по сао
око оп стан ка за вр ши ли мно го
ра ни је, па је и то мо жда био
раз лог ви со ког по ра за: Це мент
– Ди на мо 1945 5:1 (1:1).

У пр вом по лу вре ме ну се во -
ди ла из јед на че на бор ба. До ма -
ћи су по ве ли го лом из је да на е -
стер ца, а Жив ков је из јед на -
чио у 39. ми ну ту. Ни ко та да
ни је мо гао ни да на слу ти шта
ће до не ти дру го по лу вре ме.

У на став ку ме ча фуд ба ле ри
Це мен та су пот пу но над и гра -
ли „бр зи воз”, још че ти ри пу та
су по го ди ли циљ, па су на кра -
ју сла ви ли убе дљи ву по бе ду,
ко ја их ни је спа сла се лид бе у
ни жи ранг.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

СВА КИ КРАЈ ЈЕ НО ВИ ПО ЧЕ ТАК

На кра ју пр вен ства Ди на мо
1945 за у зео је де ве то ме сто на
та бе ли, са ско ром од је да на ест
по бе да, де вет ре ми ја, два на ест
по ра за, гол-раз ли ком 32:35 и
че тр де сет два бо да.

Пред струч ним шта бом и
упра вом клу ба је ана ли за све -
га ура ђе ног и пра вље ње пла -
но ва за по че так но ве се зо не.

Иа ко ни су ус пе ли да три јум -
фу ју у по след њем ко лу, фуд -
ба ле ри Же ле зни ча ра су се на
леп на чин опро сти ли од сво -
јих на ви ја ча – ре ми јем. Да ни -
ло Ко ва че вић и ње го ви са и гра -
чи над и гра ли су Цр ве ну зве -
зду из Но вог Са да, има ли ве -
ли ки број шан си, али на кра ју
ни је би ло по бед ни ка – 1:1.

– Ја ко те шка утак ми ца. По -
след ња у пр вен ству. Умор је
учи нио сво је. Би ло је во ље и
хте ња код мо јих игра ча, али
ни смо ус пе ли да кру ни ше мо
те рен ску ини ци ја ти ву. За хва -
лио бих љу ди ма ко ји во де клуб
и сво јим са рад ни ци ма на успе -
шној се зо ни. Та ко ђе, же лим да
ис так нем да је за ви сок пла -
сман Же ле зни ча ра за слу жан и
тре нер Го ран Мр ђа, ко ји је во -
дио тим у пр вом де лу пр вен -
ства – ис та као је по сле утак -
ми це Не бој ша Пе тро вић, пр ви
тре нер „ди зел ке”.

Гол за Же ле зни чар по сти гао
је ка пи тен Да ни ло Ко ва че вић
по сле од лич не ак ци је Дра га на
Ђор ђе ви ћа.

– Го сти су до шли са им пе ра -
ти вом по бе де, ка ко би евен ту -
ал но обез бе ди ли оп ста нак. Три -
јумф смо же ле ли и ми, али било
је очи глед но да су нам се „ис -
пра зни ле ба те ри је”. На кра ју мо -
же мо да бу де мо за до вољ ни, јер
се по ла ли ге бо ри ло за оп ста -
нак, би ло је ја ко те шко, а ми
смо на кра ју за у зе ли ме сто у вр -
ху та бе ле – ре као је Ко ва че вић.

Же ле зни чар је пр вен ство
окон чао на ше стом ме сту, са
учин ком од 13 по бе да, се дам
ре ми ја, 12 по ра за, гол-раз ли -
ком 31:30 и 46 бо до ва.

Игра чи су са да на за слу же -
ном од мо ру, а упра ва клу ба
уве ли ко ра ди на пла ни ра њу ти -
ма за на ред ну се зо ну.

НАД МЕ ТА ЊЕ ЖЕ НА У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ДИ НА МО ДО БАР ОР ГА НИ ЗА ТОР
Пр вен ство Ср би је у олим пиј -
ском ди за њу те го ва за се ни -
ор ке и ве те ран ке одр жа но је
у не де љу, 9. ју на, у про сто ри -
ја ма Крос фит клу ба Гво жђар
у на шем гра ду, у ор га ни за -
ци ји КДТ-а Ди на мо. Уче ство -
ва ле су 23 так ми чар ке из де -
сет клу бо ва.

У ка те го ри ји до 55 кг по -
бе ди ла је Ми ља на Јо ван чић
из Ни ша, а у гру пи так ми -
чар ки до 59 кг три јум фо ва -
ла је ње на су гра ђан ка Са ра
Ми лој ко вић. У ка те го ри ји до
64 кг зла то је при па ло Јо ва -
ни Ста јић из клу ба Ба њи ца,
а у ка те го ри ји до 71 кг по бе -
ду је из во је ва ла так ми чар ка
Пар ти за на Та ма ра Жив ко -
вић. Ве ри ца Ду ша нић из Рад -
нич ког би ла је нај бо ља у гру -
пи ди за чи ца до 76 кг, а Ни -
шлиј ка Ан ђе ла По по вић три -
јум фо ва ла је у ка те го ри ји
пре ко 86 кг. Код ве те ран ки

је по бе ду од не ла Је ле на Ђе -
кић из Је дин ства.

– За до во љан сам ор га ни за -
ци јом, а при ја ју и по зи тив ни
ко мен та ри од тех нич ких де -
ле га та, су ди ја, љу ди из са ве за,
так ми чар ки и пу бли ке. Тру -
ди ћу се да на ста вим да про -
мо ви шем овај спорт и да га
кон стант но раз ви јам у на шем
гра ду. Овом при ли ком за хва -
љу јем са ве зи ма Ср би је и Вој -
во ди не за ди за ње те го ва, Гра -
ду Пан че ву и Спорт ском са ве -
зу на шег гра да, као и мно гим
при ја те љи ма и спон зо ри ма ко -
ји су не се бич но по мо гли ор -
га ни за ци ју овог шам пи о на та
– ре као је пред сед ник КДТ-а
Ди на мо Фи лип Вла јић.

Клуб из на шег гра да ор га -
ни зо ва ће и 19. ок то бра Пр -
вен ство Ср би је у олим пиј -
ском ди за њу те го ва, али за
ју ни ор ке, мла ђе се ни ор ке и
сту дент ки ње.

Кра гу је вац је 5. ма ја био до -
ма ћин др жав ног школ ског пр -
вен ства у ма лим олим пиј ским
игра ма.

Ју жно ба нат ски округ су
пред ста вља ле две еки пе из
Основ не шко ле „Ми ро слав Ан -
тић” и јед на из омо љич ке шко -
ле „До си теј Об ра до вић”. Иа -
ко је кон ку рен ци ја би ла из у -
зет но ве ли ка, на ши пред став -
ни ци су из бо ри ли сво ја ме ста
на по бед нич ком по сто љу.

Уче ни ци дру гог раз ре да ОШ
„Ми ро слав Ан тић” осво ји ли
су сре бр ну ме да љу, а ђа ци
тре ћег раз ре да из Омо љи це
по но ви ли су про шло го ди шњи
успех и опет по ста ли пр ва ци
др жа ве, па ће сво ју зе мљу
пред ста вља ти на ре ги о нал -
ном над ме та њу у Спли ту, у
окви ру ор га ни за ци је „Спорт -
ских ига ра мла дих”. Нај мла -

ђи так ми ча ри, уче ни ци пр вог
раз ре да ОШ „Ми ро слав Ан -
тић”, за у зе ли су ше сто ме сто,
што се та ко ђе мо же сма тра ти
за па же ним успе хом.

По бед нич ки тим из Омо -
љи це пред во ди ли су учи те -
љи ца Са ња Мар ко вић Са ва -
но вић и ди рек тор ОШ „До -
си теј Об ра до вић” Вла ди мир
Ри стић, а но ви-ста ри шам пи -
о ни Ср би је по ста ли су: Не -
ма ња Ми кић, Раст ко и Де -
спот Је зди ми ро вић, Лу ка Ђук -
нић, Лу ка Ђу ка но вић, Мар -
јан На ка ра да, Алек са Мар ко -
вић, Фи лип Ни ко лић, Сте фан
Бре јић, Ог њен Иг ња то вић,
Кри сти јан Та дић, Вук Аћи -
мо вић и Ла зар Ми ли ће вић.

Бра во за ове та лен то ва не
де ча ке, али и за це лу шко лу
„До си теј Об ра до вић” из
Омољи це.

МА ЛЕ ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ

ОМОЉ ЧА НИ ОД БРА НИ ЛИ ТРОН

Атле ти ча ри Панонијe би ли су
ве о ма успе шни про шлог
викен да.

На Пр вен ству Вој во ди не за
мла ђе ју ни о ре у Но вом Са ду
Мар ко Сто ји ло вић је осво јио
злат ну ме да љу у ба ца њу ко пља
од 800 гра ма, а с да љи ном од
46,95 м по ста вио је лич ни рекорд.

У тр ци на 100 ме та ра нај -
сјај ни је од лич је за слу жио је и
Да мјан Чи кић, сја јан сприн тер
ко ји под над зо ром тре не ра

Влада на Леа ни же успех за
успе хом. На жа лост, услед па -
да на са мој циљ ној ли ни ји Да -
мјан је за до био на пр сну ће ко -
сти на згло бу ру ке. Тр ку је ипак
за вр шио као нај бр жи, с ре зул -
та том од 11,85 се кун ди.

У не де љу, 9. ју на, на Пр вен -
ству Ср би је у бр зом хо да њу
Вла ди мир Мир ков осво јио је
сре бр но од лич је у тр ци на 1.000
ме та ра у гру пи де ча ка до два -
на ест го ди на.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У АТЛЕТИЦИ

ПА НО НИ ЈА У УСПО НУ

По след ње ко ло Пр ве ју жно ба -
нат ске ли ге у се зо ни 2018/2019.
до не ло је ве ли ку ра дост у Стар -
че во. Али и шам пи он ски пе -
хар. Под вођ ством тре не ра Ми -
ља на Бла зо ви ћа, по сле че ти ри
се зо не Фуд бал ски клуб Бо рац
по но во је по стао члан Вој во -
ђан ске ли ге „Ис ток”.

Ду ел с Вул ту ру лом из Гре -
бен ца, ко ји ни је имао ре зул -
тат ски зна чај за шам пи о не из
Стар че ва, окон чан је без по -
бед ни ка (2:2), али ће оста ти
упам ћен и по то ме што се ду -
го го ди шњи играч Бор ца Не -
над Ми тро вић Пе ле опро стио
од во ље ног дре са и окон чао
ка ри је ру.

Стар чев ци су има ли и успо -
не и па до ве то ком се зо не, али
су на кра ју убе дљи во три јум -
фо ва ли. Од и гра ли су 32 утак -
ми це и оства ри ли скор од 20
по бе да, че ти ри не ре ше на ре -
зул та та и осам по ра за. По сти -
гли су чак 71 по го дак, а при -
ми ли са мо 36 го ло ва и осво ји -
ли 64 бо да. Сва ка част!

На по чет ку се зо не из Стар -
че ва ни су сти за ле бом ба стич -
не на ја ве „на па да” на пр во ме -
сто. Ка пи тен Ћир ко вић и ње -
го ви са и гра чи ра ди ли су ти хо,
у ми ру, а ка ко је се зо на од ми -
ца ла, та ко су све ви ше по че ли
да скре ћу па жњу на се бе.

– Сва ка част мом ци ма. За -
слу жи ли су да се ра ду ју. Бо рац
је еки па с нај ма ње при мље них
го ло ва у ли ги, а на пр вом смо
ме сту и по бо до ви ма осво је -
ним на го сто ва њи ма – 30. Чак
се дам на ест рун ди на ла зи ли смо
се на во де ћем ме сту, а наш на -
па дач ки тан дем Ба јић –Жив ко -
вић по сти гао је не ве ро ват на 42
го ла. Же ли мо да за др жи мо
играч ки ка дар на оку пу, али
тре ба ју нам бар че ти ри по ја -
ча ња, ис ку сни игра чи. Има мо
од лич не усло ве за рад, по по -
тре би одр жа ва мо и тре нин ге
под ре флек то ри ма, а у пла ну
је из град ња ха ле по ред те ре на.
Наш омла дин ски по гон чи не
че ти ри се лек ци је, с ко ји ма,

поред ме не, ра де још тро ји ца
тре не ра: Ми лан Ма тић, Бо шко
Ђор ђе вић и Вла ди мир Ста ни -
са вље вић. Упо зна ти смо с ква -
ли те том Вој во ђан ске ли ге и не
же ли мо епи зод ну уло гу у на -
ред ном пр вен ству – су ми рао је
успе шну се зо ну Ми љан Бла зо -
вић, пр ви тре нер ФК-а Бо рац.

Ве ли ки успех оства ри ла је
сле де ћа еки па: М. Жи ва но вић,
И. Ла пић, Д. Ми ли ћев, Н. До -
бро са вље вић, А. Ни ко ла јев, П.
Ву чић, П. Ђур ђев, М. Хор нунг,
Н. Јо ко вић, Н. Ми нић, И. Ар -
се ни је вић, В. Јо ко вић, С. Јо -
вић, М. Ћир ко вић, У. Ђу кић,
Н. Гр бић, М. Бо жић, В. Ста ни -
са вље вић, И. Ба јић, У. Жив ко -
вић, С. Кр сма но вић, К. Ма рин -

ко вић, В. Лу ко вић, М. За рић,
А. За ло кар и Н. Ми тро вић.

Све по хва ле тре ба упу ти ти и
на адре су упра ве клу ба, ко ју
пред во де пред сед ник Игор Ма -
ти ја ше вић, спорт ски ди рек то -
ри Иван Ни ко лић, Игор Стој -
чев и Ми лен ко Сми ља нић, као
и се кре тар Пе тар Оре шко вић,
а чи не је мно ги стар че вач ки
за љу бље ни ци у фуд бал и бив -
ши игра чи. Без ком пакт ног ти -
ма не би би ло ни успе ха!

Вре ме сла вља у Стар че ву...

ФУД БА ЛЕ РИ БОР ЦА У ВИ ШЕМ РАН ГУ

ШАМ ПИ О НИ ИЗ СТАР ЧЕ ВА

Атле ти чар ке Та ми ша оства -
ри ле су сјај не ре зул та те на
Пр вен ству Ср би је у бр зом хо -
да њу за так ми ча ре до ше сна -
ест го ди на.

Иа ко нај мла ђа, Са шка Ра -
да нов је осво ји ла сре бр ну ме -
да љу у тр ци на 1.000 ме та ра,
по ста вив ши но ви лич ни ре -
корд (4,41 ми нут).

Је ле на Ва си ље вић је у фи -
ни шу тр ке на 1.000 м тре ћа
сти гла на циљ, с ре зул та том
4,52 ми ну та. Тре ба на по ме ну -
ти да је Је ле на јед на од нај бо -
љих мла дих атле ти чар ки у
спорт ском хо да њу ко је Ср би ја
тре нут но има, а до сад је укупно

осво ји ла чак че тр на ест ме даља
на др жав ним пр вен стви ма.

УСПЕХ АК-а ТАМИШ

СРЕ БРО И БРОН ЗА

Стране припремио

Александар
Живковић



СПОРТ
Петак, 14. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

27

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Прошлонедељни
резултати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ – ДИНАМО 1945 5:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА 1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–КОЗАРА 0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СТРЕЛА 4:3
Старчево: БОРАЦ–ВУЛТУРУЛ 2:2
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ 3:0
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Niemeijer

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: д7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Пан чев ци од лич ни у
са ста ву на ци о нал ног
ти ма

Но ва ис ку ше ња већ
сле де ћег ви кен да

У сјај ном ам би јен ту пар ка при -
ро де Шу ма ри це у Кра гу јев цу у
не де љу, 9. ју на, одр жа но је
Првен ство Бал ка на и отво ре -
ни шам пи о нат на ше зе мље у

ТРИ А ТЛОН ЦИ ТА МИ ША НИ ЖУ УСПЕ ХЕ И У ОВОЈ СЕ ЗО НИ

АЊА И СТЕ ФАН НАЈ БО ЉИ НА БАЛ КА НУ
крос-три а тло ну, ди сци пли ни
ко ја се са сто ји од 500 ме та ра
пли ва ња, два на ест ки ло ме та -
ра во жње би ци кла и три ки ло -
ме тра тр ча ња. Ор га ни за то ри и
до ма ћи ни тр ке би ли су љу ди
из Клу ба екс трем них спор то ва
Кра гу је вац, ко ји су се по тру -
ди ли да про фи лом ста зе за до -
во ље све стан дар де так ми че ња
на ова ко ви со ком ни воу.

Спе ци фич ност ове ди сци -
пли не три а тло на је сте у то ме
што се би ци кли стич ки и

тркачки део из во де, углав ном,
по шу мо ви том, трав на том и
не рав ном те ре ну. Због то га је
ве шти на во жње МТБ би ци кла
ве о ма бит на.

Три а тлон клуб Та миш се на
овом над ме та њу пред ста вио с
је да на ест сво јих чла но ва ко ји
су би ли део ре пре зен та ци је Ср -
би је, а сво јим на сту пом да ли
су зна ча јан до при нос у осва ја -
њу ве ли ког бро ја ме да ља на -
шег на ци о нал ног ти ма.

Нај у спе шни ји су би ли ју ни -
ор ка Ања Да ви до вић и мла ђи
ка дет Сте фан Бир ка, ко ји су
по ста ли шам пи о ни Бал ка на.
Сре бр на од лич ја су за слу жи ли
Ива Бо жич ко вић и Ду шан

Лукић, а брон за не ме да ље су
осво ји ли Алек са Ке жић и Вла -
ди мир Ко ка нов.

Иа ко су овог пу та оста ли без
тро фе ја, за па жен на ступ су има -
ли и Во јин Да ви до вић, Ни ко -
ла Га ло вић, Лу ка Гли го рић,
Мар ко Гли го рић и Озрен Пе -
ри шић.

Не ма пре да ха за на ше три а -
тлон це. Се зо на се на ста вља већ
16. ју на, ка да ће у Бач ком Но -
вом Се лу би ти одр жа но над -
ме та ње у окви ру СТУ ку па, тр -
ка спринт-три а тло на ко ја се
са сто ји од 750 ме та ра пли ва -
ња, два де сет ки ло ме та ра во -
жње би ци кла и пет ки ло ме та -
ра тр ча ња.

АТЛЕТ СКИ КУП

Се ни о ри Атлет ског клу ба Ди -
на ма про шлог ви кен да су се
над ме та ли у дру гом ко лу ква -
ли фи ка ци ја за Куп Ср би је, ко -
је је одр жа но у Бе о гра ду.

Зо ра на Бар јак та ро вић је тр -
ку на 100 ме та ра ис тр ча ла за
11,9 се кун ди и осво ји ла сре бр -
но од лич је. Дру гог да на так -
ми че ња убе дљи во је три јум фо -
ва ла на 200 м, с ре зул та том од
24,4 се кун де.

Мла ђа ју ни ор ка Ана ста си ја
Мр ке ла так ми чи ла се са се -
ни ор ка ма, а тр ку на 400 м за -
вр ши ла је у вре ме ну 61,5 се -
кун ди, док је на 200 м по пра -
ви ла лич ни ре корд, ко ји са да
из но си 26,5 се кун ди. Мла ден
Ми трић се так ми чио у сприн -
тер ским ди сци пли на ма на 100
и 200 м, али због бо ла у зад -
њој ло жи ни је мо гао да да свој
мак си мум.

УСПЕХ „АЉЕ ХИ НА”

Кра јем ма ја окон чан је ци клус
школ ских так ми че ња у ша ху.
По бро ју уче сни ка и осво је них
на гра да ШК „Аље хин” из Пан -
че ва још јед ном је по твр дио да
за у зи ма сам врх ка дет ског ша -
ха у на шој зе мљи.

На фи нал ном так ми че њу, ко -
је је одр жа но у Пи ро ту, чла но -
ви ШК-а „Аље хин” би ли су ве -
о ма успе шни.

Уче ник дру гог раз ре да Пе -
тар Ћо сић по де лио је пр во ме -
сто, док је Вук Ка нач ки у кон -
ку рен ци ји де ча ка из че твр тих
раз ре да оства рио сја јан ре зул -
тат – у се дам пар ти ја осво јио
је се дам бо до ва. За па же ни су
би ли и Ми ли ца Ами џић, Ања
Рад ма но вић, Ма те ја Ми ју шко -
вић и Алек са Опа чић.

ПЕТ ЗЛАТА
Так ми ча ри ЏК-а Је дин ство из
Ка ча ре ва уче ство ва ли су про -
шлог ви кен да на ме ђу на род -
ном тур ни ру „Куп Сре бр ног
је зе ра”.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
ма ли Ка ча рев ци су се пред ста -
ви ли у ле пом све тлу, па су осво -
ји ли чак пет злат них ме да ља.

Сва ко у сво јој ка те го ри ји,
нај сјај ни ја од лич ја су за слу жи -
ли: Ан дри ја на Кр те нић, Кри -
сти јан Лех ни и Или ја, Ми хај -
ло и Раст ко Ан ђе ло вић.

Већ на ред ног ви кен да сле де
но ва ис ку ше ња. Пр во ко ло ово -
го ди шње Евро ли ге би ће одр -
жа но у Ара ду, а по том сле де и
над ме та ња у Су бо ти ци, Оси је -
ку и Се ге ди ну.

Пр вен ство Ср би је у рит мич кој
гим на сти ци – ин ди ви ду ал ни Ц-
про грам – одр жа но је у не де љу,
9. ју на, у Сви лајн цу. Кон ку рен -
ци ја је и на том над ме та њу била

из у зет но ве ли ка, јер су уче ство -
ва ла чак 22 срп ска клу ба.

– Ми смо у на шој сек ци ји
рит ми ке у Пан че ву по че ли тек
у мар ту ове го ди не да се ба ви мо
ин ди ви ду ал ном гим на сти ком.
До та да је фо кус био на груп -
ним ко ре о гра фи ја ма, у ко ји ма
већ го ди на ма по сти же мо сјај не
ре зул та те. Ипак, не ко ли ко де -
вој чи ца се из дво ји ло ра дом, тру -
дом, та лен том и по све ће но шћу,
па сам од лу чи ла да се опро ба ју
и у со ло на сту пи ма. Иа ко је то и
за њих и за ме не би ло пот пу но
но во ис ку ство, вра ти ли смо се
ку ћа ма са осво је ним ме да ља ма
– с по но сом ис ти че Је ле на Га -
чић Ми лић, тре нер у ГУ Па ли -
лу ла, сек ци ја Пан че во.

Ан дреа Ти сев ски је за слу жи -
ла ви це шам пи он ску ти ту лу у
ве жби без ре кви зи та у кон ку -
рен ци ји де вој чи ца ро ђе них
2009. го ди не. На ђа Сто ја но вић
је осво ји ла брон за но од лич је у
ве жби обру чем у гру пи је да на -
е сто го ди шња ки ња.

Пред овим та лен то ва ним де -
вој чи ца ма је лет ња па у за, а но -
ва ис ку ше ња им пре сто је по -
чет ком школ ске го ди не.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ГИМ НА СТИ ЦИ

СТИ ГЛИ И ТРО ФЕ ЈИ ЗА 
СО ЛО НА СТУ ПЕ

Та лен то ва ни џу ди сти Ди на ма
уче ство ва ли су про шлог ви кен -
да на тра ди ци о нал ном тур ни -
ру „Све ти Вид” у Ри је ци, где су
осво ји ли је да на ест ме да ља у

кон ку рен ци ји 600 бо ра ца из
де вет зе ма ља.

Нај вред ни је тро фе је за ра ди -
ли су Урош Ђу ри шић и Фи лип
Мак си мо вић. Сре бр на од лич ја

су за слу жи ли Фи лип
Фран цуз, Ла зар Сто -
ја но вић (две) и Урош
Ђу ри шић, а брон за -
ма су се оки ти ли Фи -
лип Мак си мо вић,
Ђор ђе Ја ки мов ски
(две), Фи лип Фран -
цуз и Урош Ћу ћа.

Ма ли ди на мов ци
би ли су од лич ни и на
тур ни ру у Ве ли ком
Гра ди шту.

Злат не ме да ље су
осво ји ли Ми ли ца Се -
ку ло вић, Ма те ја Зу -
бо вић и Алек са Ђу ро -
вић. Сре бр на од лич ја
су за слу жи ли: Никола

Ра да нов, Је ле на Сто ја нов ски,
Ми лош Сто ја но вић, Ни ко ла
Мир ко вић и Ми ле на Се ку ло -
вић, а брон за на Ни ко ла До лин -
га, Ду шан Стан ко вић, Фи лип
Ћи рић и Јо ва на Ра ди во је вић.

На над ме та њу у Ве ли ком
Гради шту за па же ни су би ли и

чла но ви ЏК-а Пан че во. Нај -
сјај ни ја од лич ја су за ра ди ли
Фи лип Па ла нач ки, Ни на Ал -
би ја нић и Ан ђе ли ја и Вук Рај -
ко вић. Сре бром се оки тио Ми -
хај ло Ву ко вић, а брон зе су осво -
ји ли Ми ла Ка ли нић, Ди ми три -
је Ра сто вић и Вук Ба бић.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ЏУ ДО-ТУР НИ РИ

НЕ ША ЛЕ СЕ СУПЕР КЛИНЦИ...

У Сен ти је про шлог ви кен да
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
рва њу у кон ку рен ци ји ста ри -
јих пи о ни ра (де ца до пет на ест
го ди на). РК Ди на мо се на том
пре сти жном над ме та њу пред -
ста вио са осам бо ра ца, а де ле -
га ци ју клу ба чи ни ли су и тре -
не ри Алек са То до ро вић, Ву јо
Ша јић и Ми ли во је То до си је -
вић, као и пред сед ник Ива Кр -
стић.

Ди на мо је и на том так ми -
че њу по ка зао да по ла ко али си -
гур но из ра ста у озби љан спорт -
ски ко лек тив. С до ла ском у
клуб тре не ра Ву ја Ша ји ћа ма -
ли ша ни су вид но на пре до ва -
ли, а пре да ни рад на тре нин -

зи ма „пре та че” се у тро фе је на
нај ве ћим так ми че њи ма.

У ка те го ри ји до 44 кг Ог њен
То до си је вић је по стао ви це -
шам пи он др жа ве, а у фи на лу
је из гу био од две го ди не ста -
ри јег ри ва ла из до ма ћег клу ба
и ре пре зен та тив ца на ше зе мље.
Сте фан То до си је вић се над ме -
тао у ка те го ри ји до 52 кг и оки -
тио се брон за ним од лич јем, а
из гу био је са мо од ка сни јег по -
бед ни ка. Брон за је при па ла и
Вељ ку Вуј но ви ћу.

Иа ко овог пу та ни су осво ји -
ли од лич ја, свој ква ли тет су
по твр ди ли и Ми хај ло Вуј но -
вић, Не ма ња Ти шма и Ла зар
Јер ков.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У РВА ЊУ

МА ЛИ РВА ЧИ – ВЕ ЛИ КИ БОР ЦИ

ИС КУ ШЕ ЊА 
ТЕК ДО ЛА ЗЕ

Мла ди так ми ча ри Ка ра те клу -
ба Ди на мо ни жу успе хе на свим
так ми че њи ма. Та ко је би ло и
про шлог ви кен да у Зре ња ни -
ну, на тра ди ци о нал ном тур ни -
ру „Куп За дру га ра”.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Ла зар Ни ко лић и Лу ка До бр о -
та, сре бром се оки тио Вук Вор -
ка пић, а брон зе су за ра ди ли:
Ог њен Бо јо вић, Је ле на Вуч ко -
вић, Јо ва на Сто ил ков ски и Те -
о до ра Га гић. Мар ти на Пу зић
се пла си ра ла на че твр то ме сто.

Сло бо дан Би те вић је про -
шлог ви кен да уче ство вао на
тур ни ру Пре ми јер ли ге у
Шанга ју и већ у пр вом ко лу
из губио од иран ског бор ца
Ганза је да, ко ји је по том три -
јум фо вао и омо гу ћио Бо би
репер саж. С ми ни мал ним ре -
зул та том од 1:0 Би те вић је у
ре пер са жу из гу био од так ми -
ча ра из Хо лан ди је.

КУП ЗАДРУГАРА
На традиционалном турниру
„Куп Задругара”, који је одр-
жан у Зрењанину, каратисти
панчевачке Младости оствари-
ли су одличне резултате.

Екипа јуниорки у борбама, у
којој су биле Анђелина Јаре-
дић и Сашка Тесла, освојила је
прво место, а златом се окитио
и тим пионира у борбама, за
који су наступили Милош и

Марко Милутиновић. Највред-
није трофеје заслужили су и:
Анђелина Јаредић, Уна Терзић,
Филип Вујиновић и Марко Ми-
лутиновић. Дуња Јовановић,
Јована Татаров и Лука Костић
зарадиле су сребрна одличја, а
бронзама у појединачном над-
метању окитили су се: Сашка
Тесла, Ђорђе Шушак, Алексан-
дар Стојановић и Милош
Милутиновић.
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Јелена Родић,
средњошколка:

     – Радно, јер морам
доста ствари да
урадим пред крај
школске године.
Наравно, одмараћу се
након свега тога. Ићи
ћемо вероватно у неки
кафић или биоскоп.

Филип Милтеновић,
средњошколац:

    – Полагаћу енглески
језик. Такође, изаћи ћу
с другарима и играћу
фудбал. Наравно,
мораћу још мало 
да учим, јер се ближи
крај школске године.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Централно расуло
Изглед баш зна да превари.

    На први поглед види се равнотежа између урбаног и природног.

    На други – додир зеленила, аутомобила и стамбеног бетона.

    Трећи утисак је да нешто, ипак, није у реду.

    Травуљина где јој место није.

    Аутомобили где им место није.

    Очигледни промашаји науштрб грађана.

    На крају, јасно је да у центру шире слике влада расуло.

Фигуративно
Када се обећа да ће лити крв, зној и сузе,

    не мисли се на бокс-меч, већ на то да ће због

    испуњења узвишеног циља неко дати све од себе.

    Шах се не игра фигуративно, него помоћу фигура.

    Понекад ваља неку од њих жртвовати ради коначне победе.

    Не ваља када фигуре узалудно падају јер се на томе инсистира.

    Тако се губе партије.

    Што уме да усрећи оне друге.

Није оаза
Миран кутак уобличен пејзажном архитектуром заокружен у

целину.

    Место на коме човек може да продише!

    Да избаци тамне мисли, да разигра машту.

    Да изађе из сфере равнодушности и крене у неком смеру.

    Да оде у минус, и то је боље од летаргије!

    Помери се!

    Ка својој природи.

    Она може да буде оаза, али није: ради се о основним

емоцијама.

Не спорт ско по на ша ње во за ча

На ред но ис ку ше ње 
у Ау стри ји

Тре ћи тр кач ки ви кенд ове се зо не у
европ ском TCR шам пи о на ту одр жан је
у Бел ги ји, на ста зи „Спа Фран ко шамп”.
Наш су гра ђа нин Ду шан Бор ко вић за у -
зео је два на е сто ме сто у пе тој тр ци ове
се зо не и осво јио но вих се дам бо до ва.
Ду ца са да у ге не рал ном пла сма ну има
64 бо да и де ли де се то ме сто с Фран цу -
зом Пансија ти си јем.

Срп ски ас је у пр вој тр ци тре ћег тр -
кач ког ви кен да TCR шам пи о на та стар -
то вао с де се те по зи ци је, али је у пр вој
кри ви ни пре тр пео не ко ли ко уда ра ца и
оште ће ња ау то мо би ла, што је ре зул ти -
ра ло гу бље њем чак пет по зи ци ја... Ипак,
сјај ном во жњом Бор ко вић је кроз циљ
про шао као два на е сти у пр вој тр ци.

Ду шан је у ква ли фи ка ци ја ма осво јио
пол-по зи ци ју за дру гу тр ку и фан та -
стич но је ис ко ри стио од лич ним ста р -
том.

Са мо у ве ре но је др жао ли дер ско ме -
сто и та ман ка да је по чео да од ми че
кон ку рен ти ма, на ста зу је због ин цидента

иза шло без бед но сно во зи ло, ко је је ви -
ше од по ло ви не вре ме на пред ви ђе ног
за тр ку би ло на ста зи. У пр вом кру гу
на кон на став ка тре ће пла си ра ни Бри ше
је на прав цу кре нуо у пре ти ца ње дру -
гопла си ра ног Кла ре та и на шег аса, 
ко ји је био на че лу, а он да је Кла рет

неспортским по те зом от по за ди уда рио
Бор ко ви ћев ау то мо бил, из ба цио га са
ста зе и оне мо гу ћио на шег аса да на ста -
ви тр ку.

– Ја ко сам раз о ча ран. Бри ше је с тре -
ћег ме ста пре ле тео нас дво ји цу, а Кла -
рет ме је уда рио по сле нај ду жег прав ца
и са ско ро 250 км на сат из ба цио са ста -
зе на ме сту где ни је имао шан се да ме
оби ђе. Да се ка жња ва та ква не спорт ска
во жња, ни ко ме не би па ло на па мет да
та ко во зи. Имао сам сре ћу што сам из -
бе гао то тал ни удес, да се ни сам ис пре -
вр тао и да не ко от по за ди ни је на ле тео
на ме не. Овај шам пи о нат до зво ља ва
ова ква не спорт ска по на ша ња, ко ја су
опа сна за све нас. Да сам за вр шио тр ку,
узео бих до вољ но бо до ва за по вра так у
врх шам пи о на та, али по сле овог ин ци -
ден та ни сам си гу ран ка кве шан се имам
до кра ја го ди не. Ја ћу, на рав но, да ти
све од се бе у сва ком пре о ста лом тр кач -
ком ви кен ду, а мој тим и ја озбиљ но
раз ми шља мо о на ред ним ко ра ци ма и о
то ме у ком ћу шам пи о на ту убу ду ће пред -
ста вља ти Ср би ју – ре као је Бор ко вић.

Че твр ти тр кач ки ви кенд би ће одр жан
13. и 14. ју ла у Ау стри ји.

Исидора Илић,
средњошколка:

     – Очекује ме пуно
обавеза око школе –
писање есеја и учење.
Приближава се крај
године, па морамо да
мислимо и на оцене. Ако
буде било времена,
изаћи ћу с пријатељима.

ЈЕД НА МА ЛА ЛОП ТА МО ЖЕ ПО КРЕ НУ ТИ ДЕЧ ЈИ СВЕТ

РУ КО МЕТ – ИГРА КО ЈА ОСВА ЈА

Ру ко мет ни клуб Ди на мо од 2017. го ди -
не, уз по др шку Гра да Пан че ва, Са ве за
за школ ски спо рт Пан че во и Ру ко мет -
ног са ве за Ср би је, ре а ли зу је про је кат
под на зи вом „Јед на ма ла лоп та мо же
по кре ну ти деч ји свет”.

Про шлог че тврт ка, 6. ју на, у окви ру
ре а ли за ци је овог про јек та, у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту одр жа но је ме ђу -
школ ско так ми че ње у ми ни-ру ко ме ту.

Над ме та ли су се уче ни ци из шест
основ них шко ла с те ри то ри је гра да
Пан че ва, и то: „Ми ро слав Ми ка Ан -
тић”, „Сте ви ца Јо ва но вић”, „До си теј
Об ра до вић”, „Све ти Са ва”, „Ђу ра

Јакшић” и „Бран ко Ра ди че вић”. На
тур ни ру је уче ство ва ло пре ко 130 де -
ча ка и де вој чи ца, уче ни ка дру гог и
тре ћег раз ре да.

По др шку та лен то ва ним клин це за ма
и клин ци ма да ли су и игра чи се ни ор -
ске се лек ци је РК-а Ди на мо, а на кра ју
тур ни ра при зна ња и при год не по кло не
уче сни ци ма су уру чи ли гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов и пр во ти мац Ди -
на ма Дар ко Ми лен ко вић.

Сле де ће оку пља ње пла ни ра но је за
сеп тем бар, а так ми че ње ће се про ши -
ри ти и на уче ни ке че твр тог и пе тог
раз ре да.

ЕВРОП СКИ TCR ШАМ ПИ О НАТ

БЕЛ ГИ ЈА ЗА ЗА БО РАВ


