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У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  19 .  АПРИЛА 2019.Број 4811, година CLI

ЛО ША ВЕСТ ЗА КО РИ СНИ КЕ ГРАД СКОГ ЈАВ НОГ ПРЕ ВО ЗА

АУТОБУСИ НЕРЕДОВНИ СВЕ ДО ЈЕСЕНИ
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„Беовоз” ускоро креће...
а можда и неће
» страна 3

Панчевци који скупљају
необичне предмете
» страна 12

АПРИЛ У ГРАДУАПРИЛ У ГРАДУ

Само у шпи це ви ма 
саобраћај, мо жда, 
као до сада

Про шле су бо те, 13. апри ла, ре ду ко -
ва ни су по ла сци и до ла сци ау то бу са
АТП-а на ли ни ји Пан че во –Бе о град.
Зби ја ју се у ве зи с тим по ша ли це на
дру штве ним мре жа ма, јер је тог да на
био и скуп опо зи ци је у глав ном гра -
ду. Али ни шта се ни је про ме ни ло од
он да.

О че му се ту ра ди, да ли ће се и
ка да ства ри вра ти ти у нор ма лу, ка ко
се га си овај „по жар” – по раз го ва ра -
ли смо с гра до на чел ни ком Са шом
Павло вим.

– Мо ра мо да по шту је мо за ко не. На -
ша оба ве за је обез бе ђи ва ње ко му нал -
не де лат но сти: то под ра зу ме ва град -
ске ли ни је и оне ка се ли ма, тј. суб -
вен ци о ни са ње ка ра та за шко лар це и
пен зи о не ре. Ме наџ мент АТП-а је очи -
глед но од лу чио да ре ду ку је по ла ске
за Бе о град, јер то нај ви ше ко шта и
Град то не сме да по кри ва. За мо лио
сам их, ин си сти рао сам на то ме да
ба рем у та ко зва ним шпи це ви ма ау -
то бу си иду ре дов но и уо би ча је но –
ка же гра до на чел ник.

Об ја шња ва да по сто је при о ри те ти
у тро ше њу јав них фи нан си ја и 
до да је:

– Не мо же мо да пра ти мо ди на ми -
ку нео п ход ну за раз вој АТП-а. Уз то,

би ли смо су о че ни са огра ни че њи ма
ко ја су на мет ну та јав ном сек то ру у
ве зи с ма сом пла та и за по шља ва њем.
Во за чи од ла зе, ква ли тет услу ге је спу -
штен, гле да но с тех нич ке стра не – за -
ми ре цео во зни парк. Не ма то, да нас,
ни ка кве ве зе с ти ме ка ко се фир мом
упра вља.

Пре го ди ну и по да на Град је кре -
нуо у сон ди ра ње тр жи шта и као ре -
ше ње се по ја ви ла иде ја о јав но-при -
ват ном парт нер ству: Вла да је то одо -
бри ла, по кре ну ти су за кон ски ме ха -
ни зми, а фор мал но сти ће, ка же Па -
влов, по тра ја ти до три ме се ца. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, ква ли -
тетан про је кат је на пра вљен, пред -
сто је јав не на бав ке, по сто ји неколико

за ин те ре со ва них по тен ци јал них парт -
не ра, па ми сли да ће до сеп тем бра
по сто ја ти до во љан број во зи ла и про -
дук ти ван ка дар, што зна чи да ће јав -
ни пре воз тада постати функ ци о на -
лан као што је био до сада.

Он је под се тио на то да су још 2012.
го ди не де тек то ва ни озбиљ ни про бле -
ми у ве зи с функ ци о ни са њем град -
ског јав ног пре во зни ка, да је сви ма
ко ји ио ле по зна ју еко но ми ју и књи -
го вод ство би ло ја сно да је фир ма пред
сте ча јем, али да је Град из два јао пре -
ко 400 ми ли о на ди на ра го ди шње за
ње но пре жи вља ва ње...

А са да – сто пи рај те.

С. Трај ко вић

ЧЕСТИТАМО СВИМА КОЈИ УСКРС 

СЛАВЕ ПО ГРЕГОРИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ

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.

ПРАЗНИЧНА ПАУЗА

Рад но вре ме 
бла гај не „Пан чев ца”

„Пан че вац” ко ји ће се код кол пор те ра по ја ви ти у че твр так, 25. апри ла, а
на ки о сци ма дан ка сни је, би ће дво број. Број по сле ње га иза ћи ће 10. ма ја.
Бла гај на у Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа 1 због пра зни ка ће има ти сле де ће рад но
вре ме:

ПЕ ТАК, 26. април не ра ди
СУ БО ТА, 27. април не ра ди
НЕ ДЕ ЉА, 28. април не ра ди
ПО НЕ ДЕ ЉАК, 29. април не ра ди
УТО РАК, 30. април од 8 до 15 са ти
СРЕ ДА, 1. мај не ра ди
ЧЕ ТВР ТАК, 2. мај не ра ди
ПЕ ТАК, 3. мај, од 8 до 13 са ти



ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Почаст и поштовање.

У суботу, 13. априла, на улазу у Народну башту

Снимио: Милан Шупица

Петак, 19. април 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

„ПАНЧЕВАЦ” ОБЕЛЕЖИО СЈАЈАН ЈУБИЛЕЈ

Би ти и оста ти „Панчевац”
У вре ме ну ка да све има огра ни чен рок тра ја ња, за и ста је пра во
чу до сла ви ти ју би ле је. За пе то го ди шњи це – ко ли ко тра је и га ран -
ци ја кућ них уре ђа ја – ка же мо: сва ка част! Оду ше вља ва мо се ка да
чу је мо да по сто је при ја тељ ства од де тињ ства, бра ко ви ко ји су ду -
го трај ни, склад ни и без ве ли ких тр за ви ца, па чак и ка да не ко чи -
та вог жи во та ра ди исти по сао ко ји во ли. Тра ја ње је са мо по се би
успех, а пра во је чу до ка да по сто ји кон ти ну и тет и ка да ни јед на
си ла и не да ћа не ус пе ју да то уни ште.

Стре љач ка дру жи на Пан че во осно ва на је 1813. го ди не и спа да
у нај ста ри је ор га ни за ци је у на шем гра ду, а не дав но је одр жа на и
све ча на ака де ми ја Пан че вач ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру -
штва, ко је је осно ва но 1838. го ди не. Тај хор је упр кос ра зним дру -
штве ним окол но сти ма и про ме на ма у са мом са ста ву пе ва ча и ди -
ри ге на та ус пео да оп ста не ско ро два ве ка. Од по чет ка их је кра си ло
до сто јан ство. Сво јим ра дом су обо га ти ли дру штве ни жи вот Пан -
че ва и би ли ве сни ци кул ту ре на овом под не бљу. Не ка да су на ли -
тур ги је, по себ но оне пра знич не, и Бе о гра ђа ни бро дом до ла зи ли
да слу ша ју ве ли чан стве ну ду хов ну му зи ку.

Ме ђу нај ду го веч ни ји ма је и Гим на зи ја „Урош Пре дић”, ко ју су
од 1863. го ди не по ха ђа ли и мно ги зна ме ни ти Пан чев ци.

Од мах за њи ма нај ду жи век тра ја ња има лист „Пан че вац”. Од
ка да је об ја вљен пр ви број, 1869. го ди не, овај не дељ ник је вре дан
из вор ин фор ми са ња на шим су гра ђа ни ма и ши ре. Без об зи ра на
раз не окол но сти у ко ји ма су ра ди ли, но ви на ри су се увек тру ди ли
да објек тив но, пра во вре ме но и исти ни то ин фор ми шу гра ђа не.
Пи са ло се о ра зним те ма ма, на раз ли чи те на чи не, све с ци љем да
ве сти стиг ну на пра ву адре су. Не ка да се ви ше кри ти ко ва ло, не ка -
да ма ње, али је овај лист увек био ути ца јан ме диј ко ји је до но сио
про ме не.

Ја сно је да су по след ње де це ни је пра ви иза зов за но ви нар ство,
јер су се с до ла ском тех но ло ги ја у на ше жи во те не ке ства ри знат -
но про ме ни ле. Рад је олак шан, али не ке вред но сти су ипак по ре -
ме ће не, мо жда чак и трај но. Ра ни је су но ви на ри се де ли у ка фа -
на ма, дру жи ли се, а ујед но и са ку пља ли нај ва жни је ве сти, ко је су
ка сни је ши ри ли пре ко но ви на. Да нас је, за хва љу ју ћи ин тер не ту,
не бит но где се но ви нар на ла зи да би вест до шла до ње га. То је, с
јед не стра не, учи ни ло да су ин фор ма ци је до ступ ни је и да се бр -
же до ла зи до њих, али с дру ге стра не су нам по ста ле при сту пач -
не и раз не дез ин фор ма ци је ко је сво јим кон стант ним де ље њем
по ста ју спон та но ре ле вант не, јер скре ћу па жњу с бит них дру штве -
них до га ђа ња. Чи та о ци, гле да о ци и слу ша о ци да нас жи ве у из о -
би љу ин фор ма ци ја, а опет им про ми чу су шти на и пра ве ве сти
ко је су за и ста бит не за њи хо ве жи во те и сва ко днев но функ ци о -
ни са ње. Ја ви ло се и не по ве ре ње, с ко јим се ова стру ка не пре кид -
но бо ри.

На пи та ње за што је ва жно има ти до бре и ста бил не ме ди је, јед -
но став но је од го во ри ти. Сво јим јав ним по сма тра њем и про ма -
тра њем де ша ва ња они ука зу ју на про бле ме ко ји се мо гу ре ши ти и
не до стат ке ко ји се мо гу на до ме сти ти. Пра ви но ви на ри и пра ве
ре дак ци је бо ре се за исти ну ко ја ће до ћи до љу ди и по мо ћи да оп -
ста ну у си сте му у ком жи ве. Но ви на ри не зна ју све, али зна ју ко
зна. Гра ђа ни, и по ред то га што су им ин фор ма ци је ма хом до -
ступ не, не уме ју увек са ми да ра за зна ју шта је ва жно и шта им
мо же ко ри сти ти. Ме ди ји су ту да их усме ре и по ну де ре ше ња, а
он да је све оста ло у њи хо вим ру ка ма. „Пан че вац” да нас тра је и
има кре ди би ли тет ко ји је за слу жио за хва љу ју ћи ква ли те ту из ве -
шта ва ња и љу ди ма ко ји су у ње му ра ди ли. То су они ко ји су пра -
ви ли ве сти и из га ра ли да на ђу екс клу зив не ин фор ма ци је ка ко би
их по де ли ли са сво јим чи та о ци ма. Хва ла уред ни ци ма, но ви на -
ри ма, фо то-ре пор те ри ма, лек то ри ма, тех ни ча ри ма, ко мер ци ја -
ли сти ма, огла ши ва чи ма, кол пор те ри ма, а нај ви ше чи та о ци ма ко -
ји и дан-да нас ве ру ју „Пан чев цу”!

Нај ста ри ји не дељ ник на
Бал ка ну про сла вио
рођендан

Број не зва ни це из свих
области јавног живота

До го ди ло се и то на овим про сто ри -
ма! Је дан лист до жи вео је век и по
по сто ја ња. И по то ме је не над ма шан
на Бал ка ну.

„Пан че вац”!
На ше и ва ше но ви не, ко је го ди на -

ма, сва ке не де ље, Пан чев ци ма до но -
се но ве ло кал не ве сти, за ни мљи ве
при че, по уч не са ве те; на рав но, и не -
из бе жне огла се, а у скла ду с тра ди ци -
јом и ин фор ма ци је о то ме ко нас је
на пу стио. Јер ни си умро ако ни је пи -
са ло у „Пан чев цу”.

Гра ђа ни му ве ру ју

А мно го љу ди по хи та ло је у Дом вој -
ске у по не де љак, 15. апри ла, два да на
на кон зва нич ног ро ђен да на ли ста, да
че сти та сто пе де се ти. Њих су на ула -
зу у по ме ну то зда ње до че ки ва ли ср -
дач ни до ма ћи ни, да би не ду го за тим
по че ла ака де ми ја, ка да се број ним
зва ни ца ма из свих сег ме на та дру -
штве ног жи во та обра тио вла сник ли -
ста – Зо ран Пе шев ски.

– Ка да сам пре око че ти ри го ди не
са оп штио да же лим да ку пим овај не -
дељ ник, до че кан сам на нож. Го во ри -
ло се да ми „Пан че вац” тре ба за шпе -
ку ла ци је, да ћу да га уга сим... А ма ње
злоб ни при ча ли су да не ћу уме ти да
га во дим. Да нас, ево „Пан чев ца”, као
нов је, у до бу ко јим не мо гу да се по -
хва ле ни јед не дру ге но ви не на Бал ка -
ну. Ре дак ци ја је са чу ва на, за по сли ли
смо и но ве но ви на ре. Лист је и да нас,
као што је био и у сво јој исто ри ји, по -
у зда но гла си ло. Исти на, ин тер нет бр -
же пре но си ве сти, а не ке дру ге но ви -
не су ша ре ни је... Али нас ста нов ни ци
Пан че ва уно се у сво је ку ће. И ве ру ју
нам – ис та као је Зоран Пе шев ски.

Пре жи вео и жи ве ће...

На то се на до ве зао ди рек тор „Пан чев -
ца” Дра ган Жу јо вић, фо ку си ра ју ћи се
на са да шњи тре ну так но ви на.

– Ти раж не дељ ни ка је 12.000 при -
ме ра ка. Та кав је већ у ду жем пе ри о -
ду, а љу ди из но ви нар ске бран ше зна -
ју ко ли ки је то успех у да на шњим
усло ви ма. Же лим да ис так нем и да
„Пан че вац” ни ко ме ни је ду жан: уред -
но пла ћа мо ра чу не штам па ри ји, пла -
те за по сле ни ма, све оба ве зе пре ма др -
жа ви. Једноставно казано, ми смо
лист ко ји се у потпуности из др жа ва
од соп стве них при хо да – на вео је
Драган Жу јо вић.

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов ука зао је на не сум њив зна чај
„Пан чев ца” за це лу за јед ни цу, а
Сини ша Трај ко вић, глав ни и од го -
вор ни уред ник ли ста, скре нуо је па -
жњу на на че ла ко ји ма се ру ко во ди
ре дак ци ја.

Славна и бурна историја

На кон то га при ка зан је до ку мен тар -
ни филм ко ји је у крат ким цр та ма ис -
при чао исто ри јат „Пан чев ца”, од са -
мог на стан ка 13. апри ла 1869. го ди не,
ка да је сло бо до ум ни Јо ван Па вло вић
сво јим оштрим пе ром, и још ви ше
исти но љу бљем, мно ги ма био трн у
оку. Због то га је лист ви ше пу та ка -
жња ван, за бра њи ван, па и за тво рен на
ду жи пе ри од, све док се од пе де се тих
го ди на про шлог ве ка ње го во из ла же -
ње ни је уста ли ло.

Тај кон ти ну и тет тра је до да нас, уз
на ду да ће но ви не свих Пан че ва ца и
да ље одо ле ва ти бур ним вре ме ни ма и
чу ва ти пра во на исти ну.

Све ча ност је уве ли ча на на сту пом
дру шта ва „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП” и „Та ма ши Арон”, а не фор мал -
но дру же ње по тра ја ло је до ка сно у
ноћ. Уз осме хе, шам па њац, „но вин -
ску” тор ту и не бро је но пу та из го во ре -
но „жи ве ли”.

И жи ве ће....
Ј. Ф.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Мирјана Марић

ВЕК И ПО ЖИВОТА 
СА ИСТИНОМ

Драги гости и домаћин

Срдачни дочек

Било је много разлога за аплаузе

Традицијом увеличана традиција

Власник и торта „број 1”
Водитељка – глумица:

Софија Јуричан
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Из гле да да се про блем по нов -
ног уво ђе ња „Бе о во за” за Пан -
че во ми че са сле пог ко ло се ка.

У из ја ви за „Пан че вац” пот -
пред сед ни ца Вла де Ср би је и
ми ни стар ка гра ђе ви нар ства, са -
о бра ћа ја и ин фра струк ту ре
проф. др Зо ра на Ми хај ло вић
ре кла је да је у раз го во ру у по -
не де љак, 15. апри ла, с пред -
став ни ци ма Гра да Бе о гра да и
ди рек то ри ма же ле знич ких
пред у зе ћа  по кре ну ла пи та ње
про ду жа ва ња ли ни је БГ во за
до Пан че ва.

– О то ме сам с пред став ни -
ци ма Пан че ва раз го ва ра ла при -
ли ком по се те овом гра ду у мар -
ту и ово је ре а ли за ци ја та да -
шњег обе ћа ња – ре кла је Зо ра -
на Ми хај ло вић, на ја вљу ју ћи да
је реч о све о бу хват ној ини ци -
ја ти ви ко ја под ра зу ме ва и уво -
ђе ње ли ни ја до Ла за рев ца и
Мла де нов ца.

С об зи ром на то да је пре го -
ди ну и по да на уки ну та ди -
рект на ли ни ја Пан че во –Бе о -
град, на ши су гра ђа ни ко ји же -
ле да до глав ног гра да до ла зе
же ле зни цом, мо гу то да ура де
та ко што ће на ста ни ца ма Пан -
че во –Глав на и Пан че во –Ва рош
са че ка ти је дан од де сет во зо ва
ко ји сва ко днев но са о бра ћа ју на
ре ла ци ји Бе о гра д–Вр шац и Вр -
шац –Бе о град.

Ли ни ја Пан че во –Бе о град зва -
нич но је уки ну та 10. де цем бра

2017. го ди не, по сле два де сет го -
ди на по сто ја ња. За пра во, фор -
мал но је „са мо скра ће на” до же -
ле знич ке ста ни це Ов ча, а то је
обра зло же но ма лим при хо ди -
ма, ко ји ма не мо гу да се по кри -
ју тро шко ви по кре та ња во зо ва.

Та да се пр ви пут чу ла не зва -
нич на ин фор ма ци ја да су над -
ле жни на же ле зни ци оче ки ва -
ли да ће оп шти не на те ри то -
ри ји ју жног Ба на та ко је су за -
ин те ре со ва не за ве ћи број

полаза ка во зо ва из дво ји ти за
то ви ше па ра, али да оп штин -
ски чел ни ци ни су по ка за ли ин -
те рес за то.

Под се ћа мо, Пан че во је оста -
ло без ди рект не же ле знич ке
ли ни је за Бе о град иа ко је по -
чет ком фе бру а ра 2017. го ди не
за вр ше на ре кон струк ци ја пру -
ге од на шег гра да до пре сто -
ни це, ко ја је тра ја ла три го ди -
не. Та да је об но вље но и елек -
три фи ци ра но 16 ки ло ме та ра

пру жног ко ло се ка и са гра ђен
мост ду жи не 242 ме тра пре ко
Та ми ша. Ти ме је омо гу ће но да
се во зо ви кре ћу бр зи ном до
120 ки ло ме та ра на сат.

Ина че, про ду же ње же ле знич -
ке ли ни је од Пан че ва до Бе о -
гра да по но во је ак ту а ли зо ва но
по сле про шло не дељ не од лу ке
ру ко вод ства АТП-а да ре ду ку -
је број по ла за ка ау то бу са из
на шег гра да за Бе о град.

М. Г.

ОТ ПО ЧЕ ЛИ РАЗ ГО ВО РИ О ПО ВРАТ КУ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КЕ ЛИ НИ ЈЕ ЗА БЕ О ГРАД

„БЕ О ВОЗ” КРЕ ЋЕ... ИЛИ НЕ ЋЕ?

Чекање дуго годину и по

До 30. апри ла тра је кон курс
Ми ни стар ства од бра не Ср би је
за упис два де сет уче ни ка из
ци вил них гим на зи ја у дру ги
раз ред Вој не гим на зи је и де -
сет уче ни ка у тре ћи раз ред те
шко ле.

Нај ва жни ји услов за упис је
да су за ин те ре со ва ни ро ђе ни

2003. или 2002. го ди не, да су
др жа вља ни Ср би је и да над ле -
жна вој но ле кар ска ко ми си ја
утвр ди да су здрав стве но спо -
соб ни за шко ло ва ње. Бит но је
и да се про тив њих не во ди
кри вич ни по сту пак и да до са -
да ни су осу ђи ва ни на ка зну за -
тво ра ду жу од шест ме се ци.

То ком шко ло ва ња уче ни ци -
ма су обез бе ђе ни сме штај и ис -
хра на у ин тер на ту Вој не гим -
на зи је, уџ бе ни ци и школ ски
при бор, оде ћа и обу ћа,
здравственa заш титa, као и нов -
ча на при ма ња.

Де таљ ни је ин фор ма ци је мо -
гу се ви де ти на сај ту Вој не гим -

на зи је (http://www.gimnazi-
ja.mod.gov.rs/) или до би ти у
цен три ма Ми ни стар ства од бра -
не (пан че вач ки цен тар је у згра -
ди По ли циј ске упра ве Пан че -
во у Ули ци Ми ло ша Обре но -
ви ћа) сваког радног дана до
краја овог месеца.

М. Г.

ДО КРА ЈА ОВОГ МЕ СЕ ЦА

Кон курс за упис у Вој ну гим на зи ју

За вод за јав но здра вље Пан -
че во рас пи сао је де ве ту го ди -
ну за ре дом фо то-кон курс
„Објек ти вом кроз свет око
нас”, по све ћен Свет ском да -
ну за шти те жи вот не сре ди не,
а те ма ово го ди шњег так ми -
че ња је „По вра так при ро ди”.

Моћ при ро де, ње на ле по -
та, али и ње но ра за ра ње мо -
ра ју да бу ду у фо ку су фо то -
гра фа, а фо то гра фи је тре ба
да са др же ле по те и вред но -
сти при ро де ко је се мо ра ју
са чу ва ти.

Кон курс се ре а ли зу је под
по кро ви тељ ством Фо то-са веза
Ср би је и Се кре та ри ја та за
зашти ту жи вот не сре ди не гра -

да Пан че ва, а отво рен је до
12. ма ја. Пра во уче шћа има -
ју сви фо то гра фи с ра до ви ма
на чи ње ним у Ср би ји. Фо то -
гра фи је се мо гу до ста ви ти на
CD-у, DVD-у или имеј лом на
адре су www.zjzpa.org.rs. или
www.fotoss.org. Ви ше ин фор -
ма ци ја о фо то-кон кур су, при -
ја ва ма и про по зи ци ја ма мо -
гу ће је до би ти на сај ту За во -
да за јав но здра вље Пан че во.

Из ло жба  ће бити ор га ни -
зо ва на у два сег мен та: фо то -
гра фи је мла дих до ше сна ест
го ди на и фо то гра фи је од ра -
слих ау то ра, као део ме ђу на -
род ног фе сти ва ла БУ ДИ у
Пан че ву.

ЕКО ЛО ШКИ ФО ТО-КОН КУРС

Чу вај мо при ро ду

ЈУБИЛЕЈ

Честитка
Њ. К. В. Александра

Наш дугогодишњи читалац и
суграђанин Драгослав
Ђурђевић дошао је у
редакцију да лично
честита рођендан и
велики јубилеј свог
омиљеног листа. Са со-
бом је донео и ориги-
нални примерак пр-
вог броја из
1869. године.
Добио га је на
поклон од не-
к а д а ш њ е г
фотографа
наше редак-
ције Мир-
ка Кузма-
н о в и ћ а ,

још давне 1963. године. – Зато
је и тако пожутео. Али ја га

брижљиво и љубоморно чу-
вам већ дуже од пола ве-
ка и нема тих пара за ко-
је бих га дао. У „Панчев-
цу” читам све, а најдра-

жи су ми текстови о ста-
рим временима,

попут оних о
старим зана-
тима и нека-

д а ш њ и м
кафанама

– навео
је овај
наш чи-

талац.
Ј. Ф.

15. април 2019.

Г-дин Зо ран Пе шев ски
Ак ци о нар ско дру штво за но вин ско-из да вач ку де лат ност
„Пан че вац”
Ву ка Ка ра џи ћа 1
26000 Пан че во

По што ва ни го спо ди не Пе шев ски,

При ми те мо је ср дач не че стит ке по во дом 150 го ди на 
по сто ја ња нај ста ри јег ак тив ног не дељ ни ка на Бал ка ну.
Дра го ми је да до бро са ра ђу је мо и ве о ма ужи вам у чи та њу
за ни мљи вих чла на ка у Ва шем ча со пи су.
Свим за по сле ни ма у „Пан чев цу” же лим мно го до брих 
при ча и нај бо љег но ви нар ства и у на ред ним го ди на ма.

С по што ва њем,
Њ. К. В. Пре сто ло на след ник Алек сан дар

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 мишље њу број них
Пан че ва ца и Пан чев ки већ
и станов ни ка чи та вог ју жног
Ба на та.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па су
се са да у ње му на шли и не -
ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је 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
центра Ср би је. До вољ но је
рећи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од

нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

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

Су бо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ра ди др Го ран
Ми тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но ло -
шке др Гор да на Ве љо вић, та -
ко ђе из Оп ште бол ни це, а
уро ло шке њи хов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша Та -
сић, док је за пре гле де из
обла сти ги не ко ло ги је за ду -
жен др Јо ван Ру дић из ГАК
„На род ни фронт”. Тре ба на -
по ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут но
на ак ци ји, па та ко ком пле -
тан уро ло шки пре глед ко шта
2.000 ди на ра, ул тра звуч ни
уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта ју
3.600 ди на ра.

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

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

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

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -
но он да ка да је нео п ход но
ура ди ти пре гле де и ана ли -
зе на јед ном ме сту и до би ти
ре зул та те што пре. С тим у
ве зи, тре ба под се ти ти и на
то да се у За во ду, при ме ра
ра ди, све вр сте ле кар ских
уве ре ња из да ју за мак си мал -
но два са та.

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

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

Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

ЈУБИЛЕЈ

Дошао да нам
пожели срећу



Ако по сла ни ци Дра га на Ђи ла са од лу че да сту пе у штрајк
гла ђу да би уце њи ва ли др жа ву, пред сед ни ка или Вла ду
Ср би је, истог мо мен та ће по сла ни ци СНС-а сту пи ти у
штрајк гла ђу. Наш штрајк ће тра ја ти ду же и од Бо шко -
вог, Ђи ла со вог и Је ре ми ће вог.

(Шеф по сла нич ке гру пе СНС-а у Скуп шти ни РС Алек -
сан дар Мар ти но вић, „Блиц”, 12. април)

* * *
Ју тр ос сам имао дуг раз го вор с пред сед ни ком Ву чи ћем,
нас дво ји ца смо са бор ци, из де це ни је упо р не опо зи ци о не
бор бе про тив ДОС-овог ре жи ма. Као са бор ци уме мо да
се не сла же мо. Ја му ве ру јем, ве ру јем и у ње го ве про це -
не, јер је чо век ко ји без сва ке сум ње до би је све из бо ре
сво јим име ном и пре зи ме ном, за то сам ју тр ос при хва тио
су ге сти ју свог са бор ца, свог ко а ли ци о ног парт не ра и пр -
вог у лан цу си сте ма ко ман де, да од ло жим свој штрајк.

(Ми ни стар од бра не Ср би је Алек сан дар Ву лин, „Данас”,
13. април)

* * *
Мој „При руч ник за че ка ње” има ма ло не ку го до ов ску
сим бо ли ку јер ми је смо не ко че ка лач ко дру штво, а не
зна мо ни са ми шта че ка мо. Зна те, кад не ки млад, ква ли -
те тан чо век оде из зе мље, то је као да ми не ко лу пи ша -
мар. Али не мо гу да не ко ме то за ме рим јер сам и ја сам
оти шао. Ипак, чи ни ми се да су не ка да мла ди од ла зи ли
због си ро ма штва, а са да од ла зе због не ке ду хов не бе де
ко ја вла да и у то ме је раз ли ка.

(Пе сник и бив ши фуд ба лер Иван Ер гић, „Блиц”,
14. април)

* * *
Ако је до мо ви на у сви је ту, а чи тав сви јет у до мо ви ни, он -
да по ла ко ра зу ми је мо да сва ки чо вјек при па да сво јој до -
мо ви ни. И глу мац та ко при па да чи та вом сви је ту. Сва ко
дру го ту ма че ње је те ро ри зам пре ма по је дин цу и ње го во
до во ђе ње у ро бо вла снич ки по ло жај. Та да та кав по је ди -
нац по ста је роб јед не на ци је или вје ре, ко ји гр ца у за хтје -
ви ма ум ног, фи зич ког или сек су ал ног зло ста вља ња. Та ко
има мо ци нич не и ап сурд не па ро ле вла сни ка на ших ду -
ша и ти је ла да ’умјет ни ци спа ја ју и збли жа ва ју љу де ра -
зних до мо ви на’. Ха-ха-ха! Ако нас са мо умјет ност, те а -
тар и глум ци или про фи та бил ни спо рт збли жа ва ју, шта
нас то он да раз два ја у уса мље ним до мо ви на ма?

(Глу мац Зи јах Со ко ло вић, „Но во сти”, 12. април)

* * *

* * *
Не ми слим да де мон стра ци је мо гу мно го да ути чу на ин -
ве сти то ре, али очи глед но је да до при но се ути ску да је
Ср би ја зе мља са од ре ђе ним по ли тич ким ри зи ком. Мно -
го то га за ви си од ре ак ци је вла сти и ње них при ста ли ца.
Сва ко на си ље ће на не ти ште ту и има ти не га ти ван ути цај
на еко но ми ју.

(Ам ба са дор Кра ље ви не Нор ве шке у Ср би ји Ар не Са -
нес Бјерн стад, „Ку рир”, 15. април)

* * *
Про те сти су бук ну ли због то га што је власт пре ви ше сти -
сла дру штво, пре ви ше иза шла из ин сти ту ци ја, пре ви ше
’за ро би ла’ др жа ву. Пре све га ми слим на ме ди је ко ји су
на тра ги чан на чин по др жа ва ли јед ну власт и ис кљу чи ва -
ње опо зи ци је ко је је би ло не ве ро ват но. С дру ге стра не,
пар ла мент је из гле дао је зи во –не мо гућ ност да се o би ло
којoj те ми де ба ту је у дру штву. Зна чи, пот пу но ис кљу чи -
ва ње це ле кри тич ке јав но сти из све га, то је ство ри ло јед -
ну не нор мал ну ат мос фе ру.

(Но ви нар ка НИН-а Ве сна Ма ли шић, Н1, 16. април)

* * *
По тре бан је ди ја лог из ме ђу но си ла ца вла сти и љу ди ко ји
зах те ва ју про ме ну. Из во ђе ње љу ди ко ји ви чу с јед не и
дру ге стра не ни је ди ја лог, то је ви ка ње. Ди ја лог је по тре -
ба да се раз го ва ра са оним дру гим, ди ја лог је фор му ли -
са ње ја сних зах те ва, али је ди ја лог и при ста ја ње да не
гле даш са мо у та бло и де и те ле ви зор, не го да по гле даш и
кроз про зор. И да ви диш да има не ких љу ди ко ји ма не -
што ни је ја сно, па да он да укљу чиш те љу де. Ми смо је -
ди на зе мља на све ту где ви мо же те да про ме ни те лич ни
опис гра да а да за то не пи та те гра ђа не.

(Бив ши „от по раш” Ср ђа По по вић, Ра дио Сло бод на
Евро па, 13. април)

* * *
Ка па ци те ти на ше мр жње су по при лич но ве ли ки. На ша
мр жња, као у слу ча ју Но тр Да ма, у зна ку је ира ци о нал -
не ис кљу чи во сти. Не зна мо да раз дво ји мо оно што је
ва жно у кул ту ри, што је свет ски ва жно, од оно га што
при па да по ли ти ци. На ша мр жња је у ства ри јед на ап -
сурд на страст, а та мо где вла да мр жња, не ма спо соб но -
сти за раз у ме ва ње.

(Со ци о лог Рат ко Бо жо вић, „Те ле граф”, 16. април)
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СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

По моћ „Хи ги је ни” за ве ћу ре ци кла жу

У Пан че ву, Пи ро ту, Сре му, Ду -
бо ком и у Ма чви у на ред ном
пе ри о ду спро во ди ће се ва жан
про је кат Кра ље ви не Швед ске
и Ми ни стар ства за за шти ту жи -
вот не сре ди не Ср би је. Ње го ва
су шти на је одва ја ње, са ку пља -
ње и тран спорт свих вр ста от -
па да ко је мо гу да иду на ре ци -
кла жу.

Зден ка Миљ ко вић, град ски
се кре тар за за шти ту жи вот не
сре ди не, ис та кла је да је циљ
овог про јек та при мар не се па -

ра ци је от па да (ка ко се зва нич -
но зо ве) да се на кон две го ди -
не, ко ли ко ће тра ја ти ње го во
спро во ђе ње, 15 од сто це ло куп -
ног при ку пље ног от па да пре -
ра ђу је у про це су ре ци кла же.

– Нај ве ћу ко рист од спро во -
ђе ња овог про јек та има ће ЈКП
„Хи ги је на”, јер ће до би ти пре -
ко 5.000 но вих кан ти и во зи ла
ко ја иду уз њих. Њи хо ва укуп -
на вред ност би ће око 474.295
евра, а Град Пан че во ће уче -
ство ва ти са 57.593 евра. Овај

про је кат ће се фи нан си ра ти
нов цем из тзв. ЕУ ИПА фон до -
ва – ре кла је Зден ка Миљ ко -
вић, град ски се кре тар за за -
шти ту жи вот не сре ди не.

На кон ње ног из ла га ња чла -
но ви Град ског ве ћа су јед но -
гла сно по др жа ли овај про је кат.

На сед ни ци Град ског ве ћа
са оп ште но је и да ће то ком ове
го ди не би ти пре у ре ђе но 8,6 ки -
ло ме та ра атар ских пу те ва на
те ри то ри ји Омо љи це и Ба нат -
ског Бре стов ца.

Зо ран Гр ба, се кре тар Се кре -
та ри ја та за по љо при вре ду, се -
ло и ру рал ни раз вој, пре ци зи -
рао је да се то од но си на је дан
ата р ски пут у Омо љи ци, ду жи -
не 4,1 ки ло ме тар, као и три
тра се у Ба нат ском Бре стов цу,
ду жи не 4,5 ки ло ме та ра.

– По од лу ци о бу џе ту Гра да
има мо обез бе ђен 21 ми ли он
ди на ра, а од по кра јин ске вла -
сти ће мо тра жи ти 16.741.000
ди на ра и то је 49 од сто укуп не
вред но сти. Оста так по треб ног
нов ца обез бе ди ће Град – ре као
је Гр ба.

Он је до дао да ће Град Пан -
че во тра жи ти но вац из по кра -
јин ског бу џе та на осно ву кон -
кур са ко ји је рас пи сао По кра -
јин ски се кре та ри јат за по љо -
при вре ду, во до при вре ду и шу -
мар ство. Сва ка од при сти глих
при ја ва ко ја бу де при хва ће на
би ће фи нан си ра на са 20 ми -
ли о на ди на ра без ПДВ-а из по -
кра јин ског бу џе та.

Чла но ви Град ског ве ћа усво -
ји ли су и ову тач ку днев ног
ре да, на кон че га је сед ни ца
завр ше на.

Ра ди ће се на 
во до вод ној мре жи 
у на се љу Скро ба ра 
и на Ку де љар цу

За вр ша ва се згра да
За во да за јав но 
здра вље?

Це лих два на ест та ча ка днев -
ног ре да има ли су пред со бом
град ски већ ни ци на сед ни ци
одр жа ној 17. апри ла. Те ме су
би ле из раз ли чи тих сфе ра жи -
во та гра да, а све је за по че то
при чом о ра ду Цр ве ног кр ста
Пан че во.

Из ве сти лац је би ла Ми ли ца
То до ро вић, се кре тар ка те ор -
га ни за ци је.

Цр ве ни крст мо ти ви ше
људе

Она је нај пре го во ри ла о ре -
зул та ти ма из 2018, а од мах је
на ве ла да је оба ве зу ру ко во ђе -
ња ло кал ним Цр ве ним кр стом
пре у зе ла то ком прет ход не
годи не.

– Ми смо ху ма ни тар на и не -
про фит на ор га ни за ци ја. Сва
сред ства ко ја смо до би ли и од
Ми ни стар ства здра вља и од
Гра да – оправ да ли смо. План
за 2018. го ди ну смо ис пу ни ли,
ор га ни зо ва ли смо број не ак -
тив но сти у скла ду с по тре ба ма
ло кал не за јед ни це. На сту пи ле
су и ва жне про ме не у функ ци -
о ни са њу Цр ве ног кр ста: са ра -
ђу је мо са За во дом за тран сфу -
зи ју кр ви Вој во ди не, па мо ти -
ви ше мо гра ђан ке и гра ђа не да
нам се у тим ху ма ним ак ци ја -
ма при дру же. Ухо да ли смо се,
па се све то са да спро во ди у
кон ти ну и те ту. Пан че во је оку -
пља ло и ор га ни зо ва ло во лон -
тер ке и во лон те ре свих ста ро -
сних до ба, а они су да ли из у -
зе тан до при нос у ра ду Цр ве -
ног кр ста – ре кла је Ми ли ца
То до ро вић и он да из ра зи ла на -
ду да ће Град ор га ни за ци ји ко -
ју во ди омо гу ћи ти да у скла ду
с пла ном за 2019. го ди ну бу де
још бо ља.

По том су пред ста вље ни на -
цр ти од лу ка о до но ше њу пла -
но ва де таљ не ре гу ла ци је уну -
тра шњег де ла Бло ка 40 у Пан -
че ву и под руч ја хра сто ве шу -
ме у До ло ву. Циљ из ра де пр -
во по ме ну тог пла на је из град -
ња но вих обје ка та и адап та -
ци ја по сто је ћих, као и раз гра -
ни че ње по вр ши на јав не и оста -
ле на ме не. Дру ги до ку мент ти -
че се за шти те шум ског ком -
плек са, ка ко би се „отво рио”
и за ко њич ки и би ци кли стич -
ки ту ри зам. По сто ји и по тре -
ба за очу ва њем по сто је ћег
водо то ка.

Ме ња ни су, за тим, на зи ви
ули ца и за се ла ка на те ри то ри -
ји гра да, јер је тај акт „вра ћен”
с ви ше ин стан це вла сти – из
Ре пу блич ког ге о дет ског за во -
да. Уме сто бро је ва, са да по сто -
је кон крет ни на зи ви.

Умет нич ка зби р ка у но вом
про сто ру

И јед на ули ца у епи цен тру гра -
да зва ће се дру га чи је: Штро -
сма је ро ва по ста је Ули ца Ми -
ло ша Цр њан ског. Гра ђа ни не
тре ба (мно го) да бри ну: про -
ме на по да та ка у лич ним до ку -

мен ти ма је бес плат на, са мо тре -
ба из дво ји ти ма ло вре ме на за
ста ја ње у ре ду.

Град ће уче ство ва ти на два
кон кур са. Је дан је у ве зи са су -
фи нан си ра њем ре а ли за ци је
про је ка та из град ње си сте ма
упра вља ња от па дом ко ји је рас -
пи са ло Ми ни стар ство за шти те
жи вот не сре ди не, а Пан че во ће
кон ку ри са ти пред ло гом про -
јек та из ра де до ку мен та ци је за
Ре ги о нал ни цен тар за упра вља -
ње от па дом. Фи нан си јер је
фонд Зе ле не Ср би је. На ово ме
ће се ра ди ти три го ди не, а укуп -
но је нео п ход но обез бе ди ти 62
ми ли о на ди на ра.

Дру ги је кон курс о до де ли
сред ста ва за су фи нан си ра ње
из град ње, са на ци је и ре кон -
струк ци је вод них обје ка та у јав -
ној сво ји ни и обје ка та фе кал -
не ка на ли за ци је на те ри то ри ји
АП Вој во ди не. Во до вод на мре -
жа не до ста је у на се љу Скро ба -
ра и на Ку де љар цу, а се кун -
дар на ка на ли за ци о на мре жа на
Но во се љан ском пу ту. По сао ће
во ди ти ЈКП „Во до вод и ка на -
ли за ци ја”. Ин ве сти ци ја из град -
ње обје ка та на под руч ју то пла -
не Ко теж по ве ре на је ЈКП-у
„Гре ја ње”. То јав но пред у зе ће

је са мо обез бе ди ло но вац за ове
по сло ве.

По сле из ве сног вре ме на го -
во ри ло се и о су фи нан си ра њу
де ла те ку ћих рас хо да и из да та -
ка Кул тур но-про свет не за јед ни -
це Пан че во у 2019. Умет нич ка
зби р ка на ста ла то ком ко ло ни ја
„Де ли блат ски пе сак”, ко ја бро -
ји око 1.300 умет нич ких де ла,
би ће пре ме ште на у дру ги про -
стор. За кон о кул ту ри Гра ду да -
је мо гућ ност да по ма же, па је
она и ис ко ри ште на. Ма ни фе -
ста ци ја „Да ни сун цо кре та”, чи -
ји је циљ про мо ци ја пче лар -
ства, утвр ђе на је за град ску.

Као до дат на тач ка днев ног
ре да на кра ју се по ја ви ла при -
ча о не до вр ше ној згра ди За во -
да за јав но здра вље. Ко нач ни
свр ше так објек та са да је бри га
Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Уса -
гла ша ва на је тех нич ка до ку -
мен та ци ја, Кан це ла ри ја за упра -
вља ње јав ним ула га њи ма је да -
ла са гла сност, па је уго во ре но
да она са 136 ми ли о на ди на ра
фи нан си ра ста вља ње објек та у
функ ци ју.

Град не ће има ти ни ка квих
тро шко ва, а оба ве за Пан че ва
је да рас пи ше јав не на бав ке и
да ан га жу је из во ђа че.

СА СТА НАК ЛО КАЛ НЕ ВЛА ДЕ

ШТРО СМА ЈЕ РО ВА ПО СТА ЈЕ УЛИ ЦА
МИЛО ША ЦР ЊАН СКОГ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Милица Марјановић: Панчево је окупљало и организовало волонтерке и волонтере
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Сва ког 22. апри ла ши ром све та обе -
ле жа ва се Ме ђу на род ни дан пла не те
Зе мље с ци љем ње ног очу ва ња и упо -
зо ре ња на опа сно сти ко је пре те жи -
во ту на Зе мљи, биљ ним и жи во тињ -
ским вр ста ма, услед раз во ја ин ду -
стри је, по ве ћа не по тро шње енер ги је,
гло бал ног за гре ва ња и кли мат ских
про ме на. У овом до га ђа ју сва ке го ди -
не уче ству је ви ше од сто пе де сет зе -
ма ља и ми ли јар ду љу ди, чи не ћи Дан
пла не те Зе мље нај ве ћом гра ђан ском
ак ци јом на све ту.

СЛАВ КА ОБРЕ НО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– За га ђе ње је пре ва зи шло сва ку ме -

ру. Та ко ђе, мно го је у це лом све ту
по ли ти ка уме ша на у све, а ни мла ди
ни су као што су не ка да би ли. Све се
про ме ни ло. По ре ме тио се си стем вред -
но сти, за то је све оти шло у по гре -
шном сме ру. Ипак се на дам да је бу -
дућ ност ове пла не те све тла. 

ДУ ШАН НИ КО ЛИЋ, пен зи о нер:
– Зе мље се стал но тру де да по ве ћа -

ју про из вод њу, што све ви ше оп те ре -
ћу је жи вот ну сре ди ну. Та мо где је
про из вод ња из над не ке еко ло шке све -
сти, то ни је до бро. И то ће нас уни -
шти ти ако се не опа ме ти мо. С дру ге
стра не, ни ска је свест љу ди о очу ва њу

жи вот не сре ди не, ба ха ти мо се и не -
ма мо до вољ но кул ту ре. Су ви ше је су -
ро во ре ћи, али јед но став но то је вас -
пи та ње ко је по чи ње од ку ће, за тим се
до пу њу је у шко ли и ка сни је на по слу.
По сто ји ве ли ки про блем и с во дом и
ва зду хом. Јед но по пра вља мо, дру го
ква ри мо. Же ли мо на пре дак, али свест
љу ди мо ра да пра ти ин ду стри ја ли за -
ци ја. Мо ра да бу де у рав но те жи. Ка ко
кул ту ра ра сте, та ко тре ба да ра сте и
свест. Ни је до вољ но да тех нич ки знаш,
већ и да се про све тлиш и бу деш до -
вољ но обра зо ван и кул ту ран и да схва -
таш да је нор мал но да чи стиш за со -
бом и жи во ти ња ма, да не ба цаш па -
пи ре за со бом итд. Бо јим се да у на -
шим усло ви ма тре ба да про ђу ве ко ви.

РАЈ КО БУБ ЊЕ ВИЋ, му зеј ски рад ник:
– Ми слим да је ипак нај ве ћи про -

блем то што је пла не та за га ђе на. Тре -
ба ло би да сви ви ше ра ди мо на ње -
ном очу ва њу. 

АГА ТА КО СА НИЋ, учи те љи ца:
– Ве ли ко је за га ђе ње. У гра ду има мо

ве ли ке фа бри ке, а то за и ста ло ше ути -
че на ква ли тет ва зду ха. Ми слим да ро -
ди те љи тре ба ви ше да скре ћу па жњу
де ци, јер ви дим да де ца че сто, ка да
иду из шко ле, ба ца ју сме ће за со бом.

Шко ла је сте бит на, али ми слим да ро -
ди те љи тре ба да их на у че ка ко то ни је
до бро за пла не ту. Та ко ђе, сви ло жи мо,
а то ни је до бро за ква ли тет ва зду ха.

СВЕ ТЛА НА ДРА ЖИЋ, 
дипл. ме на џер:

– На за до ва ли смо, јер не бри не мо
о жи вот ној сре ди ни, већ је кон стант -
но за га ђу је мо. У мом кра ју, иа ко се
кон теј не ри пра зне, стал но има сме ћа
по ред њих. Све је ви ше оних ко ји
пре ту ра ју по сме ћу и пра ве не ред и
оних ко ји ба ца ју све и сва шта. Кон -
теј не ри за одва ја ње сме ћа не функ -
ци о ни шу у Пан че ву. Ми слим да би
тре ба ло да се ви ше обра ти па жња на
ре ци кла жу, по себ но на ПЕТ ам ба ла -
жу, ко ја мо же по но во да се ре ци кли -
ра. Све мо же да се про ме ни, али то
иде од ку ће. Ро ди те љи мо ра ју да бу -
ду по зи ти ван при мер.

ПРЕ ДРАГ БА СА РИЋ, еко но ми ста:
– За га ђе ње је про блем и то је оно

што Зе мљу ву че уна зад. На пре дак је
очи гле дан у раз во ју тех но ло ги је. Она
је до не кле узрок за га ђе ња, али је ипак
ту про блем не мар љу ди, не бри га о
при ро ди. Ни ска је свест код љу ди о
ва жно сти очу ва ња пла не те.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

А. КОСАНИЋР. БУБЊЕВИЋ С. ДРАЖИЋ П. БАСАРИЋ

С КО ЈИМ ПРО БЛЕ МИ МА СЕ ДА НАС СУ О ЧА ВА НА ША ПЛА НЕ ТА?

За га ђе ње ће нам до ћи гла ве

Д. НИКОЛИЋС. ОБРЕНОВИЋ

ХРОНИКА

Ако сте тре ће или че твр то
де те до би ли из ме ђу 1. ја -
ну а ра 2018. и 5. апри ла
2019. и жи ви те у Вој во -
ди ни – обра ти те па жњу

По кра јин ски се кре та ри јат за со ци -
јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав -
но прав ност по ло ва рас пи сао је 5.
апри ла кон курс за до де лу бес по врат -
них сред ста ва по ро ди ца ма с тро је
или че тво ро де це, за ре ша ва ње стам -
бе ног пи та ња или за уна пре ђе ње усло -
ва ста но ва ња на те ри то ри ји Ау то -
ном не По кра ји не Вој во ди не за те ку -
ћу го ди ну.

Ка ко је ис так ну то, пра во уче шћа
има ју брач не или ван брач не за јед -
ни це с де цом, као и јед но ро ди тељ -
ске по ро ди це из Вој во ди не у ко ји ма
се по чев од 1. ја ну а ра 2018. до да на
рас пи си ва ња кон кур са ро ди тре ће
или че твр то де те. 

Ку по ви на, до град ња, адап та ци ја...

Овим пу тем ће би ти по де ље но 175
ми ли о на ди на ра, а сред ства су на -
ме ње на за ку по ви ну но ве стам бе не
је ди ни це или за до град њу, адап та -
ци ју, ре кон струк ци ју, те ку ће и ин -
ве сти ци о но одр жа ва ње стам бе не је -
ди ни це у вла сни штву или су вла -
сништву по ро ди це, ко ја мо ра има -
ти пре би ва ли ште на те ри то ри ји
Војво ди не.

Кон курс је, ка ко се на во ди у тек -
сту, по кре нут с ци љем под сти ца ња
ра ђа ња и афир ма ци је про на тал не по -
ли ти ке, убла жа ва ња и за у ста вља ња
не га тив них де мо граф ских трен до ва
и по бољ ша ња де мо граф ске струк ту -
ре у оп штин ским, град ским и ру рал -
ним сре ди на ма.

По ред да ту ма ро ђе ња тре ћег или
че твр тог де те та, уче сни ци кон кур са
мо ра ју да ис пу не и сле де ће усло ве:
да је нај ма ње је дан од ро ди те ља др -
жа вља нин Ср би је и да на те ри то рији

Вој во ди не до да на рас пи си ва ња кон -
кур са има нај ма ње пет го ди на не -
пре кид но при ја вље но пре би ва ли ште;
да се на ла зе у брач ној или ван брач -
ној за јед ни ци или да има ју ста тус
са мо хра ног ро ди те ља; да се не по -
сред но бри ну о но во ро ђе ном тре ћем
или че твр том де те ту; да њи хо ва де -
ца прет ход ног ре да ро ђе ња ни су сме -
ште на у хра ни тељ ску, ста ра тељ ску
по ро ди цу или да та на усво је ње и да
ни су ли ше ни ро ди тељ ског пра ва у
од но су на де цу прет ход ног ре да ро -
ђе ња; да ни су ко ри сни ци нов ча не
со ци јал не по мо ћи; да је нај ма ње је -
дан од ро ди те ља за по слен; да су вла -
сни ци или су вла сни ци не крет ни не
или да жи ве у за јед нич ком до ма -
ћин ству с вла сни ком или су вла сни -
ком не крет ни не нај ма ње три го ди не
не пре кид но до да на рас пи си ва ња

кон кур са (уко ли ко апли ци ра ју за до -
град њу, адап та ци ју, ре кон струк ци -
ју, ин ве сти ци о но и те ку ће одр жа ва -
ње не крет ни не);  да уче сни ци кон -
кур са или њи хо ви срод ни ци у пра -
вој ли ни ји, без об зи ра на сте пен срод -
ства, ко ји жи ве у за јед нич ком до ма -
ћин ству, ни су ку пи ли или оту ђи ли
од го ва ра ју ћу не крет ни ну у прет ход -
них пет го ди на до да на рас пи си ва -
ња кон кур са.

Ро ко ви и огра ни че ња

У тек сту кон кур са на во ди се и да
уче сни ци мо гу да апли ци ра ју са мо
јед ном при ја вом, а да ви си на тра же -
них сред ста ва не мо же би ти ве ћа од
1,2 ми ли о на ди на ра. За уче шће је
нео п ход но до ста ви ти обим ну до ку -
мен та ци ју, а цео текст кон кур са, при -
ја ву и спи сак до ку ме на та ко је тре ба

да при пре ми те мо же те про на ћи на
сај ту www.socijalnapolitika.vojvodi-
na.gov.rs.

При ја ве се до ста вља ју По кра јин -
ском се кре та ри ја ту за со ци јал ну по -
ли ти ку, де мо гра фи ју и рав но прав -
ност по ло ва у Но вом Са ду по штом
или лич но у ро ку од де ве де сет да на
од да на об ја вљи ва ња у днев ном ли -
сту „Днев ник”. Пред ло зи ранг-ли ста
уче сни ка би ће об ја вље ни у ро ку од
ше зде сет да на од да на ис те ка кон -
кур са, а по том по кра јин ски се кре -
тар има рок од три де сет да на да од -
лу чи с ко јим по ро ди ца ма ће би ти
пот пи са ни уго во ри о до де ли бес по -
врат них сред ста ва. До дат не ин фор -
ма ци је мо гу се до би ти пу тем те ле -
фо на 021/487-45-10, 021/452-371,
021/452-339 и 021/487-40-73.

Д. Ко жан

КОН КУРС НА МЕ ЊЕН ВИ ШЕЧ ЛА НИМ ПО РО ДИ ЦА МА

БЕС ПО ВРАТ НА ПО МОЋ РО ДИ ТЕ ЉИ МА 
С ТРОЈЕ И ЧЕТВОРО ДЕЦЕ

Пра во на по ро дич ну пен зи ју има ју
чла но ви по ро ди це (де ца до 26. го ди -
не ако се ре дов но шко лу ју и су пру -
жник) по сле смр ти ко ри сни ка ста ро -
сне или ин ва лид ске пен зи је од но сно
умр лог оси гу ра ни ка ко ји је на вр шио
нај ма ње пет го ди на ста жа оси гу ра ња
или је ис пу нио усло ве за пен зи ју. Уко -
ли ко је узрок смр ти по вре да на ра ду
или про фе си о нал но обо ље ње, чла но -
ви по ро ди це сти чу пра во на пен зи ју
без об зи ра на ду жи ну пен зиј ског ста -
жа тог ли ца.

Ово пра во се оства ру је та ко што се
у фи ли ја ли ПИО фон да по пу ња ва
обра зац „Зах тев за оства ри ва ње пра -
ва на по ро дич ну пен зи ју по смр ти
оси гу ра ни ка”.

Оба ве зно је до ста ви ти из вод из ма -
тич не књи ге умр лих, из вод из ма тич -
не књи ге ро ђе них за чла но ве по ро ди -
це за ко је се под но си зах тев, као и
до каз о иден ти те ту за пу но лет не

чланове по ро ди це. Та ко ђе, по тре бан
је из вод вен ча них за удо ви цу од но -
сно удов ца ко ји је из дат по сле смр ти
оси гу ра ни ка (ори ги нал или ове ре на
фо то ко пи ја), до каз о шко ло ва њу де -
це ста ри је од пет на ест го ди на, од но -
сно ме ди цин ска до ку мен та ци ја ако
је услов за оства ри ва ње пра ва не спо -
соб ност за са мо ста лан жи вот и рад.
Нео п ход ни су и до каз о пен зиј ском
ста жу умр лог оси гу ра ни ка у Ре пу бли -
ци Ср би ји, уве ре ње о оба вља њу са мо -
стал не де лат но сти за умр лог оси гу -

ра ни ка из да то од стра не над ле жног
ор га на оп шти не, од но сно ре ше ње
Аген ци је за при вред не ре ги стре и до -
каз о ре гу ли са ном вој ном ро ку за оси -
гу ра ни ка.

Јед ном чла ну по ро ди це при па да 70
од сто од пен зи је оси гу ра ни ка, за два
чла на 80, за три 90, а за че ти ри чла на
или ви ше чла но ва 100 од сто.

М. М.

ПИО ФОНД ОД ГО ВА РА

Ка ко оства ри ти пра во 
на по ро дич ну пен зи ју

НАША АНКЕТА

УС КР ШЊА ЧЕ СТИТ КА 
ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА И

ПРЕД СЕД НИ КА 
СКУП ШТИ НЕ

Про ве ди те
пра зник 

ра до сно и 
у ми ру

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов и пред сед ник Скуп шти не гра -
да Ти гран Киш че сти та ли су пред -
сто је ћи нај ра до сни ји хри шћан ски
пра зник Ус крс свим на шим су гра -
ђа ни ма ко ји га сла ве по гре го ри јан -
ском ка лен да ру. У њи хо вој че стит -
ки се ка же:

„Свим вер ни ци ма у на шем гра ду
ко ји сла ве Ус крс по гре го ри јан ском
ка лен да ру ср дач но че сти та мо пра -
зник Вас кр се ња Хри сто вог. Дра ги
су гра ђа ни и су гра ђан ке, же ли мо вам
да нај ве ћи хри шћан ски пра зник про -
ве де те у кру гу ва ших по ро ди ца, ра -
до сно и у ми ру. Не ка вам ра дост
пред сто је ћих ус кр шњих пра зни ка
до не се до бро здра вље и шан се за
оства ре ње ва ших лич них, по ро дич -
них и про фе си о нал них пла но ва. Сре -
ћан Ус крс!”

Лакше до крова над главом

ВА ЖНО ЈЕ ЗНА ТИ:

l Де ца ста ри ја од пет на ест го ди на до но се по твр де о шко ло ва њу јед ном
го ди шње, од но сно по твр де о упи са ној го ди ни на ви со ко школ ској уста -
но ви.

l Удо ви це или удов ци не гу бе по ро дич ну пен зи ју ако скло пе но ви брак.
l Пен зи ју мо же те при ма ти на те ку ћи ра чун, на кућ ну адре су на шал те ру

ис по ру че не по ште, на ра чун уста но ве у ко јој је ко ри сник сме штен, на
де ви зни ра чун и пре ко овла шће них ли ца.

l Пен зи о нер је ду жан да при ја ви про ме ну адре се, као и дру ге про ме не
ко је су од ути ца ја на пра во.

l Ако је пре ми ну ли ра дио и у ино стран ству, укљу чу ју ћи и бив ше ју го сло -
вен ске ре пу бли ке, о пра ву на тај део пен зи је од лу чи ће се по про пи си -
ма те зе мље.

l Уко ли ко је имао по твр ђен стаж у бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка -
ма, при ло жи ти по твр ду или ли стинг с ре ги стро ва ним по да ци ма.

l По ро дич ни пен зи о нер мо же ући у оси гу ра ње по уго во ру о де лу или ау -
тор ском уго во ру, с тим да ме сеч на уго во ре на на кна да мо ра би ти ни жа
од из но са нај ни же осно ви це у оси гу ра њу за по сле них, ва же ће у мо мен -
ту упла те до при но са.



При ја ви те се 
до 5. ма ја

Ком па ни ја НИС ће и ове го -
ди не омо гу ћи ти сту ден ти ма
да пр ва рад на ис ку ства стек ну
на прак си у ком па ни ји. Ка ко
би сту ден ти ма обез бе дио ви -
ше флек си бил но сти то ком
прак се, НИС је по кре нуо но ви
про грам, под на зи вом „NIS
Calling”, ко ји под ра зу ме ва 320
са ти прак се ко ју ода бра ни сту -
ден ти мо гу да ис ко ри сте у пе -
ри о ду од три ме се ца, у скла ду
са сво јим оба ве за ма на фа кул -
те ту. Про грам је на ме њен сту -

ден ти ма тре ће, че твр те и
пе те го ди не сту ди ја у Ср -
би ји (ма стер или ап сол -
вент), као и др жа вља ни ма
на ше зе мље ко ји сту ди ра ју
у ино стран ству. Они мо гу
да, то ком раз ли чи тих се зо на
у го ди ни, кон ку ри шу за прак -
су у НИС-у, у скла ду с тра же -
ним по зи ци ја ма. У то ку су при -
ја ве за пр ву гру пу уче сни ка,
ко ји ће прак су у НИС-у за по -
че ти у ју ну. Кон курс је отво -
рен до 5. ма ја, а сви за ин те ре -
со ва ни ви ше ин фор ма ци ја о
про гра му и на чи ну апли ци ра -
ња мо гу до би ти на веб-страница

www.nis.eu/posao-i-karije-
ra/nis-calling.

Про грам „NIS Calling”
омогућaва мла дим струч -

ња ци ма да прак су оба ве у
го то во свим сек то ри ма ком -

па ни је – од про да је, фи нан -
си ја и IT-а до HR-а, мар ке -
тин га, на бав ке, ло ги сти ке, пре -
ра де наф те итд. За укуп но че -
тр де сет сту де на та, ко је ће ода -
бра ти пред став ни ци НИС-а, би -
ће де таљ но раз ра ђен мен тор -
ски про грам и план ак тив но -
сти, то ком ког ће сва ки прак -
ти кант има ти свог мен то ра ко -
ји ће пра ти ти ње гов раз вој и

би ти по др шка то ком ре а ли за -
ци је свих ак тив но сти. По ред
прак тич ног ан га жо ва ња, уче -
сни ци про гра ма има ће шан су
и да се до дат но обра зу ју и раз -
ви ју сво је ве шти не у окви ру
Кор по ра тив ног уни вер зи те та
ком па ни је НИС, чи ји су го сту -
ју ћи пре да ва чи нај у глед ни ји
струч ња ци из зе мље и све та.
Уче сни ци ма про гра ма „NIS Cal-
ling” ком па ни ја ће по кри ти тро -
шко ве пре во за и ис хра не у окви -
ру ком па ниј ских ре сто ра на.
Вре ди ис та ћи да је прак су у
НИС-у прет ход них го ди на про -
шло ви ше сто ти на сту де на та.

Петак, 19. април 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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ШТА ПО КА ЗУ ЈУ ЛЕ КАР СКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ БУ ДУ ЋИХ ПР ВА КА

МА ЛИ ПАН ЧЕВ ЦИ ПО ЈУС-у

СТУ ДЕНТ СКА ПРАК СА У НИС-у

Но ви мо дел по др шке бу ду ћим струч ња ци ма

ВЛА ДА ОД ЛУ ЧИ ЛА

Ве ће пла те 
вас пи та чи ма

По сле усва ја ња пред ло же ног за -
ко на по хит ном по ступ ку за по -
сле ни у пан че вач ким пред школ -
ским уста но ва ма има ће од ма ја
ове го ди не за де вет од сто ви шу
пла ту у од но су на де цем бар ску.
Мај ска пла та би ће испла ће на у
ју ну. Из ло кал них бу џе та би ће
укуп но из дво је но 382 ми ли о на
ди на ра за ово пове ћа ње.

Да под се ти мо, др жа ва је при -
ли ком по след њег по ве ћа ња пла -
та за по сле ни ма у обра зо ва њу, а
ко је се до го ди ло у де цем бру,
раз дво ји ла за по сле не у шко ла -
ма и вр ти ћи ма. Пр ви ма је децем -
бар ска пла та би ла уве ћа на за
де вет, а дру ги ма за се дам од сто.

ДУ АЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ
У СР БИ ЈИ

Реч уче ни ка
Ви ше од 1.000 уче ни ка из нај у -
глед ни јих шко ла из це ле Ср би -
је пред ста ви ло је у су бо ту, 13.
апри ла, у Но вом Са ду, нај бо ље
ре зул та те ду ал ног мо де ла обра -
зо ва ња. Они су по ру чи ли ма ту -
ран ти ма основ них шко ла да је
овај вид струч ног обра зо ва ња
је дан од нај бо љих, јер та ко сти -
чу зна ње и прак су ко ји им омо -
гу ћа ва ју да се на кон шко ло ва -
ња лак ше за по сле. На гла си ли
су да са да шњи осма ци не ће по -
гре ши ти уко ли ко се од лу че да
упи шу струч не шко ле у ко ји ма
по сто ји овај об лик обра зо ва ња.

Сред њо школ ци су би ли у при -
ли ци да у окви ру др жав ног про -
гра ма про мо ци је ду ал них обра -
зов них про фи ла „Ду ал но обра -
зо ва ње – да знам шта ра дим”
го во ре о то ме ка ко ви де сво ју
про фе си о нал ну бу дућ ност. Реч
је о ак тив но сти у скло пу пред -
ста вља ња пла на упи са за школ -
ску 2019/2020. го ди ну ко је је
ор га ни зо ва ло Ми ни стар ство
про све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја – Сек тор за ду ал но и
пред у зет нич ко обра зо ва ње и вас -
пи та ње, уз по др шку Гра да Но -
вог Са да. Про мо ци ји су при су -
ство ва ли пред став ни ци нај у спе -
шни јих сред њих шко ла ко је су
по ка за ле нај бо ље ре зул та те у
ре а ли за ци ји ду ал них про фи ла,
као и пред став ни ци ком па ни ја
укљу че них у овај вид обра зо ва -
ња у Ре пу бли ци Ср би ји.

ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ
У ГИМ НА ЗИ ЈИ

Буђење све сти
Еко ло шка сек ци ја „Гим зе ле ни”
обе ле жи ла је у по не де љак, 15.
апри ла, Дан пла не те Зе мље.
Уче ни ци су у са рад њи с Дру -
штвом љу би те ља пси хо ло ги је и
би о ло шком сек ци јом шко ле уре -
ди ли је дан ка би нет као „зе ле ну
учи о ни цу”, у ко јој се одр жа ва ју
ча со ви по све ће ни ис кљу чи во
еко ло шким про бле ми ма и на -
чи ни ма њи хо вог ре ша ва ња.

Тог да на је удру же ње „Сло -
бо да за жи во ти ње” из Бе о гра да
пред ста ви ло ђа ци ма Гим на зи -
је про је кат за шти те жи во ти ња
и здра ве ис хра не. Гим на зи јал -
ци су до би ли ко ри сне са ве те о
то ме ка ко да у сва ко днев ном
жи во ту из бег ну пред ме те од
пла сти ке за јед но крат ну упо -
тре бу, да сма ње ам ба ла жни от -
пад и чу ва ју ре сур се ко ји се
тро ше за ин ду стриј ску про из -
вод њу. Удру же ње за по моћ
МНРО Пан че во пред ста ви ло је
про је кат „Руч но пра вље ни па -
пир”, а до ма ћи ни „Гим зе ле ни”
под се ти ли су сво је дру га ре на
про је кат „Цвет ни траг, а не пла -
стич ни”. Гост обе ле жа ва ња Да -
на пла не те Зе мље у Гим на зи ји
би ла је пред став ни ца гра ђан -
ске ини ци ја ти ве „Чи шће ња Пе -
ска не” Ива на Мо рар, ко ја је
ука за ла на мо гућ ност да се еко -
ло шка ак ци ја ор га ни зу је и пре -
ко дру штве них мре жа и да ни -
је та ко те шко учи ни ти не што
до бро за град у ко јем жи ви мо.

Ва жно је на вре ме
уо чи ти по ре ме ћа је

Пла ћа се да нак
лошим на ви ка ма
роди те ља и де це

По ре ме ћај у раз во ју го во ра, де -
фор ми те ти сто па ла, го ја зност
и зуб ни ка ри јес про бле ми су с
ко ји ма се то ком по след њих го -
ди на бо ре срп ски пред школ ци
и њи хо ви ро ди те љи – твр де са -
го вор ни ци пре сто нич ких ме -
ди ја ко ји су про шле не де ље на -
ве ли ко пи са ли о здрав стве ном
ста њу бу ду ћих пр ва ка. Мно ге
чи та о це ни је мо гао да оста ви
рав но ду шним по да так да чак
80 од сто бу ду ћих пр ва ка не
уме пра вил но да из го во ри све
гла со ве или има пре ма ли фонд
ре чи. Са вре ме ни об ли ци ко -
му ни ка ци је: мо бил ни те ле фо -
ни, та бле ти, кон зо ле и дру га
чу да тех ни ке, као и угле да ње
на ин флу ен се ре ути чу на жи -
вот не на ви ке ма ли ша на, а са -
мим тим и на њи хо во здрав -
стве но ста ње.

Де ца су оп сед ну та но вим ме -
ди ји ма и са вре ме ним ви до ви -
ма за ба ве и у ста њу су да са ти -
ма се де или ле же у за тво ре -
ном про сто ру без ика кве ин -
тер ак ци је са ствар ним све том
и без ика кве фи зич ке ак тив -
но сти. За то се го је, не пра вил -
но го во ре и гу бе спо соб ност
сна ла же ња у сва ко днев ном
окру же њу. Са го вор ни ци бе о -
град ских ме ди ја, ма хом пе ди -
ја три, ис ти чи и да ро ди те љи
сво јим при ме ром охра бру ју де -
цу да кон зу ми ра ју бр зу хра ну
и га зи ра на пи ћа и не под сти -
чу их на фи зич ке ак тив но сти.

Ре дов ни пре гле ди

Си стем здрав стве не за шти те
де це у Пан че ву већ де це ни ја -

ма функ ци о ни ше по истом
прин ци пу и ре зул та ти ра да ле -
ка ра су са свим дру га чи ји од
оних ко ји су срп ској јав но сти
пред ста вље ни прет ход них да -
на. Пан че вач ки пред школ ци
су здра ви и спо соб ни да се но -
се са иза зо ви ма ко је до но си
но ва ета па у њи хо вом раз во ју
– оце на је др Ју го сла ве Ста но -
је вић, ше фи це Оде ље ња за
здрав стве ну за шти ту де це До -
ма здра вља Пан че во. Кра јем
сва ке го ди не, об ја шња ва она,
вр ти ћи ма „Деч је ра до сти” ша -
љу се упу ти за здрав стве не пре -
гле де де вој чи ца и де ча ка ко ји
тре ба да по ђу у пр ви раз ред.

– Пре глед фи зи ја тра и оф -
тал мо ло га, као и основ на ла -
бо ра то риј ска ис пи ти ва ња кр -
ви и ури на бу ду ћих пр ва ка пр -
ви су ко рак у са гле да ва њу њи -
хо вог здрав стве ног ста ња. Си -
стем здрав стве не за шти те у на -
шем гра ду пред ви део је да ову

ак тив ност ко ор ди ни шу вр ти -
ћи и то се ве о ма успе шно ре а -
ли зу је сва ке го ди не. Ка да се
за вр ше сви ти пре гле ди, де ца
до ла зе на си сте мат ски, ко ји
оба вља слу жба за здрав стве ну
за шти ту де це До ма здра вља
Пан че во, та ко да пе ди ја три већ
има ју го то ве ре зул та те ко ле га
и ла ко се мо же утвр ди ти по -
сто ја ње евен ту ал ног здрав стве -
ног про бле ма – ре кла је др Ју -
го сла ва Ста но је вић.

Стал но пра ће ње

На ша са го вор ни ца на по ми ње
да је у Пан че ву си стем уте ме -
љен на прин ци пу стал ног пра -
ће ња раз во ја ма ли ша на.

– Де вој чи це и де ча ци из пан -
че вач ких вр ти ћа сва ке го ди не
до ла зе на пре глед код пе ди ја -
тра, ло го пе да и сто ма то ло га,
та ко да се све не пра вил но сти
ис пра вља ју пре по ла ска у шко -
лу. Рет ке су си ту а ци је да се на

си сте мат ском пре гле ду пред
по ла зак у шко лу по ја ве де ца
ко ја зах те ва ју ло го пед ски трет -
ман а да пре то га ни ка да то
ни су има ла – ка же др Ју го сла -
ва Ста но је вић, до да ју ћи да се
и за ма ли ша не ко ји ни су по -
ла зни ци вр ти ћа ор га ни зу ју си -
сте мат ски пре гле ди ка да на -
вр ше че ти ри го ди не.

Пре за вр шног си сте мат ског
пре гле да ма ли ша не ко ји има -
ју не пра вил но др жа ње ле ђа
упу ћу ју на ко рек тив не ве жбе.
Та ко ђе, ако се у раз во ју де те та
уста но ви про блем у го во ру, све
се то ре ша ва пре по ла ска у
шко лу... Ка да је реч о ис хра -
ни, она ка же да има го ја зних,
али је нај ве ћи про це нат деч је
по пу ла ци је нор мал но ухра њен.

Ис ку ство и прак са на ших ле -
ка ра ка жу да је про це нат де це
ко ја не ис пу ња ва ју здрав стве -
не нор ме нео п ход не за по ла -
зак у пр ви раз ред ве о ма ма ли.

– Ло ше др жа ње и бла ги де -
фор ми те ти су при сут ни и то
се ве жба ма ла ко ре ша ва. Што
се ти че го во ра, код ма лог бро -
ја ма ли ша на је при ме ће на не -
пра вил ност, али се уз аси -
стен ци ју ло го пе да и овај про -
блем ла ко и бр зо пре ва зи ла -
зи. Ге не рал но гле да но, у од -
но су на прет ход на вре ме на
при сут ни ји су бла жи об ли ци
де фор ми те та кич ме ног сту ба
и сто па ла код пан че вач ких
ма ли ша на. Не тре ба за бо ра -
ви ти да су пред школ ци у пе -
ри о ду убр за ног ра ста и ло ко -
мо тор ни си стем то не мо же
да пра ти, што усло вља ва ове
де фор ми те те – за кљу чу је ше -
фи ца Оде ље ња за здрав стве -
ну за шти ту де це До ма здра -
вља Пан че во и до да је да су
жи вот не на ви ке вре ме на у
коме ма ли ша ни жи ве узрок
од ре ђе них здрав стве них
пробле ма.

Де ца рет ко јур ца ју на по љу,
а овај об лик ак тив но сти је ве -
о ма ва жан за раз вој, јер се фи -
зич ким ак тив но сти ма раз ви ја
мо то ри ка. Не ма ви ше утак ми -
ца из ме ђу згра да, ни ти се пре -
ска че ла стиш на обли жњем
пар кин гу или игра ју шко ли -
це. Са да клин ци и клин це зе
по ха ђа ју шко ли це спо р та где
има ју сво је тре не ре с ко ји ма
се игра ју и ве жба ју. Про блем
је што не ма ју баш сви ро ди те -
љи око две хи ља де ди на ра ме -
сеч но, а они ко ји би мо гли се -
би то да при у ште, ни су у мо -
гућ но сти да од ве ду ма ли ша -
на, јер ра де по цео дан.

Сто га, ма ме и та те, па ти ке
на но ге и трк на по ља ну! Мо -
жда ће вам се клин ци, у па у -
зи из ме ђу игри ца, кад ви де
ка ко ви ју ри те за лоп том или
пре ска че те ла стиш – и
придружи ти.

У Град ској упра ви Пан че ва у
уто рак, 16. апри ла, одр жа на
је де ба та уче сни ка укљу че -
них у еду ка тив ни про грам
„Европ ска шко ла де ба те”. Реч
је о про јек ту Ин фор ма ци о -
ног цен тра Европ ске уни је,
ЕУ ин фо-кут кa из Ни ша и де -
бат не ака дем ске мре же „Отво -

ре на ко му ни ка ци ја” ко ји се
ре а ли зу је уз по др шку Де ле -
га ци је Европ ске уни је у Ре -
пу бли ци Ср би ји. Уче ни ци ко -
ји су де ба то ва ли о то ме да
за шти та жи вот не сре ди не тре -
ба да има при о ри тет у пре го -
во ри ма са Европ ском уни јом
би ли су по де ље ни у две еки -

пе: јед ну су чи ни ли они ко ји
то одо бра ва ју, а дру гу они ко -
ји су из но си ли ар гу мен те про -
тив та квог ста ва европ ских
зва нич ни ка.

„Европ ска шко ла де ба те” пе -
ту го ди ну за ре дом оку пља сред -
њо школ це и сту ден те из гра -
до ва ши ром Ср би је.

Циљ овог про јек та је упо -
зна ва ње сред њо шко ла ца и сту -
де на та са Европ ском уни јом и
про це си ма ин те гра ци је.

Шко лу де ба те у прет ход них
пет го ди на по ха ђа ло је ви ше
од 300 сред њо шко ла ца и сту -
де на та из ви ше од три де сет
гра до ва ши ром Ср би је, а ор -

га ни зо ва но је ви ше од два де -
сет јав них де ба та.

ОДР ЖА НА ДЕ БА ТА О ЕВРОП СКОМ ПУ ТУ СР БИ ЈЕ

Став из не ли сред њо школ ци и сту ден ти

У Ср би ји од по чет ка го ди не
по сто ји на ци о нал на СОС ли -
ни ја за пре вен ци ју са мо у би -
ства ко ју је по кре ну ла Кли -
ни ка за пси хи ја триј ске бо ле -
сти „Др Ла за Ла за ре вић” под
по кро ви тељ ством Ми ни стар -
ства здра вља. На број 011/77-
77-000, до сту пан 24 са та, се -
дам да на у не де љи, мо гу да

се ја ве они ко ји по ми шља ју
на са мо у би ство или њи хо ва
по ро ди ца. С њи ма раз го ва ра -
ју екс пер ти из обла сти мен -
тал ног здра вља – пси хи ја три,
пси хо ло зи и со ци јал ни
радници.

– Свим за ин те ре со ва ним
гра ђа ни ма: осо ба ма у кри зи,
њи хо вим по ро ди ца ма, при ја -

те љи ма, ко ле га ма и око ли ни,
наш мул ти ди сци пли нар ни
тим еду ко ва них про фе си о на -
ла ца из до ме на мен тал ног
здра вља до сту пан је 24 ча са
днев но. Ак тив но сти ко је ре а -
ли зу је мо од но се се на ин -
тервен ци је у кри зним си ту а -
ци ја ма, са ве то дав ни рад и
пружа ње по др шке и по мо ћи

– наводи се на сај ту кли ни ке
„Др Ла за Ла за ре вић”.

Они ко ји сма тра ју да им
тре ба по моћ, пр ва ва жна
упут ства мо гу про на ћи и на
сај ту бол ни це „Др Ла за
Лазаре вић” www.sos.lazalaza-
revic.rs, а од не дав но о свом
про бле му или про бле му дра -
ге осо бе ано ним но мо гу

разгова ра ти и ди рект но са
струч ња ци ма пу тем он лајн
че та на том сај ту.

Ср би ја је, ина че, на три на е -
стом ме сту у Евро пи по бро ју
са мо у би ста ва, а СОС ли ни ја је
са мо пр ви ко рак у ре а ли за ци -
ји на ци о нал не стра те ги је за
пре вен ци ју су и ци да.

Д. К.

ВЕ СТИ ИЗ МИ НИ СТАР СТВА ЗДРА ВЉА

СОС те ле фон и чет за пре вен ци ју су и ци да

Страну припремиo 
Зоран

Станижан



Зашто у Србији не
можете да се зовете
Селена Гомез или
Џастин Бибер

Како да промените
име за 780 динара

Ка да се не дав но у ју тар њем
про гра му РТС-а по ја ви ла же на
нео бич ног име на и пре зи ме на
– Ла ти ца Цве тић, веч но за ни -
мљи ва те ма о нај леп шим, нај -
чуд ни јим, али и нај не по жељ -
ни јим име ни ма по но во је ожи -
ве ла у ме ди ји ма, на дру штве -
ним мре жа ма, у ка фи ћи ма и
на кућ ним се дељ ка ма.

При дру жи ли смо се овом све -
оп штем трен ду и по се ти ли ов -
да шњу Ма тич ну слу жбу ка ко
би смо ис тра жи ли ко ја су име -
на за де ча ке и де вој чи це да нас
нај ак ту ел ни ја у Пан че ву, а ко -
ја су иза шла из мо де. Ни смо
одо ле ли ни да се рас пи та мо
има ли на ших су гра ђа на ко ји
ме ња ју име на.

По вра так тра ди ци ји

Ка ко нам је от кри ла Љу би ца
Де ги, глав ни ма ти чар у Ма тич -
ној слу жби Пан че во, у по след -
њих не ко ли ко го ди на у на шем
гра ду се у мо ду вра ћа ју ста ра
име на, а ро ди те љи се при ли -
ком из бо ра не рет ко осла ња ју
на цр кве ни ка лен дар.

– За ни мљи во је да нам је у
овом тре нут ку те шко да из дво -
ји мо два или три име на ко ја су
у вр ху по по пу лар но сти, као
што је то ра ни је био слу чај. У
по след њих не ко ли ко го ди на
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име на су ра зно ли ка и мо жда
би се мо гло по бро ја ти по де се -
так му шких и жен ских име на
ко ја су ма ло уче ста ли ја од оста -
лих. Ка да је реч о де ча ци ма,
то су Ми јат, Но вак, Ко ста, Ми -

лош, Јан ко, Па вле, Ву ка шин,
Алек са, Са ва, Ар се ни је, Ла зар
и Ми лен ко, а за де вој чи це се
би ра ју име на Ср на, Гор да на,
Хе ле на, Ста ша, Со фи ја, Со ња,
Ми ла, Ми ли ца, Ва си ли ја, Хер -
та, Еми ли ја, Не да, Чар на, Ви -
шња – ка же Љу би ца Де ги.

На ша са го вор ни ца је за па -
зи ла и да у Ма тич ној слу жби
ду го ни су има ли при ли ку да се
су срет ну са име ни ма као што
су Љу би ца, Љи ља на и Мир ја -
на, као и Го ран, Зо ран, Пре -
драг и Не над.

Без по себ них прох те ва

По зна то је да у Ср би ји има
ин вен тив них ро ди те ља ко ји за
сво ју ме зим чад би ра ју за и ста
не сва ки да шња име на. Су де ћи
по по да ци ма са ин тер не та, Зе -
ка, Пла мен, Мр гуд, Јор го ван,
Тар зан, Пе пе љу га, Ми ро ђи ја,
Хај ди, Прин це за, Бла го дар на,
Же љи ца и Ла ста са мо су не ка
од њих. У Пан че ву ова ко
необич них иде ја и чуд них
прох те ва, твр де ма ти ча ри, ни -
је би ло.

– За кон ка же да ро ди те љи
има ју пра во да сло бод но иза -
бе ру име де те та, с тим што не
мо гу од ре ди ти по грд но име,
име ко јим се вре ђа мо рал или
име ко је је у су прот но сти са
оби ча ји ма и схва та њи ма на ше
сре ди не. У Пан че ву ни смо има -
ли слу ча је ва да не ко име бу де
од би је но из би ло ког од на ве -
де них раз ло га – ка же Љу би ца
Де ги.

Раз лог не би тан

Дру ги за ни мљив мо ме нат, ка -
да је реч о иден ти те ту, сва ка ко
је про ме на име на и пре зи ме -
на. Ка да се спо ме не та иде ја,
сви се нај пре се ти мо скла па ња
бра ка, ка да се пре зи ме ме ња
по же љи и без до но ше ња по -
себ них ре ше ња.

О ИМЕ НИ МА И ПРЕ ЗИ МЕ НИ МА У НАШЕМ ГРАДУ И ШИ РЕ

ШТА СВЕ МОЖЕШ У ПАНЧЕВУ КАД СИ КУМ

По сто је, ме ђу тим, и дру ги
на чи ни да про ме ни те име, пре -
зи ме или оба по да тка. Раз ло зи
за то су број ни, али вас у Ма -
тич ној слу жби за њих не пи та -
ју. По ро дич ни за кон на ше

земље ка же да пра во на про -
ме ну лич ног име на (лич но име
је прав ни тер мин за име и пре -
зи ме – прим. нов.) има сва ко
ли це ко је је на вр ши ло пет на е -
сту го ди ну жи во та и ко је је спо -
соб но за ра су ђи ва ње. Зах тев се
под но си оп штин ској упра ви на
чи јем под руч ју има те пре би -
ва ли ште од но сно бо ра ви ште.

Та квих зах те ва је, пре ма ре -
чи ма Ива не Ве мић, ре фе рен -
та за лич ни ста тус гра ђа на у
Се кре та ри ја ту за оп шту упра -
ву Град ске упра ве Пан че во, са -
мо то ком про шле го ди не би ло
око 120.

– У нај ве ћем бро ју слу ча је -
ва пре зи ме ме ња ју же не ко је
су на кон раз во да бра ка про -
пу сти ле за кон ски рок од 60
да на да де во јач ко пре зи ме вра -
те из ја вом. Осим то га, де ша ва
се по не кад и да се же не ко је
су на вен ча њу за др жа ле сво је
пре зи ме ка сни је пре до ми сле,
па нам се обра ћа ју ка ко би
ипак узе ле му же вље во. Би ло
је и обр ну тих слу ча је ва, ка да
су уда те же не вра ћа ле де во -
јач ко пре зи ме из сен ти мен -
тал них раз ло га. По ро дич не
ства ри су раз лог и што по је -
ди ни су гра ђа ни уме сто до та -
да шњег узи ма ју мај чи но де во -
јач ко пре зи ме или не ко са -
свим дру го ко је ода бе ру по

соп стве ном на хо ђе њу – об ја -
шња ва Ива на Ве мић.

Без зло у по тре ба

По срп ским за ко ни ма, ва ше
но во име или пре зи ме мо же те
ода бра ти по же љи, под усло -
вом да оно ни је по грд но, не
вре ђа мо рал и у скла ду је са
оби ча ји ма и схва та њи ма сре -
ди не. Ипак, да не би би ло сум -
ње у то да лич но име ме ња те
да би сте из бе гли не ку оба ве зу,
ка да под не се те зах тев, слу жбе -
но ли це про ве ра ва по је ди не по -
дат ке о ва ма.

– Да би смо до не ли ре ше ње,
ми нај пре од По ре ске упра ве
тра жи мо по да так да се не ду -
жи по рез, од по ли ци је да не -
ма ка зне не еви ден ци је од но -
сно не ког за тво ра или услов -
не ка зне на че ка њу и тра жи -
мо од су да и ту жи ла штва по -
твр ду да про тив стран ке ни је
по кре нут ис тра жни и кри вич -
ни по сту пак. Ако би ло ко ји од
тих усло ва ни је ис пу њен, зах -
тев ће бити од би јен – ис ти че
Ива на Вемић.

Без об зи ра на то да ли ме ња -
те са мо име, са мо пре зи ме или
оба по да тка, ре пу блич ка так са
из но си све га 780 ди на ра, а од
до ку ме на та вам је по треб на са -
мо лич на кар та. Ма тич на слу -
жба са ма при ба вља сву оста лу
до ку мен та ци ју и има за кон ски
рок од ме сец да на да до не се
ре ше ње. Овај рок се евен ту ал -
но мо же про ду жи ти, у слу ча ју
да се, ре ци мо, ис по ста ви да
има те ду го ва ње за по рез, ко је
тре ба у ме ђу вре ме ну да из ми -
ри те и слич но.

Ипак, ако вам се чи ни да
вас про ме на лич ног име на не -
ће мно го ко шта ти, се ти те се
да, ка да до би је те по зи тив но
ре ше ње, има те за кон ски рок
од две не де ље за ме ни те лич ну
кар ту, а са мим тим и у сва
оста ла до ку мен та. Зна те и са -
ми ко ли ко нов ца, вре ме на и
жи ва ца то ко шта. Но ако има -
те до бар раз лог и јак мо тив,
са мо из во ли те.

МО ГУ ЛИ ДА БУ ДЕМ ЏЕ НИ ФЕР ЛО ПЕЗ?

Нај чуд ни ји зах те ви с ко ји ма се Ива на Ве мић су сре ла у по -

след њих се дам го ди на је су да се из вр ши про ме на лич ног

име на у име Џе ни фер Ло пез и Ал Па чи но. Та кви зах те ви,

на рав но, ни су одо бре ни јер ни су у скла ду са ов да шњим

схва та њи ма.

– Про ме ну ко је ни је у скла ду са схва та њи ма сре ди не одо -

бра ва мо је ди но у слу ча ју да је реч о љу ди ма ко ји има ју двој -

но др жа вљан ство, па у дру гој др жа ви има ју дру га чи ји

иден ти тет од ов да шњег и тре ба ускла ди ти до ку мен та ци ју –

об ја шња ва Ива на Ве мић.

Ако вам ма тич на слу жба од би је зах тев, има те пра во жал -

бе Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње и со ци јал на пи та ња.

ПРЕ ЗИ МЕ МЕ ЊА ЈУ РА ДИ ЈЕ НЕ ГО ИМЕ

– На ши су гра ђа ни да ле ко че шће ме ња ју пре зи ме не го име.

Име нај че шће ме ња ју де вој ке, ко је је два че ка ју да по ста ну

пу но лет не да би то учи ни ле, јер им се до та да шње име ни је

сви ђа ло. Му шкар ци вр ло рет ко ме ња ју име, а не ко ли ко су -

гра ђа на до ла зи ло је са зах те вом да име ну до да ју на ди мак

по ко ме су мо жда мно го по зна ти ји. То им је би ло одо бре но

– ка же Ива на Ве мић.

Ина че, по за ко ну лич но име мо же те про ме ни ти и пре пу -

но лет ства, кад на пу ни те пет на ест го ди на, али у том слу ча -

ју је Цен тар за со ци јал ни рад ду жан да про це ни да ли сте

до вољ но зре ли за та кву од лу ку. Та ко ђе, про ве ра ва се и да

ли по сто ји не ка еви ден ци ја о ва ма у Ви шем су ду за

малолет ни ке.

ГДЕ ГОД СЕ ОКРЕ НЕШ – МИ ЛИ ЦА И ДРА ГАН

Пре ма по пи су из 2011. го ди не, нај че шће жен ско име у Ср -

би ји је Ми ли ца, а му шко Дра ган. Нај ве ћи број љу ди пре зи -

ва се Јо ва но вић, Пе тро вић и Ни ко лић.

Ина че, нај у че ста ли је име на це лом све ту је Му ха мед.

ЗА ШТО СЕ ТРАН СРОД НЕ ОСО БЕ ЗО ВУ ВА ЊА

У про те клих се дам го ди на, ко ли ко Ива на Ве мић ра ди у Ма -

тич ној слу жби, ни је би ло зах те ва за про ме ну име на због про -

ме не по ла, што за кон до зво ља ва уз до ста вља ње

од го ва ра ју ће ме ди цин ске до ку мен та ци је.

– За тран срод не осо бе ва жи пра ви ло да им се име не мо -

же раз ли ко ва ти од по ла упи са ног у ма тич не књи ге. Не мо -

же те, при ме ра ра ди, би ти Ма ри ја, ако вам је упи сан му шки

пол. Ипак, тран срод не осо бе мо гу про ме ни ти име у не ко уни -

вер зал но ко је се ко ри сти за оба по ла. Ре ци мо, има ли смо

слу ча је ве где су тран срод не осо бе му шко име про ме ни ле у

име Ва ња или Са ша – ка же Ива на Ве мић.

ЗА КО НОМ ЗА БРА ЊЕ НА ИМЕ НА: ФЕЈ СБУК,

НУ ТЕ ЛА, БЕТ МЕН...

У по је ди ним зе мља ма суд је за бра нио упо тре бу од ре ђе них

име на, а ро ди те љи ко ји се о то оглу ше мо гу оче ки ва ти ка -

зне за пре кр шај.

У Фран цу ској се, на при мер, не мо же те зва ти Ну те ла да

не би сте би ли пред мет спрд ње, а у Ја па ну Аку ма, јер то име

зна чи ђа во. У Не мач кој је, ло гич но, за бра ње но да се зо ве те

Адолф Хи тлер, а у Мек си ку не мо же те би ти Рам бо, Бет мен

или Феј сбук.

Ма ле зи ја је по себ но ин те ре сант на. Та мо су за бра ње на

име на: Chinese Ah Chwar (зми ја), Woti (секс), Khiow Khoo

(гр ба), Chow Tow (смр дљи ва гла ва) и Sor Chai (луд).

НАЈЧЕШЋА ИМЕНА У СРБИЈИ КРОЗ

НОВИЈУ ИСТОРИЈУ

Црква има строге прописе о именима

ДРА ГО МИ ЈЕ, ЈА САМ ЈА НА ХАРТ

Хо ли вуд ске зве зде по зна те су по утр ки ва њу у то ме ко ће

де те ту да ти нео бич ни је име, али ни по зна ти у на шем ре ги о -

ну не за о ста ју за њи ма по ин вен тив но сти.

У Ср би ји је ве ро ват но нај ма што ви ти ји по ли ти чар Че до мир

Јо ва но вић, чи ја се де ца зо ву Ми хај ло Лајф (жи вот), Ја на

Харт (ср це), Зо ра Фејт (ве ра) и Ан ђе ли ја Феј (ви ла). У окру -

же њу се ис ти че Дар ко Рун дек, ко ји као да је био по ма ло нео -

д лу чан ка да је си на на звао Да вид Вид Вик то ри је Ди ми три је

Се ба сти јан Ер нест.

Ивана Милутиновић:
„Прошле године 
у Панчеву је 
предато око 
120 захтева за 
промену личног
имена”.

Зе ка, Пла мен, Мр гуд,
Јор го ван, Тар зан,
Пепе љу га, Ми ро ђи ја,
Хај ди, Прин це за,
Благо дар на, Же љи ца
и Ла ста не ка су од
нај не о бич ни јих 
име на ко ја но се 
де ца у Ср би ји.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ХРОНИКА

Ма ло ко ја же на до че ка ле то
без упо р ног и до сад ног це лу -
ли та, а про ле ће је пра во вре -
ме да се ин фор ми ше мо о но -
во сти ма на по љу ре ша ва ња
овог про бле ма и да по не што
од то га од мах и при ме ни мо.

За на ста нак це лу ли та нај -
од го вор ни ји је естро ген, јер
он ак ти ви ра фи бро бла сте ко -
ји раз ла жу ко ла ген. Да не ма
естро ге на или да је ње гов ни -
во у те лу ни жи, фи бро бла сти
би би ли без о па сни и не би се
по кре нуо за ча ра ни круг. По
сво јој при ро ди естро ген под -
сти че фор ми ра ње но вих, до -
дат них ма сних ће ли ја од мах
на кон што ма сне ће ли је осло -
бо ђе не ко ла ге на ис пли ва ва ју
у пот ко жни део, до стиг ну своју

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

Ле то без це лу ли та

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 100 гра ма су вих смо ка ва, 150

гра ма бра шна, пр сто хват со ли, по ла ка -

ши чи це пра шка за пе ци во, че твр ти на

ка ши чи це со де би кар бо не, 150 ми ли ли -

та ра гу стог јо гур та, 75 гра ма ше ће ра,

две ка ши ке уља, јед но ја је, 50 сец ка них

ба де ма и по ла ка ши чи це ци ме та.

Мр ви це за по си па ње: по ка ши ка

сме ђег ше ће ра, бра шна и сец ка них ба де ма, 25 гра ма хлад ног ма сла -

ца и ма ло ци ме та.

При пре ма: На пра ви те нај пре мр ви це – из ме шај те ше ћер, бра -

шно, сец ка не ба де ме и ма ло ци ме та. До дај те охла ђе ни ма слац исец -

кан на коц ки це и све из ме шај те ви љу шком или из мр ви те пр сти ма да

се на пра ве мр ви це. Ста ви те их на стра ну.

Су ве смо кве пре лиј те с по ла шо ље ки пу ће во де и оста ви те их да

сто је по то пље не око по ла са та, а за тим их сит но исец кај те. Из ме шај -

те бра шно, ма ло со ли, пра шак за пе ци во и со ду би кар бо ну, до дај те

ше ћер, гу сти јо гурт, уље и јед но ве ће ја је. Све ле по сје ди ни те. На

кра ју до дај те сец ка не су ве смо кве, ба де ме и ма ло ци ме та.

Ду гу ља сти ка луп за хлеб об ло жи те па пи ром за пе че ње и си пај те

при пре мље ну сме су. По спи те мр ви ца ма це лу по вр ши ну и ста ви те у

прет ход но за гре ја ну рер ну да се пе че око 50 ми ну та на 180 сте пе ни.

Са че кај те да се ко лач ма ло про хла ди, па га за тим пре ба ци те на жи -

цу и оста ви те да се охла ди до кра ја. Исе ци те на шни те и по слу жи те

уз шо љи цу цр ног ча ја или ка фе.

На по ме на: тре ћи ну бра шна мо же те за ме ни ти ин те грал ним бра -

шном, а уме сто јо гур та ко ри сти ти сос од ја бу ка (или ста ви ти по ла-по ла).

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Ко лач са смо ква ма

При ча о ор га но фос фат ним је -
ди ње њи ма ве ро ват но би би -
ла пот пу на не по зна ни ца за
мно ге од нас да ни је би ло
школ ских уџ бе ни ка из оп ште -
на род не од бра не и хе ми је у
ко ји ма су се по -
ми ња ли нер вни
бој ни отро ви со -
ман, са рин и та -
бун. Нер вни гас
са рин пре стао је,
ме ђу тим, да бу -
де асо ци ја ци ја на
Пр ви свет ски рат
с по ја вом те ро -
ри стич ких на па -
да, од ко јих је
нај по зна ти ји онај
у то киј ском ме -
тр оу 1995. го ди не, ка да је два -
на ест ли ца усмр ће но, пе де -
сет те шко ра ње но, а хи ља ду
је има ло при вре ме ни по ре -
ме ћај ви да.

Ор га но фос фат не суп стан -
це ма ла ти он, па ра ти он, ди -
хлор вос и хлор пи ри фос да -
нас су ши ро ко рас про стра ње -
ни ин сек ти ци ди, а слу чај на
или на мер на тро ва ња тим хе -
ми ка ли ја ма пред ста вља ју
здрав стве ни про блем за мно -
ге зе мље. Те жи на тро ва ња за -
ви си од вр сте и ко ли чи не уне -
те суп стан це, здрав стве ног

ста ња па ци јен та, вре ме на пре -
по зна ва ња симп то ма и при -
ме не од го ва ра ју ће те ра пи је.
Ор га но фос фат на је ди ње ња
бло ки ра ју ре цеп то ре од ко -
јих за ви си функ ци ја цен трал -
ног нер вног си сте ма, ср ца,
плу ћа, ми ши ћа, жле зда… По -
сле ди це су ви ше стру ке, а нај -
о па сни је су оне ко је угро жа -
ва ју функ ци ју ди са ња.

Тро ва ње се пре по зна је по
ин тен зив ном зно је њу, се кре -
ци ји из но са и уста, по ре ме -
ћа ју ви да и су же њу, оте жа ном
ди са њу, успо ре ној ср ча ној рад -
њи, по вра ћа њу и про ли ву. По -
ре ме ћа ји ми шић ног си сте ма
ма ни фе сту ју се гр че ви ма, по -
дрх та ва њем, сла бо шћу ми ши -
ћа и ди ја фраг ме. Нај че шћи
симп то ми цен трал ног нер вног
си сте ма су не мир, кон фу зи ја,
ко ма и пре ста нак ди са ња.

Ме ре пр ве
по мо ћи под ра зу -
ме ва ју укла ња ње
кон та ми ни ра не
оде ће и пра ње
те ла рас тво ром
во де и са пу на ко -
ји су нај е фи ка -
сни ји у не у тра -
ли са њу ор га но -
фос фа та при сут -
них на ко жи.
Оба ве зно је но -
ше ње ма ске с

фил те ром, за штит них ру ка -
ви ца и огр та ча од нео пре на,
јер ма те ри ја ли на ба зи ла тек -
са и ви ни ла про пу шта ју ор -
га но фос фат на је ди ње ња.

Су шти на те ра пиј ских ме ра
је сте одр жа ва ње про ход но сти
ди сај ног пу та и до вољ не кон -
цен тра ци је ки се о ни ка у кр -
ви. Ово се по сти же сле де ћим
ле ко ви ма: „атро пи ном”, „пра -
ли док си мом” и „бен се ди ном”.
Па ци јент је под стал ним мо -
ни то рин гом ср ча не рад ње ка -
ко би се спре чи ле арит ми је
опа сне по жи вот.

Шта чи ни ти у слу ча ју
тро ва ња

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

пу ну ве ли чи ну и фор ми ра ју
це лу лит. Ве ћи број ма сних
ће ли ја он да во ди ве ћем ни -
воу естро ге на.

Ме то де ко је су код це лу ли -
та да ле нај бо ље ре зул та те је су
„Vacuslim 48” и ма де ро те ра -
пи ја. „Vacuslim 48” је трет ман
ко јим се ра ди лим фна дре на -
жа, из ба ци ва ње це лу ли та на
по вр ши ну и ан ти це лу лит ма -
са жа. Трет ман се ра ди на два
да на и да је не ве ро ват не ре -
зул та те и код мр ша вље ња.

Ма де ро те ра пи ја је ма са жа
окла ги ја ма, ко ја је још од про -
шле го ди не ве ли ки хит трет -
ман у ре ша ва њу це лу ли та и
за те за њу ко же. По сто ји не ко -
ли ко вр ста окла ги ја ко је су за
раз ли чи ту на ме ну, раз ли чи то
из ре зба ре не и об ли ко ва не.

Трет ман је при ја тан, а за ма -
са жу се ко ри сти уље ка на би са,
ко је је у прак си да ло нај бо ље
ре зул та те. Мо же се ра ди ти сва -
ки или сва ки дру ги дан.

Нај бо ље се по ка за ла ком -
би на ци ја „Vacuslima 48” и ма -
де ро те ра пи је, при че му се
трет ма ни ра де сва ки дан. Да
ли ће се ра ди ти са мо јед на
вр ста трет ма на или ће се они
при ме ни ти ком би но ва но,
најбо ље ће про це ни ти ваш
фи зи о те ра пе ут.

Ка ко да се осло бо ди те
ток си на хра не ћи 
се здра во

Нај ко ри сни је биљ ке
на ћи ће те на ли ва ди

Про ле ће је на по кон сти гло, али
тра го ви зи ме у ви ду ток си на
на ку пље них у ор га ни зму још
увек нас спре ча ва ју да осе ти -
мо елан ка кав би се сад оче ки -
вао. Да би смо се екс пре сно на -
пу ни ли енер ги јом и пре пу сти -
ли се ужи ва њу у ча ри ма нај -
леп шег го ди шњег до ба, по треб -
но је да упо ре до с ве ли ким
спре ма њем жи вот ног про сто -
ра учи ни мо то исто и са сво -
јим те лом.

До но си мо вам низ пре по ру -
ка ка ко да на пра ви те про лећ -
ни де токс и очи сти те ор га ни -
зам од ма сне и те шке хра не,
али и од ток си на из ва зду ха и
во де. Са ве ти ко је вам до но си -
мо ко ри сни су и ла ко при ме -
њи ви и по мо ћи ће вам да се
хра ни те здра ви је а да при том
не по тро ши те бр до нов ца и вре -
ме на на при пре му обро ка.
Глав ни ор ган за ду жен за де -
ток си ка ци ју у на шем те лу, уз
бу бре ге, је сте је тра, а про ле ће
је упра во вре ме ка да је она нај -
у по сле ни ја. На рав но, при ро да
по др жа ва овај про цес, ста вља -
ју ћи на шој је три на рас по ла га -
ње оби ље би ља ка ко је ће јој по -
мо ћи да бу де што ефи ка сни ја.

Бес плат ни пре па ра ти

Те ле ко ви те и, у ово до ба го ди -
не, дра го це не трав ке су сву да
око нас: у пи ља ра ма и на пи ја -
ци се не ке од њих мо гу про на -
ћи по вр ло при сту пач ним це -
на ма, а има их чак и на сва ком
трав ња ку и ли ва ди, па их мо -
же мо обез бе ди ти и бес плат но.
Ипак, че сто их у про ла зу не
при ме ћу је мо, а ве ли ки број љу -
ди чак и не зна ко ли ко су оне
ко ри сне.

– Нај зна чај ни ји фак тор за
де ток си ка ци ју је хло ро фил, ко -
га нај ви ше има у зе ле ном
лишћу. Хло ро фил са ку пља ток -
си не из на шег ор га ни зма и,
што је по себ но ва жно, „па ку -
је” их на од го ва ра ју ћи на чин
ка ко би се они по том из ба ци -
ли преко на шег си сте ма за из -
лу чи ва ње. Сва ко днев ним кон -
зу ми ра њем би ља ка ко је са др -
же зна чај не ко ли чи не хло ро -
фи ла по ма же мо је три да бо ље
и ефи ка сни је ра ди свој по сао
– об ја снио је Ми лан Ни ко лић,
ди пло ми ра ни ну три ци о ни ста
и ди је те ти чар.

Он је на гла сио да је за ис -
хра ну нај бо ље ко ри сти ти што
мла ђе ли сто ве зе ле них би ља -
ка, без жи ла и ста бљи ка, и то у

раз ли чи тих ви та ми на и ми не -
ра ла. Чи ни здра ви ји ма је тру,
бу бре ге и плу ћа, а мо же се ко -
ри сти ти и спо ља, као обло га за
ма ње ин фек ци је ко же.

– У ово до ба го ди не бе ре се и
ја гор че ви на, ко ја је пре бо га та
ви та ми ном Ц. При ме ра ра ди, у
100 гра ма ли му на има 50 ми -
ли гра ма ви та ми на Ц, док у ис -
тој ко ли чи ни ја гор че ви не има
шест пу та ви ше тог ви та ми на.
На пи ја ца ма се са да мо же на -
ћи и сре муш, ко ји успе ва у пла -
нин ским кра је ви ма и по знат је
и под на зи ви ма ди вљи или

медве ђи лук. При род ни је ан -
ти би о тик, ја чи чак и од бе лог
лу ка, од ли чан про тив па то ге -
них бак те ри ја, ви ру са гри па и
гљи вич них ин фек ци ја. Ко ри -
сти се код ис цр пље но сти, ма -
лак са ло сти и раз ли чи тих црев -
них ин фек ци ја и сма тра ју га
нај бо љим ле ком про тив ар те -

ри о скле ро зе. У де токс са ла ти
сва ка ко би тре ба ло да се на ђу и
вла шац, лу чац, броћ, ки се ли ца
и зе ље – ис та као је Ни ко лић.

Гриц ка ње цве ћа

Ка да је реч о биљ ка ма чи ји се
цве то ви је ду, Ни ко лић пре по -
ру чу је љу би чи цу, чи ји пиг мен -
ти ја ча ју крв не су до ве гла ве,
али су и од лич ни де ток си ка то -
ри, те ма сла чак и бе лу ра ду.
По зна то је да се ма сла чак мо -
же је сти цео. Лист са др жи ви -
ше бе та ка ро те на од шар га ре -
пе и има три пу та ви ше ка ли -
ју ма од оста лог ли сна тог по вр -
ћа. Са ма биљ ка је од ли чан чи -
стач и ди у ре тик, а у тра ди ци о -
нал ној ме ди ци ни пре по ру чу је
се чак и код по ја ве ту мо ра и
ци ста.си ро вом об ли ку, од но сно – без

ку ва ња, бу ду ћи да биљ ке при -
пре ма њем на ви со ким тем пе -
ра ту ра ма гу бе ко ри сна свој ства.
Од ли сто ва би тре ба ло при пре -
ма ти све же са ла те, сму ти је или
це ђе не со ко ве.

Ме ђу биљ ка ма ко је тре ба да
се на ђу на тр пе зи ових да на
сва ка ко су ко при ва, миш ја ки -
ња, ја гор че ви на, сре муш, вла -
шац, лу чац, зе ље и бо кви ца.

Ко при ва је од ли чан де ток -
си ка тор, вр ло моћ на и ну три -
тив но зна чај на биљ ка, бо га та
ми не ра ли ма и гво жђем. У

тради ци о нал ној ме ди ци ни пре -
по ру чу је се као хра на љу ди ма
ко ји па те од алер ги ја, а уз то
чи сти крв, ле чи бу бре жне бо -
ле сти и ре у му, а ко ри сте је и
же не ко је има ју про бле ма с
хор мо ни ма.

Ди вљи оброк

По по љи ма и шу мар ци ма у об -
ли ку ве ли ких зе ле них те пи ха
у ди ја ме тру од не ко ли ко цен -
ти ме та ра до не ко ли ко ме та ра
ра сте миш ја ки ња, биљ ка ко ја
оста је зе ле на то ком це ле го ди -
не, чак и под сне гом. Има је на
сва ком трав ња ку и не мо гу ће је
не при ме ти ти је.

Од ли чан је са сто јак сва ке
„ди вље” са ла те јер има бла ги
укус ко ји под се ћа на мла ди ку -
ку руз, а са др жи ве ли ки број

ЕЛИ МИ НИ ШИ ТЕ ТЕ ШКЕ МЕ ТА ЛЕ

Не ке отров не суп стан це као што су оло во, жи ва и алу ми ни -

јум те ло ап сор бу је из ди ма, ис па ре ња бо ја, хра не, ко зме ти -

ке ба зи ра не на хе ми ка ли ја ма и из за га ђе не ат мос фе ре. За

де ток си ка ци ју од те шких ме та ла пре по ру чу је се ко ри јан дер,

јер он ве зу је отров на је ди ње ња и не жно их из ба цу је из те ла.

Ко ри сти те свеж ко ри јан дер три-че ти ри не де ље и при ме -

ти ће те да вам је ум би стри ји, ко жа леп ша, а рас по ло же ње

ве дри је.

ПО МО ЗИ ТЕ ЈЕ ТРИ У ПРО ЛЕЋ НОМ ЧИ ШЋЕ ЊУ

ДЕ ТОК СИ КУЈ ТЕ СЕ И УБР ЗАЈ ТЕ
МЕТАБО ЛИ ЗАМ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Свакодневним
конзумирањем
биљака богатих
хлорофилом помажемо
јетри да боље и
ефикасније ради.

Последице
тровања су
вишеструке, а
најопасније су оне
које угрожавају
функцију дисања.

НА ПИ ТАК ЗА МР ША ВЉЕ ЊЕ
Овај на пи так је ко ри -
стан ка да же ли мо да
се про чи сти мо, из гу -
би мо ко ји ки ло грам и
по ве ћа мо енер ги ју. То -
ком пр ве две не де ље
пиј те га два де сет ми -
ну та пре сва ког обро -
ка, а по том, то ком на -
ред не две не -
де ље, јед ном
днев но пре
руч ка.

У ча шу вру ће во де
до дај те по две ка ши ке ли -
му но вог со ка и ја бу ко вог
сир ће та, по ла ка ши чи це
мле ве ног ђум би ра, че твр -
ти ну ка ши чи це ци ме та и
трун ку але ве па при ке. По
же љи мо же те до да ти и ка -
ши чи цу ја во ро вог си ру па.

До бро про ме -
шај те и пиј те ка -
да се ма ло про -

хла ди.

По ред свих на бро ја них би -
ља ка, ка да се го во ри о де ток -
си ка ци ји, не тре ба за бо ра ви ти
ни на бо кви цу, ко ја се бе ре од
мар та до ок то бра. По себ но је
бо га та гво жђем, ка ли ју мом,
кал ци ју мом, про ви та ми ном А
и ви та ми ни ма Ц и К. Де лу је
ан ти би от ски и ко ри сти се про -
тив ка шља, аст ме, про бав них
смет њи, про ли ва, уче ста лог мо -
кре ња и ра зних упа ла ко же и
слу зо ко же.

Уко ли ко већ не ко ри сти те
не ке од на бро ја них би ља ка у
сва ко днев ној ис хра ни, са да је
пра во вре ме да об ра ду је те свој
ор га ни зам не ком уку сном са -
ла том или све же це ђе ним со -
ком. Спој те ле по и ко ри сно и
кре ни те са ми у по тра гу за овим
здра вим трав ка ма – бо ра вак у
при ро ди и фи зич ка ак тив ност
уз здра ву ис хра ну са вр ше на су
ком би на ци ја на ко јој ће вам
сва ка ће ли ја у те лу би ти за -
хвал на.
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АЛЕКСАНДРА МИЛОСАВЉЕВИЋ, КОНЗЕРВАТОР И РЕСТАУРАТОР

ЖЕНА С ЛИЦЕМ ЉУБАВИ

Културни телекс
Музика
Четвртак, 18. април, 18.30, Музичка школа
„Јован Бандур”: вече клавирске музике музич-
ког кутка Габи Динић.
Четвртак, 18. април, 19 сати, сцена Културног
центра: концерт Ане Братељевић.
Петак, 19. април, 21.30, дворана „Аполо” Дома
омладине: концерт састава „Љубичице” и „Kezz”.
Субота, 20. април, 21 сат, дворана „Аполо” До-
ма омладине: концерт бенда „Ri tam Sex-i-Ja”.
Субота, 20. април, 20 сати, дворана Културног
центра: концерт Влатка Стефановског.

Тематски програм
Петак, 19. април, 19 сати, Галерија Милорада

Бате Михаиловића: промоција романа „Горо-
стасу у част” Алме Коман.

Уторак, 23. април, 20 сати, школа цртања До-
ма омладине: предавање „Дигитализација” Де-
јана Масликовића.

Уторак, 23. април, 20 сати, дворана „Аполо”
Дома омладине: стендап вече с Дињом.

Среда, 24. април, 12 сати, плато Градске упра-
ве: ускршња хуманитарна изложба Културног
центра лица са инвалидитетом Панчево и Дома
„Срце у Јабуци”.

Представе
Понедељак, 22. април, 20 сати, „Атеље мла-
дих”, Дом омладине: представа „Истина”.

Novi korisnici 
 paketa 

Kontakt centar: 19911

Sve informacije na sajtu: mojasupernova.rs

prvih 6 meseci 
po 1 dinar  1 dinar 

vih 6 mepr ci sevih 6 me
 1 dinar po 1 dinar 

Од априла месеца

лансиран је нови

бренд на кабловском

небу Србије, Супер-

нова. Најбоља препо-

рука да постанете и

ви део ове породице,

која већ броји више

од 300.000 чланова,

свакако је најком-

плетнија понуда те-

левизијског садржаја

у Србији по врло

повољним ценама.

Више од 260 телеви-

зијских и радио ка-

нала, од чега 50 у вр-

хунском, HD форма-

ту, интернет брзине

до 120 Mb/s те фик-

сна телефонија с нео-

граниченим позиви-

ма ка свим мт:с фик-

сним и мобилним

бројевима најбољи су

аргументи који ће вас

уверити да постанете

део растуће породи-

це Супернова.

Све нове кориснике

који се одлуче за Су-

пернова пакете очеку-

је атрактивна промо-

ција – шест месеци у

току којих ће њихова

претплата износити

један динар месечно.

Љубитељи спорта и

најбољег серијског са-

држаја препознаће у

понуди Супернове оно

што су одувек желели

од свог оператора.

Свеобухватна понуда

спортских канала у

Супернова домове ће

донети најбољи фуд-

бал, кошарку и тркач-

ке спортове, док ће

вас садржаји канала

Su per Star TV и Fox

уверити да је домаћа

продукција у рангу

холивудске. Суперно-

ва је бренд инспири-

сан свакодневним жи-

вотом и у њега жели

да унесе оптимизам

и што више доброг

садржаја.

Панчево је, као и

више од 60 градова и

општина у Србији,

део сазвежђа Супер-

нове и позивамо све

Панчевце да се при-

друже галаксији сјај-

них услуга.

Направи супер избор!

НОВИ БРЕНД НА КАБЛОВСКОМ НЕБУ СРБИЈЕ

СУПЕР ЦЕНА, СУПЕР
ПОНУДА – СУПЕРНОВА

Љубитељи спорта
и најбољег
серијског садржаја
препознаће у
понуди Супернове
оно што су одувек
желели од свог
оператора.

Александра Ксенија Милоса-
вљевић по струци је конзерва-
тор-рестауратор, али се од 1996.
године активно бави и аматер-
ским позориштем.

ПАНЧЕВАЦ: У понедељак,
22. априла, у Културном цен-
тру Панчева биће изведен му-
зичко-сценски рецитал
„Лице љубави”, који сте ра-
дили у сарадњи са Удру-
жењем за помоћ ментал-
но недовољно развијеним
особама (МНРО) Панчево.

АЛЕКСАНДРА МИЛОСА-
ВЉЕВИЋ: У Удружењу за
помоћ МНРО Панчево ра-
дим као сарадник и радио-
ничар већ пет година. Прво
смо са овим дивним мла-
дим људима радили једну
симпатичну адаптацију
Шекспирове драме „Ромео
и Јулија” и на тај пројекат
сам посебно поносна, јер су
наши другари у потпуности
успели да савладају тај по-
етски, али, наравно, тежак
текст. Музичко-сценски ре-
цитал под називом „Лице
љубави” представља колаж
текстова и музичких тачака
које смо урадили у сарадњи
с Плесним студиом „Лана” и
кореографом Богданом Келчом.
У наративним деловима члано-
ви нашег удружења говоре о
Универзалној декларацији о пра-
вима људи, пријатељству и љу-
бави, и то кроз изабране цитате
умних људи, од Сократа до Вол-
та Дизнија, и од Шекспира до
Душка Радовића. Сви ови тек-
стови одишу позитивном енер-
гијом и добрим порукама.

l Рециталом ћете обележи-
ти четрдесет пет година рада
друштва. Шта све можемо да
очекујемо овим поводом у на-
редном периоду?

– Јубилеј ћемо прославити у
Културном центру, захваљују-
ћи доброј вољи директора те
установе и Ивани Росић из Град-
ске управе, и уз, искрено се на-
дам, велику подршку публике.
Пре саме представе биће при-
казан нови промотивни спот о
Удружењу за помоћ МНРО, сни-
мљен уз несебичну помоћ „Ваг-
нер продукције” из Панчева.
Овај догађај имаће и хумани-
тарни карактер, јер ће сви људи

добре воље куповином карата
моћи да помогну рад Удруже-
ња. Што се тиче нових пред-
става, већ је у припреми једна,
под називом „Бајка о дечјем
осмеху”. Овај комад је зами-
шљен доста амбициозно, с мно-
го извођача на сцени, мулти-
медијалном подршком и опет

у сарадњи с Плесним студиом
„Лана” и њиховим талентова-
ним девојчицама.

l Какав је осећај радити са
овим талентованим људима?

– Велико је задовољство ра-
дити с нашим штићеницима.
Погрешно је, наравно, сматра-
ти да само ми њима помажемо.
Ту се крије основна непознани-
ца за људе који никада нису
упознали особу с тешкоћама у
развоју. Наиме, занемарује се
чињеница да они нас мењају и
обогаћују. Себе сматрам приви-
легованом, јер ме је пријатељ-
ство с њима обогатило за цео
живот. Они су пре свега жељни
пажње, а самим тим и сарадње.
Веома су вредни, редовни на
пробама, послушни. Радују се
наступима и аплаузима. А ја се
радујем њиховом самопоузда-
њу и поверењу које ми указују.

l Од када се заправо бавите
аматерским позориштем?

– Прву представу за децу на-
писала сам 1996, и то у Црној
Гори, где сам живела до 2009.
године. У том периоду написала

сам десетак представа за децу
и омладину: „Небо за покров”,
„Касијана”, „Завет и казна”,
„Хиљаду година”, „Овај брод
се зове црква”, „Свети Сава у
рају”, „Божићна прича”... и све
су игране више пута. Једно вре-
ме сам, радећи на Радио Све-
тигори у Цетињу, водила еми-

сију за децу „Желим у рај”
и била главни уредник пра-
вославног часописа за де-
цу „Орлић”. Од 2014. во-
дим драмску секцију у Клу-
бу за стара и одрасла лица
у Карађорђевој улици. И ту
смо почели скромно јер,
као на сваком почетку, чо-
век има стрепњу да ће оп-
теретити глумце аматере
некаквим дугачким, ком-
пликованим текстовима и
сценама. Међутим, захва-
љујући међусобној љубави
и стрпљењу, ми данас има-
мо драмску групу од ше-
снаест глумаца, узраста од
осам до шездесет осам го-
дина, и спремамо преми-
јеру моје четврте предста-
ве писане за њих, под на-
зивом „Циркус Фантасти-
ко”. Немам довољно речи
да бих захвалила свима ко-

ји нам на разне начине пома-
жу у овом компликованом по-
духвату, који могу да разумеју
само они што воле позориште
и баве се њиме.

l Несебично делите свој та-
ленат и учите друге лепим ве-
штинама. На шта сте највише
поносни у свом досадашњем
раду?

– Ако сам успела да пробу-
дим нечије срце за изазове умет-
ности, ликовне или драмске, он-
да је моја мисија била успешна.
Ипак, ако бих гледала само на
ову 2019. годину, у ишчекива-
њу сам нечега због чега бих си-
гурно била најпоноснија, а то је
штампање двеју мојих књига.
Ради се о зборнику представа,
песама и прича за децу „Хиља-
ду година” у издању Црквене
општине Бар и књиге под нази-
вом „Слике из Баната” с пет ко-
медија, од којих су четири већ
игране. Што се мене тиче, ја
сам свој део већ одрадила и са-
да чекам да се неки добри људи
потруде око штампања.

Мирјана Марић

Александра Милосављевић
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НА ША ГО ШЋА: НА ЂА ХИГЛ БО ХА РЕ ВИЋ, ПЛИ ВА ЧИ ЦА

ВЕ ЛИ КА БОР БА МО РА ДА ДО НЕ СЕ РЕ ЗУЛ ТАТ

том гра ду је на ша Пан чев ка
учи ни ла не што ве ли ко, нај ве -
ће што се мо же. По ста ла је пр -
вак све та у ди сци пли ни 200 м
пр сно. Тог 31. ју ла око 19 са ти
сви истин ски по кло ни ци спорта

у на шем гра ду би ли су при ко -
ва ни за ТВ екра не. На про гра -
му је био ста рт фи нал не тр ке
на 200 м пр сно у жен ској кон -

Ta, 1987. го ди на по че ла је ве о -
ма срећ но у та да још увек „обич -
ној” пан че вач кој по ро ди ци
Хигл. Сла вље од до че ка но ве
го ди не још је тра ја ло, а по че ло
је но во – дру гог да на но во до -
шле го ди не ма ма Сне жа на је
на свет до не ла На ђу. Бе бу за
ко ју је по сле не што ви ше од
две де це ни је чуо цео свет. Ћер -
ку ко ја је ушла у исто ри ју срп -
ског спо р та као пр ва же на ко ја
је по ста ла свет ски пр вак у пли -
ва њу. Да, ово је при ча о На ђи
Хигл, пли ва чи ци ко ја је са сво -
јим бра том Се ба сти ја ном 2009.
го ди не „по ко ри ла” пла не ту.

Ма ло ко зна да се На ђа као
де вој чи ца ве о ма пла ши ла во -
де. Чак шест пу та је по ла га ла
обу ку за не пли ва че, све док је
јед ног да на та та Дра ган бу квал -
но ни је ба цио у ба зен. И та ко
је све по че ло...

– Пр ву ме да љу и пе хар осво -
ји ла сам 1996. го ди не, пам тим
то као да је би ло ју че. Иа ко су
мно ги „струч ња ци” са ве то ва ли
мо је ро ди те ље да не гу бе вре -
ме са мном, да не мам пре ди -
спо зи ци је да по ста нем пли ва -
чи ца, ни смо од у ста ја ли. Вред -
но смо тре ни ра ли и он да кад
ни смо има ли усло ва за то, ка -
да су ме не и бра та бу квал но
из ба ци ва ли с ба зе на и за бра -
њи ва ли нам да тре ни ра мо у
свом гра ду – по че ла је при чу
за „Пан че вац” На ђа, са да Хигл
Бо ха ре вић.

Тре ни ра ли су у то вре ме се -
стра и брат ши ром Ср би је. У
Бе че ју, Кру шев цу, Па ра ћи ну,
Кња жев цу, сва ко днев но и у Бе -
о гра ду, и сву да су би ли до бро -
до шли, при ја тељ ски клу бо ви
су им отва ра ли вра та, ни су им
на пла ћи ва ли тер ми не за тре -
нин ге. Шам пи он ске ти ту ле ко -
је је осва ја ла на до ма ћим так -
ми че њи ма и ме ђу на род ним ми -
тин зи ма ре ђа ле су се као на
тра ци, а он да је до шла 2009.
го ди на и Свет ско пр вен ство у
Ита ли ји.

„Пан че вац” је све вре ме био
уз На ђу и Се ба сти ја на, ис пра -
тио је све њи хо ве успе хе, а био
је уз њих и ка да су им мно ги
окре ну ли ле ђа. А ова ко је пи -
сао нај ста ри ји не дељ ник на
Бал ка ну пре јед не де це ни је:

„За Рим ка жу да је веч ни
град. И је сте. Оста ће нам у веч -
ном се ћа њу. Тре ба. И мо ра. У

ку рен ци ји. А он да су на ба зен
’Фо ро ита ли ко’ по че ле да из -
ла зе ’ажда је’ по пут Ка на ђан ке
Ана меј Пирс, Ау стри јан ке Мир -
не Ју кић, Ја пан ке Та му ре На -
на ке, Аме ри кан ке Ре бе ке

Сони... Ви де ло се да све ’во ле’
ка ме ру, јер су од ва жно ма ха ле
сни ма те љи ма и по здра вља ле
свет. А ме ђу њи ма, у ста зи број
два, с бе лом ка пи цом и са да
већ нај пре по зна тљи ви јим пе -
ги ца ма на све ту, на ша На ђа
Хигл. Скром но је, као и увек,
се де ћи на старт ном бло ку, по -
ма ло сти дљи во мах ну ла на
пред ста вља њу. А по сле са мо
два ми ну та, 21 се кун де и 62
сто тин ке та иста На ђа Хигл по -
ста ла је нај бо ља пли ва чи ца на
све ту”.

– Рим је до шао као на гра да
за све на по ре до та да. Као ре -
зул тат де це ниј ског му ко трп ног
ра да. Ипак, ми слим да је тих
по след њих пет го ди на пре свет -
ског пр вен ства би ло пре суд но
за успех. Та да сам ра ди ла с
бра том Се ба сти ја ном, а он је
са сво је 23 го ди не ус пео да ме
„на ме сти” ка ко тре ба, што ни -
је дан тре нер до та да ни је ус -
пео. Же сто ко смо ра ди ли на
тех ни ци и так ти ци – при се ћа
се На ђа нај све тли јих, али и нај -
те жих тре ну та ка у ка ри је ри.

Јед на од нај по зна ти јих Пан -
чев ки уче ство ва ла је на мно -
гим ве ли ким так ми че њи ма,
осва ја ла број не пе ха ре, али мо -
жда нај ве ћи тро феј „осво ји ла”
је 2014. го ди не.

– Те го ди не сам пр ви пут по -
ста ла ма ма. Али убр зо по што
сам ро ди ла Дра га на, вра ти ла
сам се у ба зен и так ми чи ла се
на до ма ћим пр вен стви ма док
је Ми хај ло већ био у сто ма ку –
са осме хом ка же го спо ђа Хигл
Бо ха ре вић.

И ка да је са сво јим су пру гом
Ми ла ном и њи хо ва два си на
мо гла да поч не да ужи ва, усле -

ди ла је но ва ве ли ка бит ка. Нај -
ве ћа. Бор ба за жи вот.

– Да бо лу јем од ул це ро зног
ко ли ти са, от кри ла сам 2015.
го ди не у осмом ме се цу дру ге
труд но ће. До би ла сам на пад
пан кре а са, са мом по ро ђа ју су
при су ство ва ли и хи рур зи, ни -
ко та да ни је мо гао да да ни ка -
кву прог но зу... Смр ша ла сам
20 ки ло гра ма, ни сам мо гла да
ше там, ле ка ри су се чу ди ли ка -
ко уоп ште и хо дам, али и да ље
ни је би ло ре ше ња. За хва љу ју -
ћи ку ми, ме ди цин ској се стри,
оти шла сам на ко ло но ско пи ју
и та да је утвр ђе но за па ље ње
де бе лог цре ва. Бо лест је ма ло
при ми ре на у бол ни ци на Зве -
зда ри, а он да је по че ла би о ло -
шка те ра пи ја. Не што слич но
као и хе мо те ра пи ја, јер ми је
опа да ла ко са, би ла сам тро ма,
успа ва на. Ипак, са да се ор га -
ни зам ко нач но при ви као, па
све иде на бо ље. Био је то баш
лош пе ри од, онај у ко ме сам се
бо ри ла за жи вот, а оста ла сам
и без сти пен ди је, без по сла, од -
јед ном су сва вра та за ме не би -
ла за тво ре на – пре при ча ва На -
ђа сво ју нај ве ћу бит ку.

По че ла је да пи ше свој блог,
об ја шња ва ла је љу ди ма сво ја
ис ку ства, при ча ла о ул це ро -
зном ко ли ти су и бо ле сне упу -
ћи ва ла на сво ју док тор ку. По -
ку ша ва ла је да по кре не шко лу

пли ва ња у свом гра ду, али и то
је ишло вр ло те шко.

– Пр во смо до зво лу за рад
до би ли у Бе о гра ду, на „25. ма -
ју”, где и да нас ви кен дом одр -
жа ва мо тре нин ге, а у Пан че ву
смо по че ли да ра ди мо 1. де -
цем бра про шле го ди не. Са да
има мо се дам де сет ма ли ша на
уз ра ста од пет до пет на ест го -
ди на. Тре ни ра мо од по не дељ -
ка до пет ка у тер ми ни ма од
19.30 до 20.30, а што је нај ва -
жни је, клин ци су срећ ни. Учим
их да ни ка да не од у ста ју, да
све што по ми сле мо гу и да из -
ве ду, са мо је по треб но стр пље -
ње и упор ност. Мој аси стент
Са ша Ву ја си но вић и ја ра ди мо
с де цом на дру ги на чин од уо -
би ча је ног. Не ма ви ке, ве ли ку
па жњу по све ћу је мо пе да го шком
аспек ту и еду ко ва њу по ла зни -
ка. Спо рт је не што пре див но,
он обра зу је и оја ча ва љу де. Да
се ни сам ба ви ла спо р том, си -
гур но не бих ус пе ла да се из -
бо рим с те шком бо ле шћу – по -
ру чу је На ђа сво јим мла дим су -
гра ђа ни ма.

Та ко го во ри ро ђе на Пан чев -
ка, од ра сла у род ном гра ду, из
ко јег ни ка да ни је же ле ла да
оде иа ко је има ла број не по ну -
де за то, а исто та ко ни ка да
ни је би ла за по сле на у свом гра -
ду, већ је ра ди ла у Бе о гра ду и
Но вом Са ду. Ипак, она во ли
свој град и сво је бо га то спорт -
ско и жи вот но ис ку ство же ли
да пре не се на мла де. Она је
јед на од нај по зна ти јих Пан чев -
ки. Свет ска шам пи он ка. Она је
На ђа Хигл, истин ска спорт ска
хе ро и на, бо рац ко ји се ни ка да
не пре да је.

Алек сан дар Жив ко вић

Нађа Хигл Бохаревић

Школа пливања и школа живота

ЗА ШТО ЈЕ НА РОД НА БА ШТА ЈЕД НО ОД

НАЈ О МИ ЉЕ НИ ЈИХ МЕ СТА У ПАН ЧЕ ВУ

Оа за зе ле ни ла, цве ћа
и чи стог ва зду ха

Нај леп ши део Пан че ва. Наш
парк. Ужи ва мо у ње му сва ког
да на с на шом де цом. Овај
град без тог ме ста не би имао
до вољ но ки се о ни ка. Зе ле на
оа за, пре див на, та ко не што
не ма ју ни мно го ве ћи гра до -
ви од Пан че ва.

Ово је са мо део ре ак ци ја
на ших су гра ђа на ка да им по -
ме не те На род ну ба шту, јед но
од нај леп ших и нај по пу лар -
ни јих ме ста у на шем гра ду.

Са гра ђе на је да ле ке 1829.
го ди не, по на ло гу пр вог ур -
ба ни сте у исто ри ји Пан че ва,

Ми хо ви ла Ми ха ље ви ћа. Про -
сти ре се на по вр ши ни од 14
хек та ра и пре пу на је раз ли -
чи тих вр ста др ве ћа, цве ћа и
укра сног би ља.

За хва љу ју ћи до на ци ја ма
ита ли јан ског гра да Чер ви је и
про вин ци је Ра ве на 2007. го -
ди не је от по че ло ре но ви ра ње
На род не ба ште. Ра до ви су за -
вр ше ни го ди ну да на ка сни је,
а На род на ба шта је та да до -
би ла но ву огра ду, ста зе, трим-
ста зу и ра све ту. На пра вље на
су и деч ја игра ли шта и ре -

кон стру и сан је про стор ко ји
слу жи за одр жа ва ње кон це -
ра та и кул тур них до га ђа ја.

На кон то га у На род ној ба -
шти су по ста вље ни и парк Ба -
ру та на за екс трем не спор то -
ве, с нај ве ћом ве штач ком сте -
ном за пе ња ње у Ср би ји, а за -
тим и те ре та на на отво ре ном,
као и нај ве ћи скејт-парк у на -
шој зе мљи.

Дру ги ва жан до га ђај у исто -
ри ји На род не ба ште би ла је
ве ли ка ин ду стриј ска и по љо -
при вред на из ло жба ко ја је тра -
ја ла од 15. ав гу ста до 17. сеп -
тем бра 1905. го ди не. Због по -
тре ба тог до га ђа ја по диг ну то
је 26 па ви љо на и ве ли ки број
ха ла и пра те ћих обје ка та.

На тим ме сти ма су спе ци -
јал но за ту при ли ку би ле

изложе не на род не ру ко тво -
ри не, за нат ски про из во ди, жи -
во ти ње и пре храм бе ни про -
из во ди. Иа ко је Пан че во та да
има ло око два де сет хи ља да
ста нов ни ка, ту ма ни фе ста ци -
ју је то ком три да на, ко ли ко
је она тра ја ла, по се ти ло сто
хи ља да љу ди!

Ка да је из ло жба за вр ше на,
све то је укло ње но или де -
мон ти ра но. Остао је са мо му -
зич ки па ви љон, у ко ме је то -
ком ви кен да, пра зни ка или
не ког ва жни јег до га ђа ја сви -
ра ла плех-му зи ка.

У тек сту об ја вље ном на сај -
ту „Ви ки пе ди ја” мо же се про -
чи та ти да су у На род ној ба -
шти не ка да по сто ја ли и те ре -
ни за те нис на тра ви, а ту је
би ло и се ди ште те ни ског клу -
ба. По сле Пр вог свет ског ра та
пан че вач ке го спо ђи це из углед -
них град ских по ро ди ца у На -
род ној ба шти су игра ле ха зе -
ну, игру слич ну ру ко ме ту.

Ше зде се тих го ди на 20. ве -
ка му зич ки па ви љон је сру -
шен, а на ње го вом ме сту је
из гра ђе на фон та на с ка ме -

ном скулп ту ром. Та да је укло -
ње на и огра да пар ка.

У На род ној ба шти да нас
ужи ва ју мно ге Пан чев ке и
Пан чев ци: мај ке с ма лом де -
цом, ста ри ји су гра ђа ни, спор -
ти сти и ре кре а тив ци, љу би -
те љи ти ши не, чи стог ва зду ха
и зе ле ни ла.

Нај ве ћи и нај леп ши град -
ски парк у Пан че ву је и ме -
сто где се све ча но про гла ша -
ва ју по бед ни ци из бо ра за нај -
леп шу ба шту, бал кон и дво -
ри ште у Пан че ву ко ји се одр -
жа ва сва ке го ди не у ор га ни -
за ци ји „Зе ле ни ла”. У На род -
ној ба шти по сто ји и ка фе где
сви они ко ји су жељ ни од мо -
ра и ужи ва ња мо гу да пре -
дах ну.

М. Г.

КА РИ ЈЕ РА ЗА ДИ ВЉЕ ЊЕ

Рет ко ко ји спор ти ста у на шем гра ду мо же да се по хва ли ка -

ри је ром ка кву је има ла На ђа Хигл.

Уче ство ва ла је на „Уни вер зи ја ди” у Банг ко ку, на Свет ском

пр вен ству у ма лим ба зе ни ма у Ман че сте ру, Олим пиј ским

игра ма 2008. го ди не у Пе кин гу, на Европ ском шам пи о на ту

у ма лим ба зе ни ма у Ри је ци, на „Ме ди те ран ским игра ма” у

Пе ска ри, а на „Уни вер зи ја ди” 2009. го ди не у Бе о гра ду осво -

ји ла је сре бр не ме да ље на 100 и 200 ме та ра пр сно.

Њен нај зна чај ни ји ре зул тат сва ка ко је свет ско зла то у Ри -

му 2009, али исте го ди не је осво ји ла злат на од лич ја на свет -

ским ку по ви ма у Дур ба ну и Сток хол му, а три јум фо ва ла је и

на ми тин гу у Санкт Пе тер бу р гу. Та ко ђе 2009. го ди не, на

Европ ском пр вен ству у Ис тан бу лу, по ста ла је ви це шам пи -

он ка Евро пе у ма лим ба зе ни ма.

Са мо го ди ну да на ка сни је, иа ко по вре ђе на, На ђа је у Бу -

дим пе шти на Европ ском пр вен ству пли ва ла у фи на лу тр ке

на 200 ме та ра пр сно, а на Свет ском шам пи о на ту у Шан га ју

пла си ра ла се на ше сто ме сто.

Уче ство ва ла је на Олим пиј ским игра ма у Пе кин гу и Лон -

до ну.
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Кон церт фол клор них ан сам -
ба ла под на зи вом „Су срет при -
ја те ља” одр жан je у су бо ту,
13. апри ла, у ха ли спор то ва у
Но вом Се лу.

Овај до га ђај за ин те ре со вао
је мно го ме шта на, ко ји су ис -
пу ни ли дво ра ну, а про грам
су отво ри ле деч је фол клор не
гру пе До ма кул ту ре, уз по др -
шку пр вог ан сам бла и ве ли -
ког на род ног ор ке стра са со -
ли сти ма. За јед но с го сти ма
из Бе шке и Гра ди шке (Ре пу -
бли ка Срп ска) на овом до га -
ђа ју је пре ко две ста два де сет
уче сни ка из ве ло де сет ко ре -
о гра фи ја – од ига ра Ку ма -
нов ског по ља до ига ра ба нат -
ских Ру му на.

Ди рек тор До ма кул ту ре Со -
рин Бо ља нац ка же да је у пи -

та њу на ста вак плод не са радње,
јер су но во се љан ски фол кло -
ра ши го сто ва ли је се нас и код
јед них и код дру гих.

– При ја те љи из Бе шке су
про шло го ди шњи по бед ни ци
вој во ђан ског фи на ла у Ру ми,
а ни шта ма ње ква ли тет ни ни -
су ни Гра ди штан ци, ко ји су
код нас бо ра ви ли од пет ка до
не де ље. Све у све му, у од лич -
ним смо од но си ма, че му у
при лог го во ри дру же ње на кон
кон цер та до ра них ју тар њих
ча со ва – ис ти че Бо ља нац.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” уре ди ли
су парк у школ ском дво ри шту,
а се о ска де по ни ја је очи шће -
на. Дом кул ту ре је сре дио ход -
ник та ко што га је окре чио и

по ста вио но ви под, осве тље ње
и ура мље не фо то гра фи је на
зи до ве. У окви ру ху ма ни тар не
ак ци је „Чеп за хен ди кеп” при -
ку пље но је де вет џа ко ва и пре -
да то ор га ни за то ру.

Ба нат ско Но во Се ло: Кон церт
фол клор них ан сам ба ла под
на зи вом „Су срет при ја те ља”
одр жан je у су бо ту, 13. апри -
ла, у ха ли спор то ва. Фол клор -
на сек ци ја До ма кул ту ре на -
сту пи ла је на деч јој град ској
смо три фол кло ра у не де љу,
14. апри ла, у Кул тур ном цен -
тру. Удру же ње же на „Но во се -
љан ке/Boboacele” упри ли чи -
ће пе ту из ло жбу под на зи вом
„Руч но де ко ри са на ја ја” у су -
бо ту, 20. апри ла, у 12 са ти, у
ма лој са ли До ма кул ту ре.

До ло во: Ви на ри су у сре ду,
17. апри ла, уче ство ва ли на
пред ста вља њу Де ли блат ске
пе шча ре у окви ру из ло жбе За -
во да за за шти ту спо ме ни ка
из Пан че ва у Но вом Са ду.

Гло гоњ: Скуп на те му „По љо -
при вре да и ру рал ни раз вој:
одр жи вост и ди ги тал на тран -
сфор ма ци ја” одр жан је у че -
твр так, 11. апри ла, у са ли
„Гранд”, у ор га ни за ци ји Ин -
сти ту та за еко но ми ку по љо -
при вре де. Фол клор на сек ци -
ја До ма кул ту ре на сту пи ла је
на деч јој град ској смо три фол -
кло ра у не де љу, 14. апри ла, у
Кул тур ном цен тру. На ред них
да на Ме сна за јед ни ца обе ле -
жи ће и уре ди ће те ре не за ма -
ли фуд бал у шко ли и на спорт -
ском игра ли шту.

Ива но во: Два на е сти „Фо то-
-са фа ри Ива но во 2019”

приређен је у не де љу, 14.
апри ла, уз при су ство пре ко
сто фо то гра фа. Уче ни ци ни -
жих раз ре да ОШ „Мо ша Пи -
ја де” у уто рак, 16. апри ла, чи -
сти ли су зе ле не по вр ши не око
те уста но ве, а су тра дан су, за -
јед но с пред школ ци ма, у
школ ском дво ри шту ор га ни -
зо ва ли при ред бу и ус кр шњи
ба зар. Истог да на је дру га гру -
па уче ство ва ла на кар не ва лу
у Омо љи ци по во дом да на та -
мо шње шко ле.

Ја бу ка: За по че та је из град ња
атар ског пу та од Ули це ЈНА
до из ле ти шта Ске ла. Дру ги
дво час ма те ма ти ке за при пре -
му при јем ног ис пи та за упис у
сред њу шко лу одр жан је у су -
бо ту, 13. апри ла, у про сто ри -
ја ма Ме сне за јед ни це, а прису -
ство ва ло је два на е сто ро ђа ка.

Ка ча ре во: Ко му нал но пред у -
зе ће је за по че ло ко ше ње, а
ра ди и на ре но ви ра њу хлад -
ња че у ка пе ли. Дру же ње уче -
ни ка сед мог и осмог раз ре да
би ће при ре ђе но у че твр так,
18. апри ла, у До му омла ди -
не. По во дом обе ле жа ва ња ус -
кр шњих пра зни ка у сре ду, 24.
апри ла, од 12 са ти, Дом кул -
ту ре ор га ни зу је ак тив но сти на
отво ре ном – ра ди о ни цу за де -
цу и ро ди те ље, по зо ри шну
пред ста ву и на ступ клов на.

Омо љи ца: У шко ли су у уто -
рак, 16. апри ла, по че ли „Да -
ни До си те ја”, ко ји ће тра ја ти
до рас пу ста. Удру же ње же на
уче ство ва ло је на пред ста вља -
њу Де ли блат ске пе шча ре у
окви ру из ло жбе За во да за за -
шти ту спо ме ни ка из Пан че ва
у Но вом Са ду.

Стар че во: Из ви ђа чи су уче -
ство ва ли на ме ђу на род ном
ноћ ном ори јен та ци о ном ви -
ше бо ју у Бе лој Цр кви. Пр ви
„Стар че вач ки да ни књи ге”
одр жа ни су од 11. до 13. апри -
ла у До му кул ту ре. У тој уста -
но ви у че твр так, 18. апри ла,
од 19 са ти, би ће из ве де на по -
зо ри шна пред ста ва „Има јед -
на зе мља”, док ће про сто ри ја
Удру же ња же на „Нео лит” и
Умет нич ка ра ди о ни ца све ча -
но би ти отво ре не у по не де -
љак, 22. апри ла, у 18 са ти.

Месне актуелности 

Ди ги та ли за ци ја
поста је не за о би ла зан
фак тор у раз во ју

Нео п ход на по др шка
за дру гар ству

Гло гоњ је у крат ком пе ри о ду
био до ма ћин још јед ног еми -
нент ног ску па из обла сти по љо -
при вре де у че твр так, 11. апри -
ла, пре све га за хва љу ју ћи Ин -
сти ту ту за еко но ми ку по љо при -
вре де из Бе о гра да, чи ји је ди -
рек тор, др Јо нел Су бић, ро ђен у
по ме ну том пан че вач ком ме сту.

Он је и отво рио скуп у та мо -
шњој са ли „Гранд”, на којем су
у фо ку су би ле те ме по пут ру -
рал ног раз во ја, ди ги тал не еко -
но ми ке или за дру гар ства.

Ме те о-ста ни ца већ сти гла

Су бић је ис та као да је упра во
Гло гоњ те жио да бу де ме ђу пр -
ви ма ко ји до ла зе до но вих са -
зна ња, као и да их им пле мен -
ти ра на те ре ну.

– На ше се ло је, у по гле ду
ино ва ци ја у по љо при вре ди, би -
ло још 2015. го ди не пред мет
јед ног огле да, ка да је при ка -
зан мо бил ни со лар ни елек тро -
ге не ра тор, ко ји, по ред то га што
у свој ству агре га та по кре ће си -
сте ме за на вод ња ва ње, мо же да
бу де и у слу жби ау то мат ског
упра вља ња зе мљи штем и во -
дом, као и, ре ци мо, ов де за сту -
пље ним уз го јем по вр ћа. На ше
удру же ње по вр та ра је и јед но
од пр вих ко је ко ри сти ди ги -
тал ну ме те о ро ло шку ста ни цу
за да љин ско упра вља ње за шти -
ће ним по вр ши на ма, у овом слу -
ча ју – пла сте ни ка. Упра во по -
ве зи ва ње си сте ма за на вод ња -

СЕЛО

ЈОШ ЈЕД НО СТРУЧ НО ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ГЛО ГО ЊУ

ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДА ЗА НОВО ДОБА

ва ње, агре га та ко ји слу жи за
ко ри шће ње об но вљи вих из во -
ра енер ги је и по ме ну те ме те о -
ро ло шке ста ни це, је сте на чин
на ко ји про из во ђач по бољ ша -
ва сво је еко ном ско по сло ва ње
– на вео је Су бић.

Про фе сор др Жељ ко Ри ка -
ло вић са Еко ном ског фа кул те -
та у Бе о гра ду, ко ји је и пред -
сед ник Дру штва еко но ми ста,
ука зао је на одр жи ви раз вој по -
љо при вре де и ру рал ни раз вој,
на гла сив ши да то ни је исто,
јер ово дру го под ра зу ме ва мно -
го ши ри спек тар еко но ми је на
не ком се о ском под руч ју.

– По ред фи нан си ја, бит на је
стра те ги ја ко ја тре ба да обез бе -
ди си гур ност се ља ка, а по ста -
вља се пи та ње за што и они не
до би ја ју под сти ца је по пут стра -
них ин ве сти то ра. С дру ге стра -
не, по љо при вред ни ци мо ра ју да
схва те зна чај обра зо ва ња, јер
сле ди ди ги та ли за ци ја не са мо

те при вред не гра не већ це ле при -
вре де – ис та као је Ри ка ло вић.

Те шко без оси гу ра ња

Та тја на Ра ко њац Ан тић с по ме -
ну тог фа кул те та го во ри ла је о
оси гу ра њу у по љо при вре ди, као
о ве о ма ва жној вр сти обез бе ђе -
ња и за шти те, јер се ов де че сто
су сре ће мо с вре мен ским не при -
ли ка ма, што иза зи ва ви ше не го
штет не по сле ди це за усе ве и
пло до ве. Она је као ин ди ка ти -
ван из не ла по да так да је код
нас оси гу ра но све га 12 од сто од
укуп них об ра ди вих по вр ши на
и са мо три од сто га здин ста ва.

Ње на ко ле ги ни ца Зор ка За -
кић из ла га ла је о за дру гар ству,
то јест о ко о пе ра тив ној еко но -
ми ји, на гла сив ши да је на ту
те му мно го ви ше ре чи би ло у
вре ме свет ске еко ном ске кри -
зе не го за прет ход них пе де сет
го ди на.

– Нео п ход но је афир ми са -
ти за дру гар ство, јер то је одав -
но по зи ти ван тренд у раз ви је -
ном све ту. Про це на је да у Ср -
би ји има пре ко 1.500 за дру га,
а у не ким зе мља ма исте ве ли -
чи не – на сто ти не хи ља да. Про -
блем код ових на ших је и то
што су фак тич ки без ка пи та -
ла, као и што не по сто је за -
дру жне бан ке, ко је би их осна -
жи ва ле. Не ма мо ни штед но-
кре дит не за дру ге, што би мно -
го по мо гло по љо при вред ни -
ци ма. Тре нут но има мо нај ви -
ше по вр тар ских, ра тар ских,
сто чар ских и во ћар ских, а нај -
ма ње је пре ра ђи вач ких, иа ко
су оне ве ро ват но и нај бит ни -
је. Нео п ход но је и да др жа ва
ко нач но, на кон три де се так вер -
зи ја, усво ји за кон о за дру гар -
ству, а од зна ча ја би би ла и
фи нан сиј ска по др шка Вла де
том сек то ру – на гла си ла је
про фе сор ка.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

АК ТИВ НО СТИ ДО ЛО ВАЧ КЕ МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Од озе ле ња ва ња до бри ге о пен зи о не ри ма

ФОЛ КЛО РА ШКИ КОН ЦЕРТ У НО ВОМ СЕ ЛУ

Су сре ти при ја те ља

По след њих да на у До ло ву је
из ве де но не ко ли ко ак тив но сти
од зна ча ја за оп ште до бро, чи -
ји је глав ни сто жер би ла Ме -
сна за јед ни ца „Ми та Ву ко са -
вљев”. Под ње ним по кро ви тељ -
ством 4. апри ла ор га ни зо ван
је дру ги ба зар, на ко јем су гра -
ђа ни до ни ра ли ства ри за оне
ко ји ма је то нео п ход но. Ту ма -
ни фе ста ци ју при ре ди ла је јед -
на од се дам на ест ак тив них ко -
ми си ја по ме ну те ин сти ту ци је
ло кал не са мо у пра ве, а 9. апри -
ла су чла но ви дру гих две ју (за
еко ло ги ју и мла де), у са рад њи
са Ак ти вом мла дих До ло во и
ЈКП-ом „Зе ле ни ло”, по са ди ли
мла де јел ке на бре гу код шко -
ле. У ак ци ји је уче ство ва ло
дваде сет омла ди на ца, што је

на ста вак по шу мља ва ња од про -
шле го ди не, ка да су за са ђе на
ста бла си бир ског бре ста.

По на ло гу Ме сне за јед ни це
у то ку је из во ђе ње ра до ва на
тре ћој фа зи уре ђе ња тр га, то
јест на по ста вља њу ра све те, а
упо ре до с тим од ви ја се и из -
град ња спорт ског цен тра. С тим
у ве зи, по ред фуд бал ског и ру -
ко мет ног те ре на, као и деч јег
игра ли шта, из гра ђе на је и трим-
ста за, док је у пла ну и осве -
тље ње, за шта је већ ура ђен
про је кат.

И на кра ју, пред сед ник ме -
сне скуп шти не Дра го слав Гли -
го ри јев и ди рек тор До ма кул -
ту ре Ми ро слав Пр вуљ одр жа -
ли су са ста нак с пред став ни -
ци ма Удру же ња свих пен зи о -

не ра. Раз го ва ра ло се о са др жа -
ји ма ко ји би и дру ге ста ри је
До лов це при ву кли на дру штве -

не ак тив но сти по пут дру гар -
ских ве че ри, из ле та, из ло жби,
књи жев них до га ђа ја...

ОДР ЖА НИ ПР ВИ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИ ДА НИ КЊИ ГЕ”

До каз да се чи та и у „ма лим” сре ди на ма
По све ту Ки шу 
за о кру жио Ба са ра

Да по што ва о ци ли те рар не умет -
но сти у, услов но ре че но, ма -
лим сре ди на ма мо гу успе шно
да ор га ни зу ју и, што је још ва -
жни је, у за до во ља ва ју ћем бро -
ју „кон зу ми ра ју” књи жев не до -
га ђа је нај ви шег мо гу ћег ре но -
меа, по ка за ли су пр ви „Стар -
че вач ки да ни књи ге”, одр жа -
ни про те клог ви кен да. С тим у
ве зи, ма ни фе ста ци ја је има ла
упе ча тљи ву те му – лик и дело
Данила Киша, као и ни шта ма -
ње зна чај не го сте с на ше ли те -
рар не сце не.

Директор Дома културе Дар -
ко Јешић и градски већник за
кул ту ру Не ма ња Ро та р отво -
рили су пр ве „Стар че вач ке да -
не књи ге” у че твр так, 11. апри -
ла, а не ду го за тим и от кри ли
нат пис на би бли о те ци, ко ја ће

у на ред них го ди ну да на сим -
бо лич ки но си ти име Да ни ла
Ки ша. По том су о том ве ли ка -
ну го во ри ли и пан че вач ки пе -
сни ци и њи хо ви го сти, ко ји су
у га ле ри ји „Бо ем”, пред во ђе ни
Дра га ном Пет ко ви ћем, ре ци -
то ва ли и сво је сти хо ве. На
истом ме сту пр ви дан за тво -
рио је ета бли ра ни пан че вач ки
пи сац Ву ле Жу рић. Он се освр -
нуо на ак ту ел ни тре ну так до -
ма ће књи жев но сти, али је пред -
ста вио и сво ју но ву књи гу „По -
мор и страх”. При ча је на ста ла
на осно ву ствар них до га ђа ја с
кра ја 18. ве ка, ка да је ку га по -
го ди ла срем ско ме сто Ириг.

Дру ги дан је по чео афо ри -
зми ма за де цу, ко ју је тим крат -
ким са же тим ми сли ма уве се -
ља вао Зо ран Т. По по вић, док
је ка сни је усле ди ло цен трал но
ве че, ка да су у ККК-у о ли ку и
де лу Да ни ла Ки ша го во ри ли
пи сац Му ха рем Ба здуљ и Гојко

Бо жо вић, уред ник из да вач ке
ку ће „Ар хи пе лаг”. Гости су о
ве ли ка ну из не ли низ ана ли -
тич ких опа жа ња и опи са ли Ки -
ша као ве ли ког умет ни ка и из -
у зет но мо рал ну лич ност.

А он да је по след њег да на усле -
ди ла бри љант на за вр шни ца, када

је пред број ном пу бли ком Све -
ти слав Ба са ра, је дан од на ших
нај ве ћих књи жев ни ка да на шњи -
це, го во рио на раз ли чи те те ме
– од то га ка ко ства ра сво ја број -
на де ла па до са гле да ва ња исто -
ри је и ак ту ел них дру штве них
де ша ва ња.

Професори и други стручњаци промишљали о горућим темама

Локална библиотека носиће име великана

Пошумљавање једног доловачког брега
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НАШИ СУГРАЂАНИ КОЛЕКЦИОНАРИ

ОНИ ЗНАЈУ ЗАШТО

ве ликих, бо га ми, за не ке круп -
не новце!

Ве сна ка же да је за ти ца ла у
њи ма и по не ку па ру, али је то
увек би ло не што сит но. Ку по -
ва ла их је на пу то ва њи ма, али
и на ста ром бу вља ку, а не ке су
јој по кла ња ли при ја те љи.

Же ли да на пра ви му зеј ка -
си ца пра си ца где ће се ове фи -
гу ре ше пу ри ти на по ли ца ма и

по се ти о ци ма при чи ња ва ти ра -
дост као што срећ ном чи не њи -
хо ву вла сни цу.

Ли ни ја жи во та

Ве се лин ка Вра нић (59), еко -
ном ски тех ни чар у пен зи ји, пре
пе де сет три го ди не по по врат -
ку из шко ле свра ти ла је с дру -
га ри цом у „Гво жђа ру” у До ло -
ву, ку пи ла сво ју пр ву сал ве ту и
од та да ни је пре ста ла да их са -
ку пља. Као де те, тро ши ла је на
њих па ре за ужи ну, а и дан-да -
нас их ску пља са истим жа -
ром. Ка же да се, ка да је овај

хо би у пи та њу, ни је ни ма ло
про ме ни ла у од но су на сед мо -
го ди шњу де вој чи цу.

– Не кад ме је ма ло сра мо та
да од не ко га тра жим сал ве ту
за се бе, па ка жем да је за уну -
ку – при ча Ве се лин ка.

Сви ко ји је зна ју, до но се сал -
ве те с ро ђен да на, сла вља и пу -
то ва ња. Ње на ко лек ци ја са да
има тач но 1.894 па пир на те сал -
ве те и она сва ку зна, а ду пли -
ка те ко је на ђе, ра до ме ња.

– Сва ки је сал вет на свој на -
чин леп. Мно ги ме се ћа ју на
мо је дру га ри це и ко ле ги ни це.
Ка да их ли стам, се ћам се и
њих. Они као да ми про ду жа -
ва ју се ћа ње на дра ге љу де. Мо -
ји сал ве ти су са мном до жи ве -
ли три до ба: де тињ ство, мла -
дост и ста рост – за кљу чу је она.

За љу бље ност ко ја тра је

Дра ган Мар ку шев (46) ба ви се
ско ро три де це ни је са ку пља -
њем ста рих мо то -
ра. Као сред њо -
шко лац до био је
пр ви мо тор и од
та да га љу бав пре -
ма дво точ ка ши ма
не на пу шта.

– Вр ло бр зо су
ме оп чи ни ли и по -
чео сам да их ску -
пљам, ни сам мо -
гао да пре ста нем.
Био сам сре ћан
увек кад на и ђем
на не ки зар ђа ли
мо тор ко ме је по -
треб на ре ста у ра -
ци ја. Пр во сам
имао  „цин дап” из
’52. го ди не, а од -
мах за њим BMW
од 600 ку би ка. Тад
сам већ знао да
ово ме не ће би ти
кра ја – ка же нам Дра ган.

Тре нут но у свом му зе ју у
Мар ги ти има пре ко сто при -

ме ра ка ста рих мо то ра, три де -
се так боч них при ко ли ца, пет
ау то мо би ла олд тај ме ра и хр пу
де ло ва од ко јих мо гу да се са -
ста ве још не ки мо то ри.

Нај ста ри ји су „ари јел 557”
из ’27. и „кал троп” и „њу им -
пе ри јал” из ’29. го ди не. Има
два „хар ли ја” из три де се тих и
че тр де се тих го ди на про шлог
ве ка и ви ше BMW „бок се ра”.
Не при ча о њи хо вој це ни, јер
их во ли, али је чи ње ни ца да је
ње гов хо би ја ко скуп.

– Нај леп ше је што сам кроз
ово упо знао мно го љу ди и сте -
као до ста при ја те ља. Дру жим
се с мо то ци кли сти ма, али и
ста рим мај сто ри ма. Од њих
сам на у чио оно што се не мо -
же са зна ти у књи га ма, о све ту
ко ји је одав но иш че знуо. Мо -
ји екс по на ти су би ли део мно -
гих фил мо ва и се ри ја и све то
ме гу ра да на ста вим да ра дим

да ље – при ча Дра ган за
„Панче вац”.

Чу вар де тињ ства

Ре ља Илић (34) за вр шио је сту -
ди је ка ме ре на Фа кул те ту драм -
ских умет но сти и до са да је
сни мио ве ли ки број до ку мен -
тар них фил мо ва и спо то ва. Ба -
ви се му зи ком од сво је сед ме
го ди не. Сви рао је кла вир, за -
тим ве о ма ду го буб ње ве у раз -
ли чи тим са ста ви ма, али се вра -
тио пр вом ин стру мен ту и ком -
по но ва њу. Али Ре ља ни је са мо
сни ма тељ и му зи чар, он је је -
дан од нај стра стве ни јих ко лек -
ци о на ра игра ча ка.

Као ма ли је во лео да гле да
цр та не фил мо ве, а кад је по -
рас тао, по стао је ад ми ни стра -
тор фо ру ма crtaci.info. Ра де ћи
та мо, упо знао је љу де ко ји се
ба ве са ку пља њем фи гу ра из цр -
та ћа и та ко је по че ла и ње го ва
страст. Пр ви при мер ци у ње -
го вој ко лек ци ји би ли су PEZ и
штрумп фо ви. PEZ ко лек ци ју
„Star Wars” ку пио је на Ко со ву,
а ка сни је је тра гао за њи ма где
год би се на шао. Јед ном при -
ли ком пре ко ин тер не та је упо -
знао чо ве ка из Вр шца на ста -
ње ног у Бе чу, ко ји му је, ка да
је чуо с ка квим жа ром при ча о
сво јим фи гу ра ма, по слао чи -
та ву ку ти ју са пре ко три ста
при ме ра ка.

Ка сни је су у ње гов жи вот
ушле и фи гу ре из ак ци о них
фил мо ва, па ње го ва зби р ка
сада има већ око пет хи ља да
при ме ра ка.

– Те шко је об ја сни ти за што
ску пљам ове играч ке, али нео -
по зи во знам да ме то сми ру је.
По стао сам стр пљи ви ји и на у -
чио сам да це ним ма ле ства -
ри. Та ко ђе, на у чио сам да че -
кам, јер је не ка да по треб но и
по го ди ну да на да на ђем фи гу -
ру ко ја ми је по треб на за ко -
лек ци ју – ка же Ре ља.

Нај ма ња фи гу ри ца у ње го вој
зби р ци има око шест цен ти ме -
та ра, али се на ње го вим по ли -
ца ма на ла зе и не ке од ско ро
по ла ме тра. То су ма стер си,
нин џа кор ња че, тран сфор мер -
си, раз ли чи та во зи ла и слич но.

Нај ста ри је ње го ве фи гу ре су
гу ме не лут ке Ди зни је вих ју на -
ка: Па та, Ми ни, Па ја, Цвр чак
из „Пи но ки ја”, Сне жа на и се -
дам па ту ља ка... а нај но ви је –
по след ње „Ни ке ло ди о но ве” вер -
зи је нин џа кор ња ча.

Играч ке про на ла зи на огла -
си ма и фо ру ми ма на ин тер не -
ту, али и по бу вља ци ма. Нај -
ви ше нов ца, три де сет до ла ра,
дао је за је дан ре дак при ме рак
фи гу ре ак ци о ног ју на ка у об -
ли ку ко сту ра.

Оми ље ни део зби р ке су му
нин џа кор ња че из пр ве се ри је.

– Ми слим да је ве о ма ва жно
са чу ва ти те играч ке ко је су при -
па да ле зе мља ма ста ре Ју го сла -
ви је, за то што ће  јед ног да на,
ка да бу дем отво рио му зеј, то
за и ста би ти ве ли ка атрак ци ја.
Про бу ди ће но стал ги ју код ста -
рих ге не ра ци ја – при ча Ре ља.

Мир ја на Ма рић

Оно што не ко ме ни је по треб -
но, дру го ме мо же би ти бла го!
Ко лек ци о на ри су по се бан сој
љу ди – њи хов хо би по не кад је
дру ги ма не ра зу мљив. Али ко
зна ко ли ко смо ми, „обич ни”,
на гу бит ку што смо ли ше ни та -
кве стра сти, ко ја њих на го ни и
на не мо гу ће са мо да би би ли
окру же ни оним што их чи ни
срећ ним!

Тра ди ци ја у ше ми

Јел ка Ђор ђе вић (51), учи те љи -
ца по обра зо ва њу ко ја ни је на -
шла по сао у стру ци, још као
де вој чи ца је на ча со ви ма до -
ма ћин ства у основ ној шко ли
за во ле ла вез и већ та да по че ла
и да ску пља ше ме за тру ко ва -
ње – обра сце на па пи ру с ко јих
се на плат но пре но си цр теж по
ко јем се ве зе.

Ли ни је на па пи ру су, на и ме,
ру пи ча сте. За то се ше ма рас -
про стре пре ко плат на и по спе
бо јом у пра ху. Та ко се до би је
цр теж по ко јем се ве зе...

Пр ве та кве ше ме Јел ка је на -
ла зи ла у „Бур ди”, „Прак тич ној

же ни” и „Ба за ру”, а доц ни је их
је до би ја ла од ста ри јих же на
ко је су, због го ди на, оста вља ле
вез. Нај ви ше од ба ке Јо ван ке
Ми ле тић зва не Ба жи жи ни ца
из Ба нат ског Бре стов ца, код
ко је је учи ла бе ли вез. Ка же да
је би ла ње на две ста ше сна е ста
уче ни ца.

– Не дав но ми је до ста ше ма
по кло ни ла Ла у ра Ко лар, уну ка
Љу бин ке Јо ва нов из Сеф ке ри -
на. Она је чу ла за мо ју зби р ку
и за то је баш ме ни по ве ри ла те
вред не ше ме с пе ча том из два -
де се те го ди не про шлог ве ка.
Све ше ме су ори ги нал не, а иа -
ко су ста ре, мо гу се ви де ти сви
де та љи на њи ма – ка же за „Пан -
че вац” Јел ка, ко ја у сво јој зби -
р ци са да има око три ста ше ма
за вез.

Сим бол сре ће

Ар хе о лог Ве сна Ма рин ко вић
(49), за по сле на у Град ској би -
бли о те ци, по след њих два де сет
го ди на ску пља ка си це пра си -
це! До са да их има три сто ти -
нак, али не ма на ме ру да се за -
у ста ви. Пр ву ка си цу је ку пи ла
2000. го ди не у За гре бу и од та -
да не пре кид но тра га за њи ма.
Са ус хи ће њем об ја шња ва:

– То ли ко их слат ко на пра ве
да не мо гу да им одо лим!

И за и ста, ко их ви ди на по -
ли ца ма, не мо же чу дом да се
на чу ди ка кве све ка си це пра -
си це по сто је. Ра зних су бо ја,
об ли ка и ве ли чи на – од оних
са мо за украс до баш 

Јелка Ђорђевић

Реља Илић

Веселинка Вранић

Весна Маринковић

Ле о нар до је
имао са мо јед -
ну ве ли ку љу -
бав у жи во ту.
Зва ла се Ан ђе -
ла и не ста ла је
без тра га убр зо
по ро ђе њу њи -
хо ве ћер ке Ла -
у ре, пре се дам -
на ест го ди на.
Од та да је имао
мно го ве за, али
ни јед на же на
ни је ус пе ла да
за у зме Ан ђе ли -
но ме сто. Због то га тра жи љу -
бав у јед но став ним жи вот ним
за до вољ стви ма: му зи ци, ста -
рим при ја те љи ма, чак и у за -
хвал но сти кли је на та чи је ау -
то мо би ле по пра вља. У је ку
пу бер тет ских бу би ца Ла у ра се

сва ког да на све
ви ше уда ља ва од
оца и по ку ша ва
да схва ти за што
их је Ан ђе ла на -
пу сти ла. Ка да
Лео ко нач но до -
пу сти ћер ки да
иде с дру штвом
на Ми ко нос, она
ће се вра ти ти
ку ћи дру га чи ја,
са шо кант ним
от кри ћем о мај -
ци. Ово пу то ва -
ње по мо ћи ће јој

да про на ђе сна гу у се би и
схва ти шта зна чи љу бав. А
Лео ће на у чи ти да се на да не -
мо гу ћем и да, са мо ако до -
вољ но же ли мо, и нај ма њи чин
љу ба ви мо же да бу де пра во
чу до.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка да су
же не нај па мет ни је. „Пан че -
вац” и из да вач ка ку ћа „Вул -
кан из да ва штво” при пре ми -
ли су по је дан при ме рак књи -
ге „Па мет на же на, бо га та же -
на” Деј ви да Ба ха за два на ша
чи та о ца или чи та тељ ке ко ји
су нај кре а тив ни је од го во ри -
ли на то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Же не су нај па мет ни је ка да
их муж пре ва ри. Е, он да муж,
да би се ис ку пио, бу де бла го -
на клон. Тад је при ли ка да бу -
де мо па мет не и тра жи мо све
што нам тре ба.” 064/3928...

„Мој бив ши ми је увек на
сав глас го во рио да сам ја нај -
па мет ни ја. А ша па том, ми -
сле ћи да га не чу јем, до да -
вао: ’Али кад спа ваш’. За то је
бив ши.” 064/3356...

На гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње да ли че зну за не ким по -
нов ним су сре том. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „По но во за јед но” Мар -
ка Ле ви ја.

То из да ње мо ћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Се ку лић”
у „Авив пар ку”, од на ред ног
уто р ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Че знем да по но во срет нем
се бе. Не где сам се из гу био, али
не знам где. По ште ном на ла -
за чу сле ди на гра да.” 064/1559...

„Че знем за су сре том са
успе шним, згод ним, па мет -
ним би зни сме ном ко ји ће се
за љу би ти у ме не и др жа ти ме
као ма ло во де на дла ну. Та -
кве сам до сад сре та ла са мо у
сно ви ма.” 063/1011...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на, ка -
ко би смо њи хо ве по дат ке про -
сле ди ли спон зо ри ма. Но ва на -
град на пи та ња по тра жи те на
стра ни ца ма овог бро ја „Пан -
чев ца”.

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 24. апри ла, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ка кве
ле ген де пам ти те?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи -
ге „Ле ген да о са мо у би ству” Дејвидa Ванa. Нај за ни мљи ви је
од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Ин спи ри са на ствар -
ним до га ђа ји ма,
књи га Деј ви да Ва на
„Ле ген да о са мо у -
би ству” не сма тра се
без раз ло га ре мек-
де лом аме рич ке
књи жев но сти. Тра -
жи ла је два на ест го -
ди на из да ва ча у
Аме ри ци, а он да по -
ку пи ла је да на ест
ме ђу на род них књи -
жев них на гра да.

„Ле ген да о са мо -
у би ству” је де лом ау -
то би о граф ска про за, у чи јем
је сре ди шту мла дић ко ји се су -
о ча ва с бо лом и кри ви цом због
оче вог са мо у би ства. Не у кро -

ти ва при ро да за -
ви чај не Аља ске
са вр ше на је по -
за ди на за ко лаж
од шест при по -
вед них це ли на,
ко је пред ста вља -
ју кр хо ти не огле -
да ла за мла ди ћев
пор трет и ње го -
ву уну тар њу, пси -
хо ло шку ди вљи -
ну. Ро ман Деј ви -
да Ва на, про гла -
ше ног „бит ним
но вим гла сом

аме рич ке књи жев но сти”, за -
па њу ју ће је ис пи ти ва ње тра -
гич ног ам би са ко ји сто ји из -
ме ђу мла ди ћа и ње го вог оца.

„Ле ген да о са мо у би ству”
Дејвидa Ванa

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Сада ме по љу би”
Робер та Ема ну е ли ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 24. апри ла, 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 ји
по љу бац пам ти те?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи -
ге „Сада ме по љу би” Ро бер та Ема ну е ли ја. Нај за ни мљи ви је
од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре -

жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Не мо же 
да се про на ђе

Драган Маркушев
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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

ФОРД фокус караван, 2002.
годиште, регистрован до 22.
новембра, урађен велики
сервис. 013/672-590,
063/766-59-18. (275940)

ПРОДАЈЕМ пежо 307 дизел,
година 2003, регистрован
до 20. 12. 2019. 063/436-
918. (275765)

АУДИ А -4 1.9 ТДИ, 2001,
опел зафира 1.6 ЦНГ, 2003,
власник. 063/320-670.
(276084)

ПРОДАЈЕМ камп-приколи-
цу „брако”. Тел. 062/176-
49-00. (276412)

ПРОДАЈЕМ пежо 107 стар
седам година, 2.700 евра.
Тел. 061/299-89-65.
(276148)

ПРОДАЈЕМ форд фијесту,
1997. годиште, истекла ре-
гистрација, цена 230 евра.
061/255-66-76. (276152)

ПРОДАЈЕМ мазду 323, 1.4
бензин, 1998. годиште, 700
евра. 069/154-43-19.
(276164)

ПРОДАЈЕМ голф 6, 2009,
петора врата, бензин + гас,
купљен у Аутокомерцу.
063/802-58-75. (276176)

ПЕЖО 206 + 2009. године,
1.1 Б, 3 В металик, алу, вла-
сник. 069/504-55-93.
(276192)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, регистрован, гаражи-
ран, власник, повољно.
063/345-837. (276207)

НА ПРОДАЈУ фолксваген
голф 5, 2006, у одличном
стању. Тел. 063/184-75-95.
(276398)

ПРОДАЈЕМ рено клио 2005,
1.5 ДЦИ, регистрован до ју-
на, без улагања. 063/1123-
04-85. (276238)

СТИЛО рестајлинг 1.6,
2004, петора врата, нов ате-
стиран плин, 140.000.
064/587-50-24. (276389)

НА ПРОДАЈУ форд мондео
2003. годиште, у добром
стању. 064/901-90-41.
(276355)

ЈУГО корал 55 ин, 2008, ре-
гистрован, доброг стања,
прва боја. 063/140-62-92.
(276330)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-59-
15. (273579)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању од 70 до 1.600
евра. 062/193-36-05.
(276391)

КУПУЈЕМ возила од 80 до
1.800 евра, стање небитно.
063/165-83-75. (276392)

ЗЕТОР 6011, 1984, пнеумат-
ска сејалица олт, круњач за
кукуруз. 063/320-670.
(276084)

ПОЉОПРИВРЕДНЕ машине
продајем. 060/660-79-60.
(276302)

ИЗДАЈЕМ гараже, Тамиш
капија, 30 евра месечно.
060/152-87-70. (275337)

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

ПРОДАЈЕМ дечја колица
кунерт 5 у 1, повољно.
061/243-45-67. (276076)

ПУНТО 3, 1.2, 2008, петора
врата, сва опрема, 107.000
км. 064/587-50-24.
(276389)

ГОЛФ 3, 1997. бензинац
1.4, 700 евра. 066/084-616.
(276249)

ПУНТО 3, 1.3 дизел, 2004/5,
сва опрема, петора врата,
на име, 152.000 км.
064/587-50-24. (276389)

ОПЕЛ зафира 2.0, дизел,
2001. годиште. Тел.
063/866-44-07. (276216)

ПУНТО 3, 1.2, 2011, петора
врата, сва опрема, 95.000.
064/587-50-24. (276389)

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

ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво: багрем, бу-
кву, храст. Уношење и цепа-
ње. 061/626-15-00.
(275400)

ПРОДАЈЕМ бицикле из ино-
странства и косачице за
траву. 063/436-918.
(275765) 

БЕТОНСКЕ чесме и рошти-
љи у фасадним бојама.
Стрелиште. 064/970-13-00.
(275801)

БЕТОНСКЕ чесме и рошти-
љи у фасадним бојама.
Стрелиште. 064/970-13-00.
(275801)

НОВИЈИ шпорет плин-стру-
ја, судо.машина, тросед
мојца, угаона гарнитура,
ципеларник, брачни душек,
комода, сточићи. Тел.
063/861-82-66. (276321)

ДВА ромбоидна огледала за
фризерски салон са носачи-
ма. 061/150-05-09.
(276301)

ПРОДАЈЕМ машину за про-
изводњу натрон џакова.
Тел. 064/424-95-10.
(275376)

СВИЊСКЕ полутке, праси-
ћи, 16 кг, услужно клање,
чамац. 065/614-74-40.
(275755)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
mi e le, у добром стању.
061/143-45-67. (276076)

ПРОДАЈЕМ четири пуне
плинске боце, кристал, пор-
целан. 013/664-225,
063/867-40-25. (276082)

ПРОДАЈЕМ колица грађе-
винска, магацинска, лустер,
шиваћу машину, сандук за
постељину. Тел. 347-130.
(276133)

НА ПРОДАЈУ ормани, кре-
вети, фотеље, веш-машина,
замрзивачи, кухиња, угаона
гарнитура, сто и столице,
витрина, ТА пећи, итисон,
душеци, шпорет, уградња
рерна и плоча. 064/155-38-
13. (276376)

ПРОДАЈЕМ кофер шиваћу
машину „славица”, 80 евра.
064/367-97-65. (27601)

ПРОДАЈЕМ четири храсто-
ва бурета за ракију од 50 и
100 литара. Тел. 063/307-
881. (276106)

НА ПРОДАЈУ кукуруз 1.000
динара џак. 064/916-60-18.
(276106)

ПРОДАЈЕМ кауч, две фоте-
ље. Тел. 062/176-49-00.
(276112)

КОТАО, етажно грејање, 18
квм, чврсто гориво, 150
евра. 064/813-00-21.
(276118)

ПРОДАЈЕМ циркулар за се-
чење дрва. Тел. 064/471-11-
64. (276144)

ПРОДАЈЕМ круњач-прекру-
пар, бензинску пумпу то-
мос, бензински мотор за
мешалицу. 066/322-780. 

ПРОДАЈЕМ голф 2 комлет
или делови, грађевинску ди-
залицу, мотор 2800 обртаја,
1.5 кв. 066/322-780.
(276169)

ПРОДАЈЕМ јагњад и праси-
ће. 632-151. (276095

ВЕШ-МАШИНЕ, судо-ма-
шине половне, увоз Немач-
ка. 063/777-28-66. (276204)

ЧЕТИРИ летње гуме 165/70,
Т 14 семперит, 1.000 дина-
ра комад. 061/150-05-03.
(276301)

ЈАГЊЕ, јаре, може полутке,
сухомеснати производи
мангулице. 062/062/167-16-
81. (276241)

ЦРНА земља на продају.
Цена и превоз договор. На
продају ован расе цигаја.
063/896-51-75. (276193)

ПРОДАЈЕМ кухињске еле-
менте, судопера 3.000 ди-
нара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (276205)

ПРОДАЈЕМ дечји кревет
200 х 90, са душеком и фи-
оком, мало коришћен.
060/422-20-79. (276194)

ГУМЕНИ чамац скипер 190
у гаранцији, уградни шпо-
рет АЕГ, ТВ самсунг 54 цм.
069/504-55-93. (276192)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (276284)

ПРОДАЈЕМ пећ амити, ма-
ло коришћену и тросед та-
кође. 060/040-48-11.
(276285)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, орман,
комоду, замрзивач, ТВ сам-
сунг 51 цм. 064/051-73-55.
(276263)

ПРОДАЈЕМ две прскалице
за заливање. 064/212-52-52.
(276271)

ЈАГАЊЦИ – 300 динара ки-
лограм. 062/108-77-03.
(276248)

ПОВОЉНО: греде, врата,
радијатори, ормани и веш-
машина. 064/122-69-78.
(276280)

ЛР КОШНИЦЕ нове, прода-
јем. 060/660-79-60.
(276302)

ПЛЕТЕНЕ металне полице и
пулт за све делатности.
061/150-05-03. (276301)

ДВА ромбоидна огледала за
фризерски салон са носачи-
ма. 061/150-05-03.
(276301)

ПРОДАЈЕМ половну циглу,
цреп, грађу, салонит плоче.
063/323-584. (276219)

СТАЈСКО ђубриво, прегоре-
ло, на продају, могућност
превоза. Тел. 069/102-77-
50. (276362)

ТВ лед филипс, 32 инча,
потпуно исправан, као нов,
12.000. 063/715-45-52.
(276361)

ЈАГЊАД бела, на продају,
првокласна, могућност кла-
ња. 060/444-55-01.
(276358)

ПРОДАЈА новог намештаја.
Столице од 1.600, столови
од 4.500. 060/600-14-52.
(276333)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по же-
љи. 060/600-14-52 (276333)

ПРОДАЈЕМ целу половну
циглу мали формат.
064/908-02-98. (276336)

ПРОДАЈЕМ два гробна ме-
ста на Старом православ-
ном гробљу. 064/901-90-41.
(276355)

ПРОДАЈЕМ стари цреп би-
бер, у Панчеву, комад 3 ди-
нара., Тео. 064/049-62-72.
(2763649

ПРОАДЈЕМ веш-машину
вирпул, водени усисивач,
двосед, лежај. 064/201-21-
95. (276379)

ПРОДАЈЕМ томос пумпу за
наводњавање и прекрупару.
064/164-77-66. (276396)

ПРОДАЈЕМ свињске полут-
ке. 013/632-145, 060/500-
30-91. (276307)

ПРОДАЈЕМ замрзивач три
фиоке, фрижидер велики,
веш-машину. 064/129-73-
60, 013/346-790. (276404)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, за-
мрзиваче, фрижидере, веш-
машине, телевизоре. Дола-
зим на адресу. 064/158-44-
10, 0637101-11-47.(
275481)

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

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, старо
гвожђе, перје, акумулаторе.
066/900-79-04.
(276089)

КУПУЈЕМ перје: старински
намештај, сатове, слике, си-
фон флаше, фигуре, стари
новац, играчке, старо по-
кућство. 063/705-18-18,
335-930. (276350)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, старе лимузине,
веш-машине, замрзиваче,
долазим. 061/322-04-94.
(276315)

КУПУЈЕМО све обојене ме-
тале, гвожђе, акумулаторе,
замрзивач, веш-машине, те-
левизоре. 061/206-26-24.
(276315)
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КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/321-77-93.
(276315)

ПРОДАЈЕМ лепу кућу на
Тесли. 066/937-00-13
(СМС)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
имање 56 ари, викендица,
помоћни објекти, воћњак,
грађевинско земљиште, во-
да, струја. 064/280-60-53.
(275219)

НА ПРОДАЈУ плац градско
грађевинско земљиште 28
ари, Кудељарац. 064/256-
61-64. (СМС)

У МРАМОРКУ, хитно се
продаје комфорна кућа.
069/255-87-86. (275620)

ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
064/418-45-66. (272954)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зе-
мљиште, Јабучки пут б.б.
Тел. 060/504-54-44,
061/187-55-13. 

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (276252)

КУЋА у Иванову, старинска
у етно у стилу, комфорна,
легализована и укњижена,
60 квм и 7.5 ари плаца. Тел.
063/372-428. (4807/33)

ПРОДАЈЕМ кућу, строги
центар, 100 квм, П + 5, Вој-
воде Живојина Мишића бр.
6. 023/857–315, 064/575-
57-04. (275005)

ПРОДАЈА воћњака са ви-
кендицом, поред асфалта
за Иваново, цена договор.
060/308-97-78. 

КУЋА, 100 квм, уписана
струја, вода на плацу од 4.5
ара, Раваничка 5, Стрели-
ште. 063/612-42-09,
064/555-03-36. (276021)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву, 965/219-59-73, 602-011.
(275971)

ПРОДАЈЕ се објекат за ру-
шење, центар Панчева, Ж.
Зрењанина, Турска глава, у
дворишту. Сви папири, вла-
сник 1/1 са грађевинском
дозволом за 100 квм, нето
(ПР, СП, ПО). 069/663-344,
065/333-33-00. (275918)

КУЋА, Тесла, реновирана
комплет. Јована Гаврилови-
ћа 16-а. 062/434-181.
(275910)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под во-
ћем. 064/113-47-76-
(275748)

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве, ново Стрелиште,
1/1. 063/812-42-09,
063/368-135. (275904)

ПРОДАЈЕМ кућу. Тел. 355-
039. (276316)

ПРОДАЈЕМ плац-башту на
старом црепајском путу.
060/632-68-00. (276078)

ПРОДАЈЕМ викендицу 82
квм, Новосељански, 19 ари,
воћњак, дфо пута. 064/048-
22-33. (276093)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
29. новембра бр. 80
062/415-359. (276094)

ПРОДАЈЕ се кућа у Боре
Шипоша 19, Панчево.
013/346-502. (276094)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари, Ба-
натско Ново Село, центар,
повољно. 060/615-10-24.
(276092)

ПРОДАЈЕМ викендицу 26
квм, Иваново, 29 ари, Дуна-
вац 100 метара. 064/110-
70-71. (276104)

ПРОДАЈЕМ две куће, Војло-
вица, један плац, воћњак.
Легализовано. 013/232-21-
30, 063/162-50-00. (276105)

ПРОДАЈЕМ укњижену непо-
кретност, башта Новосе-
љански пут, прво српско по-
ље. 064/128-22-06. (276125)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плацу у Панчеву.
061/603-63-71, после 15 са-
ти. (276119)

КУЋА, 138 квм, са локалом
30 квм, плац 7,3 ара, Војло-
вица, без посредника.
063/879-68-14. (276150)

ГРАЂЕВИНСКО земљиште,
Новосељански пут, 60 ари,
струја, вода, 800 евра/ар,
договор. 063/640-230.
(276145)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког, плац 3.8
ара. 063/301-360. (276309)

КУЋА 120 квм + 78 квм по-
моћни објекти, 10 ари,
укњижено, ограђено. Тел.
064/421-02-71. (276142)

БАВАНИШТАНСКИ пут, но-
ва кућа, укњижена, усељи-
ва, 5 ари, 25.000.(679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(276170)

ТЕСЛА, 100 квм, 3 ара,
46.000.   (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (276170)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова,
кућа 206 квм, 14,5 ари, це-
на 37.000. 683-84-27,
064/071-15-41. (276174)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,
Кудељарски. Тел. 062/818-
25-05. ((276171)

ПЛАЦ 28 ари, Баваништан-
ски пут, струја, помоћни
објекат. 063/180-26-84,
063/217-102. (276166)

ПРОДАЈЕМ кућу, Шумарак,
велика врела. Тел. 063/838-
11-15. (276202)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА, 8
ари са кућом, 57.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(276226)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (276226)

ПРОДАЈЕМ 16 ари плаца са
кућом у Глогоњу. 062/436-
359. (276231)
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Радно време благајне
„Панчевца”

„Панчевац” који ће се код колпортера

појавити у четвртак, 25. априла, а на

киосцима дан касније, биће двоброј.

Број после њега изаћи ће 10. маја.

Благајна у Улици Вука Караџића 1 због

празника ће имати следеће радно време:

петак, 26. април не ради

субота, 27. април не ради

недеља, 28. април не ради

понедељак, 29. април не ради

уторак, 30. април од 8 до 15 сати

среда, 1. мај не ради

четвртак, 2. мај не ради

петак, 3. мај уобичајено, од 8 до 13 сати.

ПРОДАЈЕМ кућу на новој

Миси, може етажно, вла-

снишство 1/1. 064/327-60-

75. (276224)

ЊИВА, Јабучки пут код

Споменика, друга дуж, 72

ара, 7.000. 060/353-99-10.

(276237)

ЦЕНТАР, салонска кућа на

5 ари, 115.000, куће за

адаптацију или рушење, до-

говор. „Лајф”, 061/662-91-

48. 

ТЕСЛА, плац 15,5 ари, 20

метара фронт, 155.00, бли-

зу центра, 6.8 ари. Договор.

„Лајф”, 061/662-91-48. 

ВОЋЊАК, 15 ари, викенди-

ца, Баваништански пут, дру-

ги ред, друго немачко поље.

064/368-04-77. (276242)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-

ци, две стамбене јединице,

ЦГ. 062/348-137. (276322)

ПРОДАЈЕМ кућу. Тел. 355-

039. (276316)

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80

квм, гас, паркет, добар

објекат, 52.000, договор.

(242), „Кварт”, 064/125-62-

67, 346-392. (276232)

МЕЊАМ грађевински плац

за кућу, договор, Кудеља-

рац. 065/669-32-20.

(276234)

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-

веститоре, Агенција „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15. (276240)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољи-

ци, 120 квм, 26 ари, цен-

трално, воћњак. 064/959-

93-67. (276295)

БЛИЗИНА центра, лепа са-

лонска, 220 квм, 3.6 ара,

110.000. „Кров”, 060/683-

10-64. (276296)

ПРОДАЈЕМ грађевинске

плацеве 8,43 и 2,54, прва

Кудељарска. 060/424-29-93.

(276234)

ТЕСЛА, трособна, 78 квм,
4.8 ара, 37.000. (049), „Му-
станг”, 064/151-18-93.
(276257)

ПОЉОПРИВРЕДНО-ГРАЂЕ-
ВИНСКО земљиште 124
ара, у Скробари, повољно.
Тел. 063/325-566. (276262)

КУЋА 160 квм, 10 ари, нова
Миса, све легализовано,
власник. 061/293-73-01.
(276270)

ПЛАЦЕВИ, градско грађе-
винско земљиште. Погодно
за мини фабрике, хале.
064/212-52-52. (276271)

КУЋА 100 квм, реновирана
+ 3 ара, Козарачка 10,
27.000 евра. 063/744-28-66,
063/804-07-85. (276254)

МОНТАЖНА кућа нова,70
квм, 2 ара плаца, 19.000
евра. Козарачка. 063/744-
28-66, 063/804-07-85.
(276254)

КУЋА, 60 квм, 2 ара, 13.000
евра, стара Миса, ренови-
рана. 063/744-28-66,
063/804-07-85. (276254)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (276252)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу,
Максима Горког, плац 3.8
ара. 063/301-360. (276309)

ПРОДАЈЕМ кућу. Тел. 355-
039. (276316)

СТАРЧЕВО, кућа 70 квм +
30 квм, 5 ари, хитно,
20.000. 063/899-77-00.
(276303)

КУЋА, Доњи град, спратна,
3.5 ара, хитно, 55.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (275974)

КОТЕЖ 1, 153 квм, 3 ара
засебна, 105.000 евра, дого-
вор. (394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (275974)

ПРОДАЈЕМ земљу од 16
ари, 8 х 200 метара у Војло-
вици, Улица Братства једин-
ства. 061/151-93-36.
(276371)

ВИКЕНДИЦА спратна, на

Девојачком бунару, 200

мод раскрснице, легализо-

вана. 061/206-30-46.

(276370)

ПРОДАЈЕМ кућу, строги

центар, 100 квм, П + 5, Вој-

воде Живојина Мишића бр.

6. 023/857–315, 064/575-

57-04. (275005)

СТАРА МИСА, кућа за ру-
шење, 70 квм, 3.3 ара,
17.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. 

ПЛАЦ, стара Миса, излаз на
две улице, 33 х 18,15 м.
064/418-45-66. (272954)

ЦЕНТАР, 120 квм, 5 ари,
хитно, 68.000; Маргита, 180
квм, 80.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (275974)

ПРОДАЈЕ се недовршена
кућа, две стамбене једини-
це, у ширем центру града.
064/114-08-98. (276390)

ПЛАЦ, Омољица, 7 ари, у
коцки, са новим помоћним
објектом. 066/005-225.
(276396)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву, 965/219-59-73, 602-011.
(275971)

КУЋА, 100 квм, уписана
струја, вода на плацу од 4.5
ара, Раваничка 5, Стрели-
ште. 063/612-42-09,
064/555-03-36. (276021)

У МРАМОРКУ, хитно се
продаје комфорна кућа.
069/255-87-86. (275620)

ПРОДАЈЕМ лепу кућу на
Тесли. 066/937-00-13
(СМС)
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

ПОНУДА

• Козметички третмани
лица,

• мадеро-терапија,

• anti age третмани,

• свилене трепавице,

• јапанско исцртавање
обрва,

• маникир, педикир,

• депилација,

• соларијум

ZITA BEAUTY CENTER

Ул. Др Касапиновића 37-а

Тел. 060/345-35-71

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (275600)

ПРОДАЈЕМ стан, Стрели-
ште, близу школе, двособан,
60 квм, V, ЦГ. 064/048-22-
33. (276003)

НОВА МИСА, новоградња,
95 квм, трособни лукс ста-
нови, завршни радови у то-
ку. Могућност кредита.
062/966-92-96. (276117)

ЦЕНТАР, Светог Саве, ново-
градња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен.
062/966-92-96. (276117)

КОТЕЖ 2, 38 квм, ЦГ, VI II,
два лифта, без већих улага-
ња, 24.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(276170)

ЦЕНТАР, 83 квм, ЦГ, III,
лифт, Карађорђева, 86.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (276170)

ЦЕНТАР, дуплекс, ЦГ, VI, 60
квм, лифт, 50.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(276170)

СОДАРА, троипособан, 83
квм, ЦГ, VI,  лифт, 56.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (276170)

ТРОСОБАН, 65 квм, Стре-
лиште, 35.000, Котеж 2,
42.000. (324), „Медиа”,.
315-703, 064/223-99-20.
(276195)

ТЕСЛА, Дис, 35 квм, једно-
собан, тераса, леп, усељив,
29.000. (324), „Медиа”,.
315-703, 064/223-99-20.
(276195)

КОТЕЖ, 36 квм, једнособан,
леп, усељив, 25.000; 57 квм,
двособан, 28.000. (324),
„Медиа”,. 315-703,
064/223-99-20. (276195)

СТРЕЛИШТЕ, киндер, јед-
ноипособан, 46 квм, ВП, ЦГ,
одличан, 28.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (276184)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
квм, III, ЦГ, ПВЦ, 35.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (276184)

МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)

НОВА МИСА, нови станови;
трособан, 83 квм, II, 43.000;
четворособан, 103 квм, I,
48.000.  (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(276184)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(276226)

СТРЕЛИШТЕ, трособна,
сређен, 64 квм, IV, ЦГ,
лифт, 38.000.  (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (276184)

ДВОСОБАН, I спрат, 56
квм, тераса, ЦГ, 29.000
евра, Стрелиште. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (276228)

КОТЕЖ 2, једнособан, 52
квм, III, 29.000, договор.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (276232)

КОЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, VII, 25.000, повољно.
(242), „Кварт”, 346-392,
064/125-62-67. (276232)

ШИРИ ЦЕНТАР, двособан,
67,5 квм, I, нов стан, ТА,
50.000, договор.  (242),
„Кварт”, 346-392, 064/125-
62-67. (276232)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. 

КОТЕЖ 2, двоипособан, 64
квм, III спрат, 42.000. „Те-
сла некретнине”, (238),
064/668-89-15. 

СТРОГИ центар, лукс, нов,
67 квм, III, stva ri, 74.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (276296)

КОТЕЖ, двоипособан, 83
квм, дуплекс, тераса,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (276296)

СОДАРА, реновиран двосо-
бан, IV спрат, ТА, 30.000, и
трособан, III спрат, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. 

КОТЕЖ 2, одличан двосо-
бан, договор и једнособан
25.000; Котеж 1, двособан,
I спрат, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 

СТРОГИ центар, нов тросо-
бан, 96 квм, II спрат,  ЕГ,
73.000; двособан, II спрат,
ТА, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 

ХИТНО, Спољностарчевач-
ка, стан 89 квм, 1/1, 18.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (276296)

МИСА, леп сутерен, 32 квм,
14.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (276296)

ТЕСЛА, ДВОИПОСОБАН,
67 + 2 терасе, квм, V, ЦГ,
41.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (276257)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, но-
вији, 58 квм, приземље, ЦГ,
са лукс стварима, 46.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (276257)

ТРОСОБАН, 65 квм, Стре-
лиште, 35.000, Котеж 2,
42.000. (324), „Медиа”,.
315-703, 064/223-99-20.
(276195)

ТАМИШ КАПИЈА, ново-
градња, 65 квм, III, ЦГ,
56.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951 (276299)

ТЕСЛА, 53 квм, III, ЦГ,
35.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(276299)

ТЕСЛА, једнособан, I, 38
квм, тераса, ЦГ, изворно,
26.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (276257)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (275600)

МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,
Маргита, 30 квм, 18.000.
063/377-835. (273912)

СТРЕЛИШТЕ, 56 квм, VI,
ЦГ, 32.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (276299)

НОВА МИСА, трособан, 68
квм, ЦГ, II, 35.000.  (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(276226)

СОДАРА, двособан, 52 квм,
ВП, ТА, 27.000.  (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(276226)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
ВП, ЦГ, Стрелиште, 27.000
евра. (470), „Дива некрет-
нине”, 345-534, 064/246-05-
71. (276228)

СТРОГИ центар, четири со-
бе, 170 квм, тераса, 40 квм,
могућност надградње, идеа-
лан за канцеларије, ордина-
ције, салонски. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (276228)

ДВОСОБАН, Котеж 2, ВП,
57 квм, 6 квм тераса,
30.000 евра.  (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (276228)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
квм, ЦГ, VI, добар, 33.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (276257)

СКРОБАРА, мањи двори-
шни стан са помоћним про-
сторијама. Тел. 063/325-
566. (276262)

МЛАДОСТ, 3.0, 83 квм,
ВПР, ТА, двостран, двори-
ште, укњижен, 42.000.
063/252-559. (276273)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан
до улице, Жарка Зрењани-
на, власник. 061/382-88-88.
(276251)

КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 21.000;
Содара, 2.5, II, 42.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(276326)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, I, дого-
вор; Содара, 2.0; ЦГ, ЕГ,
23.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (276326)

ЦЕНТАР, стан до улице, 50
квм, 24.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (276303)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, тро-
собан, VI, ЦГ, 30.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (276299)

ШИРИ ЦЕНТАР, новија
градња, двоипособан, III, 59
квм, ЦГ, 44.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(276328)

КОТЕЖ 2, 71 квм, двоипо-
собан, усељив, VI, ЦГ,
38.500. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (276299). 

СТРЕЛИШТЕ, 78 квм, лукс
четворособан, I, ЦГ, 62.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (276299)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. „Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-15. 

НОВА МИСА, стан, 81 квм,
повољно, власник 1/1.
060/533-35-75. (276335)

ТЕСЛА, двособан стан, 37
квм, ВП, ЕГ, реновиран.
Тел. 064/364-10-56.
(276347)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 32
квм, приземље, тераса, ТА,
19.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (276352)

КОТЕЖ, двособан, I, II, 60
квм, ЦГ, 37.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(276328)

МИСА, леп сутерен, 32 квм,
14.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (276296)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (275600)

СТРЕЛИШТЕ, 66 квм, тро-
собан, VI, ЦГ, 30.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (276299)

ЦЕНТАР, шири, 45 квм,
29.000, 40 квм, намештен,
28.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (276303)

ЦЕНТАР, 57 квм, двособан,
43.000; 60 квм, двоипосо-
бан, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (276303)

СТРЕЛИШТЕ, 28 квм, гарсо-
њера, ВП, ЦГ, 16.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (276299)

НОВА МИСА, 50 квм, јед-
ноипособан, I, TA, 25.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (276299)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, но-
вији, 58 квм, приземље, ЦГ,
са лукс стварима, 46.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (276257)

ТЕСЛА, Нови свет, једнои-
пособан, I, 39 квм, ЦГ,
25.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (276328)

ЦЕНТАР, III, лифт, 72 квм,
ЦГ, 55.000, договор. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(276328)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
трећи спрат, има лифт, две
терасе. 063/856-74-02.
(276381)

ТАМИШ КАПИЈА, ново-
градња, 65 квм, III, ЦГ,
50.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951 (276299)

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
67 квм, две лође, централно
грејање, повољно. 069/195-
54-45. (276388)

НОВА МИСА, нови станови;
трособан, 83 квм, II, 43.000;
четворособан, 103 квм, I,
48.000.  (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(276184)

КОТЕЖ 2, 66 квм, леп двои-

пособан, II, ЦГ, 43.000.

„Олимп”, 351-061, 063/494-

898. (276299)

КОТЕЖ 2, 66 квм, леп двои-

пособан, усељив, VI, ЦГ,

43.000. „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (276299)
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ПОНУДА

ЛОКАЛИ

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

Матуранти Гимназије 1970/74.

Сусрет 25. маја 2019, у 18.30, у гимназији

Свечана вечера 20 сати „Трешњица” (на Корзоу)

Уплата 250 динара на рачун или лично:

250 115 000 963 120 057

Контакт: 060/052-31-15, Марија; 

063/722-49-98, Љиљана;

063/847-41-62, Олгица                             
(13/276386)

Потребне конобарице

за рад у кафићу 

у Банатском Новом

Селу. Рад у другој

смени од 19 до 01.

062/391-501.
(15/

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

Потребна особа до 45 година старости, за рад у

производњи, фирми која се бави услужним сечењем

и кантовањем плочастог материјала. Пријаве mailom:

stefanymil@gmail.com и телефоном на 065/381-65-25,

радним данима од 8 до 16 сати.
(12/276370)

ХИТНО издајем два разрађена фризерско-козметичка

салона са свом опремом за маникир, педикир, депи-

лацију, фризера и соларијум.

Локали су у: Панчеву, Ул. Змај Јовина 5/б локал 9; у

Долову, Ул. ЈНА 4. Контакт телефон 064/355-84-82. 
(5/276256)

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм 
до 250 квм, на Новосељанском путу 37, 

у комплексу иза Максија.

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

Потребни радници за рад на висини
(грађевински лимари, помоћни радници

и брaвари.

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

/2
7

6
0

2
6

)

ПОТРЕБНИ
КУВАРИ И
КОНОБАРИ
SA ISKUSTVOM

„MAG NO LI JA LUX”,
064/393-56-90

Ресторану „Шајка”

потребне

конобарице

064/383-89-68

(7
/2

7
6

3
0

4
)

Поликлиника „Panmedica” Панчево

Тел. 013/351-551, 064/133-54-98

др мед. Душан С. Анђелковић

интерниста-гастроентеролог

• Интерна медицина • гастроентерологија

• ултразвук стомака • гастроскопија • колоноскопија

Панчево, Жарка Зрењанина 125
(3/276160)

ПОТРЕБНИ радници 
за постављање оптичких каблова

и инсталација за тотал ТВ.

Контакт телефон 065/333-33-00

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
58 квм, поткровље, може
кредит. 060/043-52-98.
(276401)

КУПУЈЕМ двоипособан или
трособан стан, ЦГ, лифт, на
Тесли или Котежу 2, није
агенција. 064/333-61-54.
(275822)

АГЕНЦИЈИ (238), „Тесла не-
кретнине” , 064/668-89-15,
поребан двоипособан стан
на Стрелишту. 

ИЗДАЈЕМ стан у кући , пра-
зан. Стрелиште. 062/806-
15-85. (276172)

ГАРСОЊЕРА са грејањем,
посебан улаз. 065/865-66-
70. (276198)

НОВО у Агенцији „Тесла не-
кретнине” посебне погодно-
сти за продавце. 064/668-
89-15. (р)

ИЗДАЈЕМ мању кућу на ста-
рој Миси. Полунамештена.
060/434-48-07 (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 46 квм, Ко-
теж 2, договор. 062/271-
124, Саша. (СМС)

ИЗДАЈЕ се једнособан пра-
зан, 40 квадрата, са цен-
тралним грејањем и теле-
фоном Содара. 060/151-23-
55 (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан, дворишни. 373-
237, нова Миса. (276115)

ИЗДАЈЕМ просторију 12 х 5
м, са струјом и водом на
Новосељанском путу. Тел.
064/137-48-67. (276095)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, Радивоја Кораћа 9/2.
064/252-49-02. (276102)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, без грејања, кућа,
Стрелиште. 064/387-25-35,
311-071. (276121)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у цен-
тру. 064/224-61-88.
(276140)

ИЗДАЈЕМО станове у цен-
тру града. Контакт: Љупко,
063/313-844; Маријана,
063/693-944. (ф)

ИЗДАЈЕМ кућу, плац 10
ари, Ауто-плац, складиште,
паркинг грађевинских ма-
шина, камп-приколица, во-
зила. 0667322-780.
(276169)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01.
(276175)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
новој Миси. Тел. 372-677.
(276377)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан од 1. маја.
Моравска, изнад Максија.
063/764-49-23. (276182)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
намештен, центар, самци-
ма, радницима. 061/182-37-
90. (276188)

ИЗДЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Тесли, 120 евра.
(300), Агенција „Ћурчић”,
063/803-10-52. (276184)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан, Котеж 2. 064/888-
18-65. (276827)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у Ул. Жарка Зрењани-
на бр. 60. 061/205-99-08.
(276258)

ИЗДАЈЕМ намештен четво-
рособан стан у центру, гас,
тераса, 130 квм. 064/320-
84-32. (276244)

ПОВОЉНО издајем стан,
самици, ђацима. 064/393-
56-09, 354-952. (276245)

ИЗДАЈЕМ двособан стана,
центар, 150 евра. Тел.
062/886-97-15. (276159)

ИЗДАЈЕ се стан, Цара Ду-
шана 38, 35 квм. 062/886-
56-02. (276336)

ТРАЖИМО стан или кућу за
изнајмљивање на Тесли,
двоипособан или већи, на
дуже. 061/143-04-02.
(276406)

ИЗДАЈЕМ двособан двори-
шни стан и једнособан, на-
мештен, 120 евра и 100
евра. Караула, Железничка
3. 063/135-29-76. (276549)

ИЗДАЈЕМ собу са заједнич-
ком употребом кухиње и ку-
аптила. 060/031-07-26.
(276337)

ИЗДАЈЕМ кућу, 50 квм, ста-
ра Миса. 060/011-96-66.
(276016)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, ученику, Тесла.
064/348-07-60. (276344)

ПОЛУНАМЕШТЕН једносо-
бан стан, Стрелиште, за из-
давање, приземље, тераса,
ЦГ. 064/307-63-93.
(276367)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
новој Миси. Тел. 372-677.
(276377)

ИЗДАЈЕМ већу собу са ку-
хињом и трпезаријом, по
потреби и спасваћу собу.
064/587-50-24. (276389)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан у кући на Стре-
лишту. 063/101-28-16.
(276399)

ИЗДАЈЕМ кућу, плац 10
ари, Ауто-плац, складиште,
паркинг грађевинских ма-
шина, камп-приколица, во-
зила. 0667322-780.
(276169)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-

штен стан код главне Ауто-

буске станице. 065/681-34-

11. (276253)

ИЗДАЈЕМ двособан стан.

062/207-004. (276226)

ПРОДАЈЕМ пословни про-
стор – два локала спојена,
укупно 53,21, укњижен, Д.
Туцовића. 063/281-954.
(275117)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрели-
шта. Тел. 064/267-71-74.
(275873)

ИЗДАЈЕМ локал 75 квм,
Војводе Путника 14, пекара
„Партизан”. 063/540-209.
(275897)

ИЗДАЈЕМ локал од 60 квм,
у центру. Тел. 066/341-173.
(ф)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, у
Његошевој улици, некада-
шња „Оптика”. Тел.
063/815-44-48. Жика.
(276384)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (276128)

ИЗДАЈЕМ зидану халу 200
квм, канцеларијски про-
стор. 064/490-00-55.
(276153)

ЛОКАЛ, Содара, 60 квм,
25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (276170)

ИЗДАЈЕМ два нова локала,
центар, један опремљен са-
лон лепоте.  063/734-82-31.
(276000)

ПРОДАЈЕМ или издајем ло-
кал, 118 квм, Његошева 1.
066/346-690. (276395)

ПИЈАЦА Стрелиште, локал
16 квм, 11.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(276296)

ИЗДАЈЕМ локале, 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (276282)

ИЗДАЈЕМ локал 72 квм,
Војводе Радомира Путника
29. 063/278-250. (276247)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и 30
квм у пролазу, Војводе Ра-
домира Путника 29.
063/278-250. (276247)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру, величине 25 квм.
062/345-958. (276342)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
450, 900, 1.600 квм.
060/043-52-98. (276401)

ИЗДАЈЕМ локал 100 квм,
погодан за шивару, канце-
ларисјки простор. АЦ „Зве-
зда”, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (276247)

ПОТРЕБНИ продавци и по-
моћни радници у кухињи.
064/643-41-22 (СМС)

РАЗРАЂЕНОМ салону у
центру потребан мушко-
женски фризер, плата
30.000. 064/470-74-43.
(275130)

ПОТРЕБНИ вредни у одго-
ворни људи за поделу фла-
јера. 064/241-45-14.
(275704)

РЕСТОРАНУ „Коноба аку-
стик” Београд потребан ку-
вар. За све информације
позовите 060/014-19-22.
(275455)

АУТО-СЕРВИСУ Scan Au to
потребан радник. 064/240-
69-63. (275482)

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

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије, за паковање и развоз
штампе. 069/867-72-07.
(275649)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије за унутрашњи
транспрот. 062/850-00-82.
(276009)

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

ПОТРЕБНА спремачица,.
063/897-55-04. (276023)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потреб-
ни радници у кухињи и за
роштиљем. Почетна плата
30.000 + пријава + топли
оброк. 013/354-043,
063/897-55-04. (276023)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије. 063/839-73-94.
(275704)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за дистрибуцију штам-
пе. 069/867-72-07. (276099)

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

ПОТРЕБАН радник за посао
на „бувљаку”. 063/836-70-
61.(276113)

ПОТРЕБНА радница за ши-
вење на индустријским ма-
шинама, на ибердеку.
064/062-22-79. (276156)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Звати на 064/646-
66-10. (ф)

ПОТРЕБНИ молери, зидари,
тесари за рад у Београду.
062/564-494. (276223)

ХИТНО потребна радница
за рад у кафићу. 064/419-
38-38. (276233)

ПОТРЕБНЕ конобарице.
Тел. 064/349-93-43.
(276193)

ПОТРЕБНА радница за рад
на бувљаку. 064/973-60-66.
(276256)

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
GP Still-net из Панчева ра-
жи грађевинске раднике са
искуством. 013/333-311.
(276345)

ПОТРЕБНИ радници ма-
шинске струке са и без ис-
куства за рад на CNC и уни-
верзалним струговима и
глодалицама. Pro me ga doo.
063/276-072, 063/1242-612.
pro me ga97@yahoo.com
(276353)

PO CO LO CO ресторану по-
требно особље за рад. Де-
војке за рад у продаји, пе-
кари за рад са финим пеци-
вом, кувар са или без иску-
ства, посластичари, возач.
064/874-03-01.   (276359)

ПОТРЕБАН пица-мајстор за
рад у пекари., 069379-02-
20. (276338)

KAF FE-u Sa por ti si mo по-
требна девојка за замену,
слободни дани. 063/361-
777. (276341)

ПОТРЕБНА конобарица/ко-
нобар. Предност старији од
30 година. 060/362-22-21.
(2726343)

ПОТРЕБАН домар на тени-
ским теренима. Звати од 20
до 22 сата. 060/362-22-26.
(2756343)

ПОТРЕБНА радница за рад
у малопродајном објекту
пекаре. Потребан пекар за
рад у производњи пекаре.
063/606-330. (276336)

ПОТРЕБАН кувар са иску-
ством. Пожељна возачка
довзола Б категорије.
066/888-13-31.  (276373)

ПИЦЕРИЈИ Piz za shop по-
требна радница. 064/555-
33-34. (276058)

ПЕКАРИ у Старчеву потре-
бан возач-радник. 060/014-
01-55. (2763829

ПОТРЕБАН комерицјалиста
на територији Панчева и
околине. 066/888-13-31.
(276378)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за доставу хране.
064/187-98-10. (276460)

СЕЧЕЊЕ, цепање и услуга
уношења огревног дрвета.
064/287-26-00. (275400)

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

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (275424)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома повољ-
но. 064/280-26-15. (275426)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (275426)

ДИМНИЧАР: чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (275078)

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

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(275145)

МОЛЕРСКИ и гипсарски ра-
дови. Неша. www.fa ce bo -
ok.co m/mo le ri zam  069/444-
23-76. (275133)

МОЛЕРСКИ и гипсарски ра-
дови. Неша. www.fa ce bo -
ok.co m/mo le ri zam  069/444-
23-76. (275133)

РАДИМ све физичке посло-
ве. Чистимо подруме, тава-
не, наш превоз. 064/144-37-
65. (276097)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-84-
29. (27611)

КОСИМ траву, коров, ши-
шам живу ограду, двори-
шта, викендице, воћњаци.
061/301-49-58.  (276127)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
064/157-20-03. (276220)

СТОЛАРСКО-БРАВАРСКЕ
услуге, поправке намешта-
ја, столарије, радови, кућа-
стан. 063/844-61-13.
(276127)

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

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

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-
КИ радови, израда/монта-
жа капија, ограда, надстре-
шница, заштитне решетке.
062/816-33-84. (276157)

ЧИСТИМ подруме, таване,
све физичке послове и све
врсте молерске радове.
Драган, 061/188-01-91.
(276136)

МОЛЕРСКИ-РАДОВИ, фар-
бање столарије и радијато-
ра. Павел, 063/809-66-61.
(276196)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столари-
ја, гипс, обраде око прозо-
ра, комплетне адаптације.
063/893-39-94. (276200)

ВРШИМО све врсте физи-
калије утовар, истовар ро-
бе, копање, изношење шута
и чишћење нус просторија.
Бојан, 066/524-43-91.
(276213)

РЕХАБИЛИТАЦИЈА повре-
да, бесплатан преглед.
063/868-04-51. (1276235)

НЕГА старих и инвалидних
лица. 063/868-04-51.
(276235)

ДУО ФРИГО – уградња, чи-
шћење, поправка клима-
уређаја. 060/681-73-88,
060/585-56-37. (276285)

ПОСТАВКА зидне и подне
керамике и рушење старог
купатила. 061/625-97-90.
(276288)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања.
Професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (276289)

РАДИМ медицински педи-
кир и маникир и депилаци-
ју. Долазим по позиву код
куће. 963/812-73-05.
(276267)

ФРИЗЕРСКОМ салону по-
требан искусан мушко-жен-
ски фризер. Плата 50 посто
зараде и ја плаћам допри-
носе. 064/329-49-19.
(276281)

ПОВОЉНО кошење, башта
и сви физички радови.
064/586-59-51, 063/258-303. 
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PNEUMASTER D.O.O. BEOGRAD

Preduzeće koje se bavi uvozom i distribucijom reno-
miranih brendova guma, kao i master franšajzer za
Vianor lanac maloprodajnih servisnih objekata, raspi-
suje konkurs za sledeće radno mesto:

MAJSTOR-VULKANIZER – 5 IZVRŠILACA

Opis radnog mesta:
– Radno iskustvo od minimum šest (6) meseci na

vulkanizerskim poslovima – montaža, demontaža,
balansiranje...

– Održavanje zadužene opreme

POMOĆNI RADNIK
PRI VULKANIZERSKIM POSLOVIMA
– 5 IZVRŠILACA

Opis radnog mesta:
– Skidanje, nameštanje točkova sa automobila i drugi

pomoćni poslovi (ne uključuje rad na mašinama
– Priprema i sortiranje guma u servisu i magacinu
– Održavanje urednosti servisa i opreme

Traženi uslovi za oba radna mesta:

– Poželjna vozačka dozvola B kategorije – aktivni
vozač

– Da kanddidat nije osuđivan

CV slati poslati na email: sanja.djuric@pneumaster.rs

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:

СПРЕМАЧИЦА
За ин те ре со ва ни тре ба да се јаве на број телефо-
на 013/219-09-03 или до ђу 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. април 2019.

ТЕПИХ СЕРВИС
KARCHER

Дубинско прање
намештаја,

превоз бесплатан. 

064/129-63-79, 302-820
(9/276351)

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

ПОТРЕБАН ОРТАК
(инвеститор) за
довршење адаптације
ресторана.
Велики паркинг, 
локација одлична.
063/179-01-78     

(14/276393)

Чишћење септичких јама
и одгушење канализације

„Еко смарт” Панчево 063/234-732, 063/234-829
(4/275868)

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, зидова,
бетона, бетонирања, одно-
шење ствари. 064/122-69-
78. (276280)

КРЧЕЊА плацева, обарање
стабала, ископи, бетонира-
ња, рушења, итд. 060/035-
47-40. (276280)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, шут, гараже, шупе, ра-
димо све послове. 061/321-
77-93. (276315)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (276319)

ВОДОИНСТАЛАТЕР одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, заме-
не, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (276314)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако дрво
које вам смета. 063/369-
846 (276313)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (276302)

АЛУ и ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (276332)

СВЕ врсте физикалије, уто-
вар/истовар, рушење, чи-
шћење, разбијање бетона,
кошење траве, обарање ста-
бала, одвоз шута и непо-
требних ствари. Дејан,
061/626-14-50. (267339)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством квалитет-
но, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-37-
06. (276356)

КЕРАМИЧАР са вишегоди-
шњим искуством. Уградња
свих врста подне и зидне
керамике. 064/128-38-49.
(276357)

ПОВОЉНО кошење, башта
и сви физички радови.
064/586-59-51, 063/258-
303. (276375)

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

ДИМНИЧАР: чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (275078)

ВРШИМО све врсте физи-
калије утовар, истовар ро-
бе, копање, изношење шута
и чишћење нус просторија.
Бојан, 066/524-43-91.
(276213)

СТОЛАРСКО-БРАВАРСКЕ
услуге, поправке намешта-
ја, столарије, радови, кућа-
стан. 063/844-61-13.
(276127)

МОЛЕРСКИ-РАДОВИ, фар-
бање столарије и радијато-
ра. Павел, 063/809-66-61.
(276196)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-84-
29. (27611)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (275426)

НЕГА старих и инвалидних
лица. 063/868-04-51.
(276235)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 064/317-10-05.
(276331)

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. (272893)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење, одвоз шута са уто-
варом. Атанацков. 063/771-
55-44. (275756)

КУРС румунског језика,
рмунски културни-едукатив-
ни центар, Панчво, његоше-
ва 7. 062/821-44-94.
(276007)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево-даље, цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (4807-96)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 062/976-
18-42, 064/390-00-87.
(27633

ЗИДАЊЕ, бетонирање,
оправка старим нових кро-
вова. 013/664-491, 063/162-
53-89. (275334)

ИЗРАДА/МОНТАЖА ПВЦ
АЛ столарије, лимарије,
браврија, ограда, капија,
кованија. 064/068-10-85.
(275161)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са уто-
варом. 063/246-368.
(275242)

СЕЛИДБЕ, камионски, ком-
би превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне ства-
ри. 064/280-30-16, 063/731-
77-67, Владимир. (275775)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
/276122)

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

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. (276168)

КРОВОВИ, поправке, заме-
на црепа, летви, старог цре-
па и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење,
изолације, најјефтинији у
граду, пензионерима екстра
попуст. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-
00, 062/845-96-26,„Елек-
троизградња”.(276168)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, ба-
терије, санитарије, при-
кључка воде и канализације.
Од 0 - 24 сата, пензионери-
ма екстра попуст. Долазим
одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-
00, 062/845-96-26, „Елек-
троизградња”.(276168)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камиони-
ма, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намешта-
ја, 0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (276291)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(276291)

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.(276291)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com  (276291)

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-
оном Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољ-
није, Иван. 063/107-78-
66.(276291)

СЕЛИДБЕ, робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван,
063/107-78-66.(276291)

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, врата, капи-
је, врло повољно. 060/140-
54-44. Дуле. (276222)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, ламинат. 062/976-
18-42, 064/390-00-87.
(276331)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарије.
Пензионерима попуст.
013/235-78-82, 062/564-
494. (276223)

РОЈАЛ МГ: затварање тера-
са провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (276230)

МАСАЖА, релакс за потпу-
но уживање и опуштање ва-
шег тела. Повољно, Марија.
064/269-94-87. (276158)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, шпо-
рете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом.
„Фриготехник”, 913/361-
361, 064/122-68-05.
(276325)

КОМПЈУТЕРИ: сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање.
Брзо, повољно. 060/351-03-
54. (276260)

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо са
гаранцијом. Овлашћени
сервис „Фриготехник”,
913/361-361, 064/122-68-
05. (276325)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 064/317-10-05.
(276331)

ЛАЛЕ – превозим кипером
повољно, туцаник, песак,
шљунак, сејанац, утовар,
одвоз шута. 064/354-69-94,
063/754-02-72. 

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут са уто-
варом. 063/246-368.
(275242)



ТУРИЗАМ
РАЗНО

УСЛУГЕ

Петак, 19. април 2019. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21

15. априла преминуо је наш драги

ВЛАДИСЛАВ ДАМЊАНОВИЋ
1934–2019.

Сахрана је обављена 16. априла 2019. године на Новом гробљу у

Панчеву.

Заувек ће бити у нашим срцима.

Последњи поздрав: супруга СМИЉА, ћерка ЈАСМИНА, 

зет БОГДАН, унука МАРИНА и унук МОМЧИЛО

(63/276212)

Последњи поздрав оцу наше колегинице

ВЛАДИСЛАВУ ДАМЊАНОВИЋУ

Колектив ЈП „Урбанизам” Панчево

(67/276218)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 13.

априла 2019, преминула наша драга

ГОСПАВА КОЈИЋ
1938–2019.

Сахрана је обављена 15. априла 2019, на Пра-

вославном гробљу у Старчеву.

Захвални смо за несебичну љубав, доброту, по-

жртвованост. Заувек ће остати у срцима и ми-

слима најмилијих.

Ћерке: РАДА, СВЕТЛАНА, ВЕСНА и ЈАСМИНА

са породицама и унуци САША и БОЈАН

са породицама
(123/

Драги наш,

твоја смрт нас никада неће раставити, живећеш заувек у нашим

срцима

КЕБЛЕШ ЈОВАН
13. VI II 1944 – 7. IV 2019.

Вечно ће те волети твоја супруга ЗЛАТИЈА, 

син ПЕТАР и ћерка МАНУЕЛА

(4/276086)

КЕБЛЕШ

ЈОВАН
13. VI II 1944 – 7. IV 2019.

Последњи поздрав

од кума САВЕ

НИКОЛИЋА

(5/1276086)

Последњи поздрав

драгом течи

ГОЈКУ

ЖУГИЋУ

од породице

МИЛОВИЋ

(124/276405)

НАДА СПАСИЋ

Бако, увек ћеш нам бити у срцу.

Твоји: ЛАКИ, МИКИ, ОГИ и НАЂА
(122/276383)

Последњи поздрав нашој најдражој мајци и супрузи

НАДИ СПАСИЋ

Њен супруг ЧЕДОМИР, син СРЂАН, ћерка ДАЛИБОРКА

и зет ПЕТАР
(121/276383)

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.

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

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

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. (272893)

МАСЕРКА потребна за опу-
штајућу релакс масажу, мо-
же почетница. 061/298-96-
69. (275793)

ПЕНЗИОНЕР педесет годи-
на, из Панчева, 180/90, тра-
жи женску особу за брак,
брачна заједница, да се јаве
озбиљне до 56 година, од
15 до 19 сати на 065/608-
23-20. (276210)

ИЗДАЈЕМ кафић за журке и
рођендан. 060/362-22-26.
(276343)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу за ча-
мац РБ ПА 122 Ф, издату од
Капетаније Панчево, на име
Срђан Влајковић. (3811)

СТАРИЈЕМ брачном пару
потребна помоћ, вођење
домаћинства за некретнине.
Тел. 617-774. (276262)

СОКОБАЊА, издајем нове
апартмане код Борића, ре-
зервишите на време. Тел.
064/507-20-84. (276299)

ИЗДАЈЕМ апартман на Зла-
тибору. Тел. 065/225-14-55
и 065/225-14-56

Радно време благајне

„Панчевца”

„Панчевац” који ће се код колпортера

појавити у четвртак, 25. априла, а на

киосцима дан касније, биће двоброј.

Број после њега изаћи ће 10. маја.

Благајна у Улици Вука Караџића 1 због

празника ће имати следеће радно

време:

петак, 26. април не ради

субота, 27. април не ради

недеља, 28. април не ради

понедељак, 29. април не ради

уторак, 30. април од 8 до 15 сати

среда, 1. мај не ради

четвртак, 2. мај не ради

петак, 3. мај

уобичајено, од 8 до 13 сати.
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Последњи поздрав драгом пријатељу

САШИ

Искрено саучешће породици Димитријевић

од САВЕ и НЕНЕ ЈАНКОВИЋ са породицом

(3/276085)

Наш драги

ЛАЗО ЈОВАНОВИЋ
1946–2019.

преминуо 12. априла 2019.

Сахрана је обављена 13. априла 2019, у Банат-

ском Новом Селу

Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, син ПРЕДРАГ,

ћерка САЊА, снаја НАДА, зет ЖЕЉКО и унучад

(6/276088)

ЛАЗО ЈОВАНОВИЋ

Последњи поздрав нашем куму од породице

КЉАЈИЋ
(7/276088)

Последњи поздрав

нашој

МИКИЦИ

од породице

ЂОРДАН

(26/276138)

ЈАЊА РАДАКОВИЋ
1954–2019.

Ову љубав према теби ни смрт не прекида и тугу време не ле-

чи. Хвала ти за сву брижност, топлину и љубав коју си нам

пружила

Остали смо те жељни...

Твоји најмилији: СОКА и БРАНКО са породицама, 

сестра МАРА и брат СИМО с породицама

(36/276163)

ДРАГАН

ДРАГОЈЛОВ
1954–2019.

Последњи поздрав

Драгану од тетка

ЈЕЛИЦЕ и брата

ВЛАСТЕ

(74/276243)

ЈОВИЦИ
Почивај у миру добри
мој Јоване.

ДУШАН ЛУКИЋ
са породицом

(93/276294)

12. априла 2019. године, преминуо је наш драги

СТАНИСЛАВ МАРИНА
1961–2019.

Твоји: синови МИЛОШ и МЛАДЕН.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

(103/276318)

Обавештавамо родбину и пријатеље да се наш драги

ЧЕДОМИР БОЈАТ

упокојио 12. априла, у 86 години живота. Сахрањен је 15.

априла, у 12 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга МАРИЈА и синови НЕНАД и МИОДРАГ

са породицом

(65/276217)

Последњи поздрав нашем драгом течи

ЧЕДОМИРУ БОЈАТУ

од АЛЕКСАНДРЕ МИНИЋ, са ћеркама 

ЈЕЛЕНОМ и МИЛИЦОМ
(66/276217)

Последњи поздрав драгом другу и пријатељу

ЧЕДОМИРУ БОЈАТУ

од РАТКА и ЗОРИЦЕ са породицом

(89/276283)

Последњи поздрав

ЧЕДИ

Породице ВЕСЕЛИНОВ и КОСТИЋ

(104/276323)

Последњи поздрав дра-

гој сестри и тетки

СТАНИ

ОБРЕНОВИЋ
24. VI II 1933 – 14. IV 2019.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Сестра МИЉА, сестрић
МИОДРАГ и братаница
БЕБА

(107/276327)

С тугом се опраштамо
од наше баке

СТАНЕ

ОБРЕНОВИЋ
24. VI II 1933 – 14. IV 2019.

Почивај у миру.
Породица КОТЛАЈА

- ЈЕЛЕНА, БОЖО, РАДА
и МИЛУТИН

(108/276327)

Драгој комшиници

СТАНИ ОБРЕНОВИЋ

последњи поздрав

станари у Вршачкој 10

(92/276292)

14. априла 2019, у 86. години преминула је наша
супруга и мајка

СТАНА ОБРЕНОВИЋ
24. VI II 1933 – 14. IV 2019.

Почивај у миру, успомену на тебе чуваће твоји: супруг

ВЛАДИСЛАВ и син ЗОРАН (106/276327)

СТАНА ОБРЕНОВИЋ
1933–2019.

Напустила нас је једна племенита душа, али у нашим
мислима остаће вечно.

ДРАГАН, БЕБА и МИЛИЈАНА са породицом
(116/276365)

Радно време благајне „Панчевца”

„Панчевац” који ће се код колпортера

појавити у четвртак, 25. априла, а на

киосцима дан касније, биће двоброј.

Број после њега изаћи ће 10. маја.

Благајна у Улици Вука Караџића 1 због

празника ће имати следеће радно време:

петак, 26. април не ради

субота, 27. април не ради

недеља, 28. април не ради

понедељак, 29. април не ради

уторак, 30. април од 8 до 15 сати

среда, 1. мај не ради

четвртак, 2. мај не ради

петак, 3. мај уобичајено, од 8 до 13 сати.
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КСЕНИЈА ТОДОРОВИЋ

Хвала ти што смо били део твог живота.

Почивај у миру.
Породица ГЛАВИЧ

(157276110)

13. априла 2019. преминула је наша мама, сестра и бака

КСЕНИЈА ТОДОРОВИЋ
1940–2019.

Хвала за сву љубав што си нам пружила.

Ћерке ВЕРА, НАТАША и ТАМАРА, брат ДЕЈАН, снаја ИВАНКА,

сестра ЉИЉАНА, унучад ЂОРЂЕ, ВЕЛИМИР, МАРИНА и ЈОВАНА

и остала родбина и пријатељи

(23/276130)

Последње збогом

КСЕНИЈИ ТОДОРОВИЋ
Наша заједничка дружења, драга Ксенија, остаће нам
у трајној успомени.

Твоји кумови: БРАНКА, ВУКИЦА и ЉУБО
(24/276131)

10. априла 2019. године преминуо је наш

вољени супруг, отац, свекар и дека

АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ
1942–2019.

Ожалошћени: супруга СЛОБОДА, синови

ПРЕДРАГ и ДЕЈАН, снаје ДРАГАНА

и САНЕЛА и унука ИРЕНА

(22/276129)

Последњи поздрав

нашем комшији

АЛЕКСАНДРУ

НИКОЛИЋУ

ЦАНЕТУ

Станари зграде у

Стевана Шупљикца 155

(27/276139)

Последњи поздрав драгој комшиници

ЛЕПОСАВИ НИКАШИНОВИЋ

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5

(13/276108)

Остали смо без наше добре и драге сестре и снаје

КСЕНИЈЕ ТОДОРОВИЋ
1940–2019.

Почивај у миру.
БАЦКО, ВАНДА са децом и ЉИЉА

(56/276203)

10. априла 2019. преминула је наша драга

КОРНЕЛИА МЕЂЕШИ
1951–2019.

Ожалошћени: супруг АНТАЛ, син АНТАЛ,

снаја РАДИЦА, унук АТИЛА и унука ИРЕНА

(53/276197)

ЛЕПОСАВА НИКАШИНОВИЋ
1932–2019.

Наша вољена тетка преминула је 12. априла 2019. године.

Ожалошћени: сестричина ЗОРИЦА са породицом

и сестрић ЗОРАН са породицом

(95/276298)

Напустио нас је наш драги

СИМА СТОЈАНОВ

Твоја доброта и духовитост којом си зрачио ви-

ше су него довољни за незаборав.

Твоји: МИЛЕ, БОСА, ЉИЉА, БОЖА, СВЕТЛАНА,

МИША, ТАЊА, МИЛИЦА, МИША, СРЛЕ

и ЈЕЛЕНА

(83/276272)

Није више са нама наш драги

СИМА СТОЈАНОВ

Вечно ћеш остати у нашим срцима и нашим

мислима.

МИЛЕ СТЕПАНОВ са породицом

(84/276272)

СИМА

СТОЈАНОВ

Последњи поздрав

од породице

ОБРАДОВИЋ

(68/276221)

Последњи поздрав

СИМИ

од сестре МАРИЦЕ

с породицом

(71/276236)

Последњи поздрав

СИМИ

од САВЕ, СЕКЕ, 

МАРКА и ЈОВАНЕ

(72/276236)

Последњи поздрав

СТОЈАНОВ СИМИ

од породице

АДАМОВИЋ
(80/276266)

Последњи поздрав

СИМИ
од породица ПОПОВ,

ПРВАНОВ

и ИВОШЕВИЋ
(62/276209)

Наш вољени,

СИМА СТОЈАНОВ
1947–2019.

преминуо је 13. априла 2019.

Почивај у миру, успомену на тебе чуваћемо зау-

век.

Твоји: супруга НАДА, син СИНИША, унуци

АЛЕКСА и УРОШ, снаја АЛЕКСАНДРА

и свастика ДУЊА
(110/276329)

Последњи поздрав вољеном деди

СИМИ СТОЈАНОВУ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

АЛЕКСА и УРОШ

(109/276329)

Последњи поздрав драгом пријатељу

СИМИ СТОЈАНОВУ

Породица ЈОВИЧИЋ

(113/276349)

Последњи поздрав

куму СИМИ

Кумови ПЕРА и ЉИЉАНА са породицом
(120/276380)

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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14. априла 2019. године, после дуге и те-

шке болести, преминуо је наш

НИКОЛА КАПУР
1941–2019.

Ожалошћена супруга НАДА

и ћерка СВЕТЛАНА

(57/276206)

НИКОЛА КАПУР
1941–2019.

Последњи поздрав деди од унуке МАЈЕ

са породицом
(58/2762069

НИКОЛА КАПУР
1941–2019.

Последњи поздрав тати од ћерке ЗОРИЦЕ, зета

ЦВЕТЕ и унука САВЕ
(59/276206)

НИКОЛА КАПУР
1941–2019.

Последњи поздрав деди од унуке ЈЕЛЕНЕ

са породицом
(60/276206)

С тугом обавештавамо родбину и пријате-

ље да је наш вољени отац и супруг

МИЛАН ОСТОЈИЋ

изненада преминуо 5. априла 2019, у 53

години.

Сахрана је обављена 7. априла 2019, на

гробљу у Бања Луци.

Успомену на њега вечно ће чувати његове

МИЛИЦА, НАТАША и ВЕСНА

(105/276324)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 13. априла 2019. преминуо

наш драги

АНДРИЈА БУЗА
1940–2019.

Сахрана је обављена 16. априла 2019. године.

Мој вољени, отишао си са анђелима. 

Захвална сам Богу што си био део мог живота.

Твоја МАРИЈА

(50/276191)

Нашем драгом

АНДРИ

Хвала ти за сву брижност, топлину и љубав коју си нам пружио.

Премало је речи, а превише туге.

Твоји најмилији: ГОЦА, БОБАН, ЛАКИ и МИНА

(51/276191)

Драгом

АНДРИ

Хвала ти што си нам пружио безусловну љубав.

Неми смо од туге и бола.

Недостајеш...

Твоји: БИЉА, ЂОЛЕ и МИКА

(52/276191)

Драгом

АНДРИ

последњи поздрав од колега из Сектора

финансија и продаје

(102/276317)

Последњи поздрав

куму

АНДРИ

Заувек ћеш остати

део нашег живота.

ПЕТАР и СНЕЖА

СТАНКОВСКИ

(94/276297)

Последњи поздрав за вечност драгом Андри

АНДРИЈА БУЗА

ИВАНА и ИГОР

(20/276123)

Последњи поздрав куму
Андри

АНДРА БУЗА

Кумови ЈЕЛКА и МИЛЕ

(69/276225)

Последњи поздрав

АНДРИ БУЗА

од кума ВЕСЕЛИНОВ
ЧЕДЕ и МИЛОША

са породицом
(76/276259)

5. априла 2019. године преминула је наша мајка

и бака, у 57. години

СНЕЖАНА ЦВЕТКОВИЋ
1962–2019.

Сахрана је обављена 15. априла 2019, на гробљу

у Јабуци. 

Ожалошћени: син ДАЛИБОР, ћерка ДРАГАНА,

унук ДАВИД, зет ДРАГАН и остала родбина

(75/276246)

Последњи поздрав

СНЕЖАНИ
ЦВЕТОВИЋ

од стрица РАТКА и стрине

МИЛИЦЕ
(96/276300)

Последњи поздрав сестри

СНЕЖАНИ

ЦВЕТКОВИЋ

од сестре ТАЊЕ

(97/276300)

Изненада нас је напустио

ЈОВИЦА ЖИВАНОВ
1970–2019.

Хвала ти на љубави и пожртвованости, на шала-

ма, на свему што си нас научио и пружио нам.

Живиш у нашим мислима и срцима.

Заувек ћемо те волети и памтити.

Супруга ЉИЉАНА, синови АЛЕКСА и СТЕФАН
(85/276275)

Изненада нас је напустио наш

ЈОВИЦА ЖИВАНОВ
1970–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Мајка ВИДОСАВА и брат ПЕРИЦА
(86/276276)

Последњи поздрав колеги

ЈОВИЦИ ЖИВАНОВУ

КОЛЕТКИВ ЈКП „ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО
(117/Ф)
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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.

БУДИМИР ПЕЈАКОВИЋ

Утехе нема, заборав не постоји за све нас

који те волимо.

У суботу, 20. априла 2019, у 11 сати, на

Старом православном гробљу, даваћемо

годишњи помен.

Твоји најмилији: ЛОЗЕНА, ИВАНА, 

МАРКО и СВЕТОЗАР са породицама.

(100/276311)

Вољени наш

ПЕЦО

Навршила се година откако ниси са нама. Недо-

стајеш. Иако те нема, живиш у нашим мислима

и срцима.

Заувек твоји вољени: супруга РАДА, деца

ДЕЈАН и ДИЈАНА са породицама и унуци

АНАСТАСИЈА, ЛАНА и АЛЕКСЕЈ

(99/276310)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВ

БОГОЉУБ НАДА
21. IV 2007 – 2019. 23. IV 1996 –2019.

Син РАСТКО и ћерка ЈЕЛЕНА
(101/276316)

20. априла 2019. навршава се пола године од

смрти нашег драгог и вољеног

ВЛАДИМИРА НАСТАСОВИЋА

Заувек си у нашим срцима и мислима.

Твоја супруга ВЕСНА, мајка ДАНИЦА

и ћерка БОЈАНА са породицом

(111/275803)

21. априла навршава се дванаест година од

смрти нашег

БОГОЉУБА БАТЕ ЈОВАНОВА
2007–2019.

Брат ЂУРИЦА са породицом

(112/276340)

Прошло је четрдест тужних дана без наше

ЉУБЕ ЛАЗИЋ

Заувек у срцу њене породице.

МИКА, СТАНКО, МИЛАН и САШКА
(118/276368)

МАРИЈА

ЂУРОВСКИ
1925–2018.

Прошло је пола годи-

не откако ниси с на-

ма, али ћеш увек би-

ти у нашим срцима.

Твоји најмилији
(119/276373)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 20. априла 2019. у 11 сати, на Новом гро-

бљу, дати годишњи помен нашој драгој

СНЕЖАНИ ТОМАШЕВИЋ

Прошла је година пуна туге и бола. Заувек ћемо

чувати успомену на тебе.

Супруг СЛОБОДАН и деца ВЛАДИМИР, 

ТАМАРА и НАТАЛИЈА
(39/276166)

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Почивај у миру и знај да никада нећемо забора-

вити тај топли анђеоски осмех.

Брат ДЕЈАН са породицом
(37/276166)

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Све твоје врлине, храброст, срдачност, упорност

и доброта чине да те никада не заборавимо.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји: свекар, свекрва и девер

(40/276166)

СНЕЖАНА

ТОМАШЕВИЋ

Остаће вечно у на-

шим сећањима твоја

доброта, племенитост

и осмех на лицу с ко-

јим си нас увек доче-

кивала и испраћала.

Нека те анђели чува-

ју.

Мајка МИЛАНКА

(38/276166)

СНЕЖАНА ТОМАШЕВИЋ

Прошла је година откако ниси са нама. Ми тебе

никада нећемо заборавити.

Твоје колегинице - „Институт др Јосиф Панчић”

(114/276354)

СЕЋАЊЕ

КОСТА УВАЛИН
21. IV 1996 – 21. IV 2019.

Увек си са нама у нашим срцима.
Породица УВАЛИН

(29/276146)

СЕЋАЊЕ

РАДИВОЈ ЛЕМАЈИЋ ЛЕМА
2011–2019.

С љубављу твоја породица
(30/276148)

Шестомесечни помен

ЂОКА КОРБИН
23. III 1936 – 22. X 2018.

Од ћерке ДУШИЦЕ
са породицом

(41/276177)

СЕЋАЊЕ

Навршава се тринаест жалосних година

ЂОРЂЕ ВАСИЉЕВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(8/276090)

Последњи поздрав вољеном брату и ујаку

БУЗА АНДРИЈИ

Оставио си нас изненада да вечно тугујемо за тобом.

Хвала што си постојао.

Твоја сестра АРАНКА, зет СЛАВКО, сестрић АНДРЕЈА

и ИВАН, снаја МАРИНА и унук МИХАЈЛО

(64/272614)

Последњи поздрав драгом пријатељу

АНДРИ

од породице ЂОРДАН
(19/276124)

Последњи поздрав

АНДРИЈИ БУЗА

Комшије у Лењиновој 16

(42/276178)
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20. априла, у 11 сати,

у Старчеву, дајемо

годишњи помен

СМИЉАНИ

ЈАКШИЋ

Година прође, а туга

и бол остају.

Супруг ВЕЛИМИР,

ћерка МИЛИЦА, зет

МИЋА и унуке

САЊА и ТАЊА

са породицама

(14/276109)

ПИПЕРСКИ

МИХАЈЛО МИША МАРА
22. IV 1999 – 22. IV 2019. 2002–2019.

Увек у мислима и срцу својих најдражих.
Породица

(17/276115)

СЕЋАЊЕ

ЗЛАТА
ПАВЛОВСКИ

22. IV 2011 – 22. IV 2019.

Твоји најмилији
(25/276137)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА
БЈЕЛАНОВИЋ

2012–2019.

Заувек у нашим мисли-
ма и срцима.

Ћерка РАДА, зет
МИРКО, унука НАТАША,

праунуци СТЕФАН и
НИКОЛА и ТИНА и АЊА

(31/276151)

ЉУБИЦА

БЈЕЛАНОВИЋ
2012–2019.

Вечно у нашим срцима
и мислима. Недостајеш.

Супруг МИЛАН, син
РАДОШ, снаја НЕВЕНА

и унук БОЖИДАР

(32/276151)

Пролази друга годи-

на од смрти нашег

тате, таста, деде и

прадеде

БРАНИСЛАВА

НИКОЛИЋА
7. VII 1934 – 15. IV 2017.

Живећеш заувек у

нашим срцима.

Захвалне ћерке

НЕНА, ЗОРИЦА

и ВЕСНА

с породицама

(33/р)

Извињавамо се ћер-

ка ма Нени, Зорици и

Весни због изоставље-

ног Весниног имена у

помену за њиховог

преминулог оца Бра-

нислава Николића.

(47/р)

21. априла навршава се четрдесет дана откако није с
нама наша

МИЦА ПОПОВ

Твоја деца ДРАГАНА и ДРАГАН

(45/276186)

21. априла 2019. навршава се тридесет пет годи-

на откако ниси са нама

ВАСА МАРИНКОВИЋ

Године пролазе и не могу избрисати успомену

на тебе. Увек ћеш бити са нама. У срцу те носимо.

Твоји: супруга ВУКОСАВА, син СПАСОЈЕ, 

снаја РАДМИЛА, унук ДЕЈАН и унука ЈЕЛЕНА

(73/276239)

Помен поводом шест месеци бола и туге

за вољеним

ДРАГАНОМ СТОКИЋЕМ

Никада нећемо заборавити твоју доброту,

људскост, поштовање, младост...

Тетке РУЖА и ЂУЂА и тече

БОКИ и СТАНИМИР

(87/276278)

23. априла 2019. навршава се шест

година од растанка са вољеним

МИЛАНОМ ЈОЈКИЋ

25. априла 2019. је осам месеци от-

када нас је напустио вољени

ШЕГИ

Утехе нема, заборав не постоји за оне који вас воле.

Док живимо, Ви ћете живети с нама.

Супруга и тетка ЈЕЛИЦА, син и брат ЗОРАН, ћерка и сестра ЗОРИЦА
(46/276187)

ПОМЕН

МИЛКА НИКОЛОВСКА

1944–2019.

Наша вољена преминула је 11. марта 2019. Зау-

век ће живети у нашим срцима.

Твоји: РИСТО и МАРИНА са породицама

(61/276208)

Прошле су двадесет три године откад је умрла

моја мајка

АНЂЕЛКА ПОПОВ

С тугом и љубављу њена СЛАВИЦА
(82/276629)

20. априла, у 11 сати, дајемо годишњи помен

нашем вољеном супругу, оцу, деди и прадеди

НИКОЛИ ДОМАЗЕТУ
1936–2018.

Био си и остао наш анђео чувар.

Остају нам само дивна сећања, сета и бол за

тобом.

За све што долази – недостајеш!

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Твоје богатство: супруга, ћерка, синови, 

унуци, праунуци, зетови и снаје

(81/276266)

ЈОРДАНА ШУЉА

Прошле су три године
откако ниси са нама.

Твоји најмилији

(48/276189)

У недељу, 21. априла 2019. навршава се четрдесет дана откада

нас је напустио никад непрежаљен супруг и отац

РАДОСАВ ШОШКИЋ
7. IX 1954 – 13. III 2019.

Помен ће се одржати, у 11 сати, на Новом гробљу.

Хвала за сан, за мир, за љубав.

Неутешна породица.

Супруга МИЛА и ћерке НАТАША и БОЈАНА

(91/2762909

Тужно сећање на мог вољеног брата

РАДОСАВ ШОШКИЋ
машински инжењер

7. IX 1954 – 13. III 2019.

Прошло је четрдесет дана препуних бола и туге откада ниси са

нама. У нашим срцима ћеш заувек живети.

Никада и ничега се ниси бојао на путу истине и правде, али

нажалост прерано си заустављен.

Са љубављу и тугом брат МИЛОРАД, снаја РАДЕНКА, 

братанац ДАНИЛО и братаница МАРИЈА

(90/276290)

Прошла је година од

смрти моје нине

СМИЉАНЕ

ЈАКШИЋ

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Синовац ЈОВА

са породицом
(98/276305)

СЕЋАЊЕ
21. априла је четрдесет
дана откада није са на-
ма драги комшија

РАДОСАВ

ШОШКИЋ

У знак сећања комшије

у М. Пијаде, улаз 115

(115/276360)
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20. априла, у 10.30 , на гробљу Котеж 1, одржаће

се годишњи помен мојој супрузи

КОРНЕЛИЈИ ЈОВАНОВИЋ
23. IV 2018 – 2019.

Година је прошла а ја не могу да се помирим са

тим.

Твој супруг ВОИН

(2/275546)

Уснули сине мој...

ЂУКА САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2019.

Шест најтужнијих, најтежих и предугих година
сине мој...
Без тебе не знам даље...
Тога дана живот је стао....
Једино што знам и што могу јесте да те пуно волим.

Твоја мама
(10/276100)

КОРНЕЛИЈА ЈОВАНОВИЋ
23. IV 2018 – 23. IV 2019.

Увек си у нашим мислима и причама.
Много нам недостајеш.

Твоји кумови: НАДА и МАЈА са породицом
(9/276091)

ЂУКА

САНАДЕР
24. IV 2013 – 24. IV 2019.

Драги наш Ђука...

Без тебе сваки дан

тужнији, само лепа

сећања и успомене...

Туга велика... 

Воли те бака ВИДА,

тетка МИРА, 

сестра СЛАЂАНА

и брат ЈОВАН

(11/276100)

24. априла 2019. на-

вршава се четрдесет

дана откако нас је на-

пустила наша драга

ВУКИЦА

ВУЈНОВИЋ
рођ. Венчев

Остају тужног срца

ДАНКА и МИКИ

(12/276103)

24. априла навршава се осам година откако није

с нама наша

НАДА ГВОЗДЕНАЦ

Заувек у срцима и сећању њене породице.

Супруг ПАВЛЕ, ћерка МИРЈАНА, зет

ВЛАДИМИР и унуци АНТОНИЈА и АЛЕКСА

(16/276114)

У четвртак, 18. априла навршило се пет година откако са нама ни-

је наш

МИЛОЈИЦА ПЕКОВИЋ

Успомену на њега чувају његови: супруга РАДА, синови ГОРАН и

БРАНКО, снаја МИРА и унука ЈОВАНА
(18/276120)

Четрдесетодневни
помен

СВЕТОЗАР
КРАЧУНОВ

Цвета Патријаров

Волимо те.
Твоји Брестовчани: ујак
ЂУРИЦА КАШИКИЋ и
тетка НАДА СТАНКОВИЋ
са породицама

(21/276126)

САША ВЕЧАНСКИ

Не, ово није ружан сан, из њега се нећемо про-

будити, ово је стварност.

Пре годину дана отишао си на твој пут мира.

Био си нам љубав, срећа, душа, све, остало нам

је да се боримо са тугом и сузама.

Твоји неутешни: отац ЖИВА и мама ЗОРА
(28/276141)

3. маја 2019. године навршава се годину дана

откада није с нама наш вољени супруг, отац,

свекар и деда

РИСТО ПЕЈЧИЋ
1935–2018.

Време пролази, али туга остаје.

Помен ће бити одржан на Старом православ-

ном гробљу 20. априла 2019. године, у 11 сати.

Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА, синови

НЕНАД и ВЛАДО, снаје НАДА

и СТАНИСЛАВА и унуци ГОРАН, ДЕЈАН, 

ДАНИЈЕЛ, БОЈАН и БОРИС
(35/276162)

21. априла, у 12 сати,

на Старом православ-

ном гробљу, даваћемо

четрдесетодневни по-

мен нашем вољеном

СИНИШИ

ЦВЕТКОВИЋУ

С љубављу: син

САША, снаја МИРА

и унуке КРИСТИНА

и МАРИНА

(34/276161)

24. априла 2019, у 11 сати, на војловачком гро-

бљу, даћемо четрдесетодневни помен

МАРКУ СТРАЈИНОВИЋУ
1928–2019.

Ожалошћени: ћерка БЕБА, зет БАНЕ,

снајка СПОМЕНКА, унук ГОРАН и унука

ГОРДАНА и унучад

(43/276180)

МИЛА

ЛОНЧАР
17. X 1930 – 12. 03. 2019.

Најлепше успомене

на тебе чувамо у на-

шим срцима.

Бескрајно нам недо-

стајеш.

20. априла, у 9 сати,

обележићемо четрде -

сет дана откако ниси

са нама.

Породице ЛОНЧАР

и БОРНА
(54/276199)

ЂУКА

САНАДЕР
2013–2019.

24. априла је шест го-

дина како је мој жи-

вот уништен.

Ђорђе, мој бол са ко-

јим живим, како са-

мо ја знам, живим да

сазнам истину, а од

ње ни трага.

Воле те: тата

и баба ЕВИЦА

(55/276201)

СЕЋАЊЕ

1989–2019.

ПЕТАР ПЕТКОВ ПЕЦА

Тридесет година је дуг период, али за све који су

волели Пецу то је трен.

Пријатељи, родбина и супруга ВЛАТКА

(70/276227)

ЂУКА

САНАДЕР

Једном, када нам се

поново укрсте кора-

ци, у неком бољем

тренутку, у неком

другом животу... пре-

познаћемо се.

Твоја МАЈА

(78/276264)

ЂУКА САНАДЕР

И даље си у нашим ми-
слима и нашим срцима.

Твоји: НЕША и ЗАГА

(79/276264)

Шест претужних година без вољеног

ЂУКЕ САНАДЕРА
2013–2019.

И даље си ту и заувек ћеш бити!

Воли те твој брат КРЛЕ

(88/276279)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

НИКОЛА

ГРУЈИЋ

18. IV 2018 – 18. IV 2019.

Време пролази, али

туга и сећање остају.

Тетка ЉУБИЦА

са породицом

и сестра ВЕРА

са породицом

(44/276185)

ПОМЕН

НИКОЛА

ГРУЈИЋ
2018–2019.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима. Хвала ти
што си постојао!

Кумови: ДРАГАН и
СНЕЖАНА МАРИЋ

(77/276261)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

НИКОЛА ГРУЈИЋ
Љубави много нам недо-

стајеш.

Твоја ЦЕКИЛИ и ГАГА
(49/276190)



ИНФО/ЗАБАВА
Петак, 19. април 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

28

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

УКРШТЕНИЦА ХОРОСКОП
Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пре ва зи ђи те сво ју тре нут ну не си -
гур ност. Про а на ли зи рај те где сте се
спо та кли, ис пра ви те то и кре ни те
хра бро на пред. Бу ди те отво ре ни да
при хва ти те по моћ чак и од оних од
ко јих је не оче ку је те. Ни је грех би ти
емо ти ван кад вам се не ко сви ђа,
али не тре ба би ти ни по пу стљив.

У овом тре нут ку нај бит ни је су
вам лич на мо ти ва ци ја и ве ћа до -
за си гур но сти и сва вра та су вам
отво ре на. Не ће ићи глат ко, али
на гра да ко ја вам сле ди је до вољ -
на са тис фак ци ја. Има те по др шку
па рт не ра, али сте на тре нут ке
ма ло џан гри за ви и без об зир ни.

Под се ћа те на ка ме ле о на. Та ва -
ша моћ при ла го ђа ва ња ове сед -
ми це вам отва ра мно га вра та и
во ди вас ка успе ху. За бли ста ће -
те и за ди ви ће те са рад ни ке сво -
јим иде ја ма и ре ше њи ма. Ста ви -
те осмех на ли це и до пу сти те
парт не ру да вас са мо во ли.

Из бе га вај те бр зо пле тост и за бо ра -
ви те на лич не сим па ти је. По сао је
по сао и мо ра те има ти пре ци зну
про це ну си ту а ци је. Про пу сти се не
пра шта ју. Љу бав ни жи вот вам је
као клац ка ли ца. На ђи те пра ву ме -
ру из ме ђу оно га ко ли ко се да је те
и оно га што до би ја те за уз врат.

Не мој те по те за ти при че ко је су дав -
но за вр ше не, јер ће те на и ћи на не -
ра зу ме ва ње са рад ни ка. Не ис пра -
вљај те кри ве Дри не. У фи нан сиј -
ској сте сти сци, али мо же те оче ки -
ва ти ма њи при лив нов ца. Ком про -
мис је увек пра ви из бор ка да тре ба
из гла ди ти од но се с па рт не ром.

Из бе га вај те си ту а ци је ко је ће
вам до не ти још ви ше тен зи је без
ко нач них ре зул та та. Бу ди те стр -
пљи ви ји у раз го во ру с парт не -
ром. Не кад је бо ље би ти стр -
пљив и не до но си ти ис хи тре не
за кључ ке. Увек ра чу нај те на из -
не на ђе ње, и то при јат но.

Укљу чи те се ма ло ви ше у до га -
ђа ња, ипак се ра ди о ва шем
живо ту. Скло ни сте да те ра те
инат, али по не кад је до бро са -
слу ша ти до бро на мер не са ве те и
из бе ћи про бле ме. На ђи те на чин
да прово ди те ви ше вре ме на с
партне ром.

Чи ни вам се да све иде спо ро и
да се на мер но оду го вла чи. Же -
ли те да зна те од го во ре пре до го -
во ра, тра жи те скри ве не мо ти ве и
ре ак ци је по слов них парт не ра.
Опу сти те се, јед но став но раз го -
ва рај те са са рад ни ци ма. До зво -
ли те парт не ру да вам по мог не.

Ускла ди те сво је же ље, на де и
оче ки ва ња са ствар ним мо гућ но -
сти ма. Бу ди те стр пљи ви ка ко не
би сте до шли у си ту а ци ју да бу де -
те гу бит ник слу ша ју ћи свој его.
По ка жи те ма ло ви ше то ле ран ци -
је пре ма парт не ру. По треб ни су
вам мир и ре лак са ци ја.

Ола ко при хва та те ри зи ке. Не мој те
за не ма ри ва ти ту ђе су ге сти је, кри -
ти ке и ко мен та ре. Раз ми сли те два
пу та пре не го што до не се те бит не
од лу ке. Ри зи ци мо гу би ти и иза зо -
ви, али не жу ри те, шти ти те се бе.
По моћ, по др шка и љу бав парт не ра
су оно што вас одр жа ва у жи во ту.

Же ли те да све ис те ра те на чи стац
и да се ре ши те љу ди ко ји вам од у -
зи ма ју енер ги ју и тра же ва ше гре -
шке. Има те мно го иде ја и по че ће -
те да их оства ру је те. Емо тив но де -
лу је те као да сте ве о ма хлад ни, али
у ва ма бук ти огањ љу ба ви. Опу сти -
те се и пре пу сти те тој ва три.

Ва ша им пул сив ност пре ти да вас
до ве де у не у год ну си ту а ци ју. Ле -
по је из не ти сво је ми шље ње, али
на пра ви те раз ли ку из ме ђу вре -
ђа ња и из но ше ња ста ва. Не на -
се дај те ола ко на обе ћа ња да та у
еу фо ри ји. Отво ри те до бро очи и
за тво ри те нов ча ник.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

РЕШЕЊА – Анаграми: (1) Кип слободе, (2) Ана Бјелица. Коњићев скок:
Само се туђим очима могу видети сопствени недостаци. Укрштеница:
Трстеник, ратовати, спокојан, Тома, али, ра, см, н, кт, Кант, о, Алмира,
Коперник, свашта, р, Арти, на, т, та, се, Рам, част, Станимир, коначити,
алигатор. Словни ребус: Амијен (А ми је Н). Судоку: 947683512,
813952674, 625147983, 139728465, 584316297, 276495831, 462831759,
398574126, 751269348. Мини-сканди: МГМ, гро, ара, ров, Монтана,
абдомен, Ота, Балатон, омилити, Вон, кус, ара, ала.

СУДОКУ
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АНАГРАМ

БИ СК(У)ПO

ДЕЛО

АНАГРАМ

(2) ЗЛАТНА КОРЕКТОРКА

AЛA OНA

БИJE!

(О = Ц)

Дати су описи за појмове који се уписују усправно, а наведене речи
које треба уписати водоравно.

ВОДОРАВНО: АЛИ, АЛИГАТОР, АЛМИРА, АРТИ, КАНТ, КОНА-
ЧИТИ, КОПЕРНИК, КТ, НА, РА, РАМ, РАТОВАТИ, СВАШТА, СЕ, СМ,
СПОКОЈАН, СТАНИМИР, ТА, ТОМА, ТРСТЕНИК, ЧАСТ.

УСПРАВНО: 1. град у Италији – висококалорични угаљ – барска биљка,
2. службени извештај – показна заменица – корално острво, 3. отвор на
листу – луксузни станови, 4. украс на ношњи – ковачка алатка – обна-
жен, 5. гле, ето – агонија (мн.) – старац, 6. плата за најамни рад – сас-
танак највиших државника, 7. епоним Италије – прост број – гладно, 8.
лек против маларије – престоница Гане – град у Немачкој.
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(1) СИМБОЛ ЊУЈОРКА

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну

кинеску пословицу о сопственим недостацима.

-ЂИМ -ДO- MO- СOП- СA-

-ГУ -TИ ТУ- -СTA- -MA

НE- O- ВИ- -MO -СТВЕ-

-ДE- СE -НИ -ЧИ- -ЦИ.

МИНИ-СКАНДИ

ПАНЧЕВАЦ
МАЈКА 

ОДМИЛА
РАКА,

ГРОБНИЦА

ЖИЧАНИ
МУЗИЧКИ
ИНСТРУ-

МЕНТ

ДЕО 
ЛИНГВИ-

СТИКЕ

ФРАН-
ЦУСКИ 

ГЛУМАЦ

ЈЕДАН ЗО-
ДИЈАЧКИ

ЗНАК

МЕТРО
ГОЛДВИН

МАЈЕР

НАЈВЕЋИ
ДЕО, 

ГЛАВНИНА

ТРОПСКИ
ПАПАГАЈ

ПРОКОП,
ШАНАЦ

УКУПНОСТ,
ЦЕЛИНА

САВЕЗНА
ДРЖАВА 

У САД

ТРБУХ,
СТОМАК

(мед.)

ПЛУТАЧА
НА 

РЕЦИ

ОТИЛИЈА
ОДМИЛА

БОГ ЉУБАВИ
(рим. мит.)

БИВШИ 
ЕНГЛЕСКИ

ГЛУМАЦ
(Питер)

РЕКА 
У 

ПОЉСКОЈ

ЈЕЗЕРО У
МАЂАР-

СКОЈ

УЧИНИТИ
МИЛИМ

АМЕРИЧКА
ПЕВАЧИЦА

(Сара)

КОЈИ
НЕМА
РЕП

ТРОПСКИ
ПАПАГАЈ

НЕМАН,
АЖДАЈА

СЛОВНИ РЕБУС

(1, 2, 2, 1 = 6)

А = Н

ФРАНЦУСКИ ГРАД
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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.

Ја за
Ма ли вра го лан, стар око две го -
ди не, за пра во је ме ша нац с ге -
ни ма ја за ви ча ра. Пи то ме је на -
ра ви и из у зет но во ли љу де, а сла -
же се с дру гим пси ма.

Ово пре ле по и пре до бро ство -
ре ње је и ве о ма по слу шно, па ће
му до бро до ћи не ко ко би га
искре но во лео, ма зио и па зио.

Ја за ће са свим си гур но сто стру ко уз вра ти ти љу бав сва ко ме
ко га удо ми, а ком плет не ин фор ма ци је о ње му мо гу се до би -
ти на те ле фон 065/280-26-20.

Ву ле
Ова слат ка ку ца има око шест ме -
се ци и пра ви је шо у мен – не зна
се да ли је бле са ви ји или чу па ви -
ји. Ву ле во ли све што во ле мла ди
и још увек учи о све ту око се бе,
дру гим пси ма и љу ди ма.

Пас је чи по ван и вак ци ни сан
про тив за ра зних бо ле сти и бе сни -
ла, што зна чи да је ком плет но
спре ман за но ви дом.

Кон такт-те ле фон је 
064/057-48-58.

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.

Ду нав ски ру ка вац Зи мов ник
на до мак Ива но ва. Из гу стог че -
ста ра из ле ће цр ни кор мо ран.
Сна жно за ма ху је кри ли ма, гла -
сно уда ра ју ћи по по вр ши ни во -
де. Та ко „хва та” од раз, не би
ли се ви нуо у ва здух и из гу био
кроз већ оли ста ло др ве ће.

Све то ова пти ца се ли ца ра -
ди не би ли ума кла с „ни ша на”
љу ди ко ји про сто обо жа ва ју са -
фа ри.

Али без бри ге, ни је у пи та њу
уби ја ње не ду жних ство ре ња,
ове „ни шан џи је” са мо же ле да
„уби ју” до бру ком по зи ци ју, овог
пу та – див не пер на те жи во ти -
ње у ле ту.

И то с ка та ма ра на, пре пу ног
умет нич ких фо то гра фа из це -
ле зе мље и ино стран ства, ко ји
су се два на е сти пут оку пи ли на
са да већ чу ве ном ива но вач ком
„Фо то-са фа ри ју”.

Ово го ди шње, два на е сто оку -
пља ње умет нич ких фо то гра фа
у Ива но ву по че ло је у ју тар -
њим са ти ма у не де љу, 14. апри -
ла, у До му кул ту ре. А на пра гу
те уста но ве су њен ди рек тор
Мар ко Гу ран и Зол тан Би сак,
пред сед ник Фо то-клу ба „Ду на -
вац”, до ма ћи ни ма ни фе ста ци -
је, стр пљи во и ср дач но до че -
ки ва ли пре ко сто го сти ју из це -
ле зе мље и ино стран ства.

На кон што су се го сти ра са -
ни ли уз ка фу, окре пи ли кроф -

ном и џе мом, а по не ки и раз -
мр да ли ра ки ји цом, по чео је лов
на за ни мљи ве де та ље, чи ме је
стар то вао још је дан „Фо то-са -
фа ри” у нај жи во пи сни јем пан -
че вач ком се лу.

Ка да су по де си ли ни шан ске
спра ве, то јест раз не „ни ко не”,
„фу џи је” и дру ге апа ра те, мај -
сто ри су мо гли да би ра ју атрак -
тив не ме те. За фо то гра фи са -
ње, на рав но.

Ин спи ра тив но се ло

За хва љу ју ћи пред у сре тљи вим
до ма ћи ни ма, на рас по ла га њу
им је би ло ви ше ин те ре сант -
них ло ка ци ја. Док су јед ни оби -
ла зи ли обли жњу ет но-ку ћу, где
су их че ка ли мла ђа ни мо де ли,
ина че и са ми фо то гра фи, до -
ду ше по чет ни ци, ко ји о овој
умет но сти уче упра во код по -
ме ну тог про фе со ра Би са ка, дру -
ги су скок ну ли на ми су, баш у
то вре ме слу же ну у Цр кви Све -
тог Вен де ли на, а тре ћи су се
раз ми ле ли по ши ро ким ива но -
вач ким шо ро ви ма. Не ки су
ишли пе шке, не ки на трак то -
ри ма, али сви они би ли су јед -
на ко до бро при мље ни код Ива -
нов ча на, већ на вик ну тих на ову
вр сту при до шли ца.

Ипак, мо жда је нај у збу дљи -
ви је би ло они ма ко ји су се укр -

ца ли на ка та ма ран Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Пан че во. То пло -
ви ло је до ве зао ис ку сни ка пе -
тан Ду ца пре ко Ду на ва, па ру -
кав ца Зи мов ник, све до мо ста
на На де лу и ула за у се ло. Ту је
до че као нео бич не пут ни ке ка -
ко би их по вео на јед но ча сов но
кр ста ре ње кроз пре див ну при -
ро ду уо кви ре ну рас ко шним кро -
шња ма, док су ва здух пре се ца -
ле раз не во де не пти це. Та кве
при ли ке, на рав но, мај сто ри фо -
то гра фи је ни су про пу шта ли, па
се у сва кој се кун ди чу ло шкљо -
ца ње апа ра та. Исто то су ра ди -
ле и њи хо ве ко ле ге на не ко ли -
ко ча ма ца.

„Са фа ри сти ма” у оства ре њу
њи хо вих за ми сли ни је сме та -
ло ни ве о ма хлад но вре ме за
ово до ба го ди не, али не ко ли ко
са ти кре та ња по овом са др жај -
ном се лу до вољ но их је ис цр -
пе ло, па им је, као и сва ке го -
ди не, од лич но ле гао па суљ у
До му кул ту ре. Пре то га је отво -
ре на из ло жба ра до ва Мар ка
Цан ди ра, а по под не су не ки
го сти, ко ји ни су жу ри ли ку ћа -
ма, ис ко ри сти ли вре ме ка ко би
још ма ло ужи ва ли у ива но вач -
кој то пли ни.

Мно ги од њих до ћи ће у Ива -
но во по тра ди ци ји већ у ав гу -
сту, ка да бу ду до де љи ва не на -
гра де за нај бо ље фо то гра фи је
на ово го ди шњем са ло ну „Ива -
но во у фо ку су”, од ко јих ће

добар део са свим си гур но би ти
и са овог са фа ри ја.

Го сти пре за до вољ ни
домаћинима

Ме ђу ви ше од сто по се ти ла ца
би ло је и го сти ју из ино стран -
ства, а је дан од њих је и
Владимир Јо ва нов ски из Ку -
ма но ва, ко ји је с ко ле га ма из
клу ба до пу то вао из Ма ке -
доније специ јал но на ову
манифестаци ју.

– По ред го сто љу би во сти и ле -
по те овог ме ста, нај ва жни је је

ски тро у гао су сед них се ла –
Бре стов ца, Омо љи це и Ива но -
ва, што је ве ро ват но свет ски
фе но мен. С тим у ве зи, на ро -
чи то по хва љу јем Зол та на

Бисака, ко ји по ред ор га ни зо -
ва ња овог са фа ри ја у Са ве зу
ра ди са омла ди ном, а мла ди
из овог кра ја су нај бо љи у зе -
мљи – ис ти че Бр кић.

дру же ње с ко ле га ма, ка да раз -
ме њу је мо и раз не иде је. Имао
сам сре ће ка да сам пр ви и је -
ди ни пут био ов де, да на пра -

вим фо то гра фи је ко је су осва -
ја ле на гра де, а ин спи ра ци ју сам
на ла зио у мла дим мо де ли ма,
оде ве ним у но шње, као и на
ми си у Цр кви Све тог Вен де ли -
на. Ина че, слич ност из ме ђу мог
и овог ме ста огле да се у то ме
да и ми не гу је мо мул ти кул ту -
рал ност и чак че ти ри зва нич на
је зи ка – ка же Јо ва нов ски.

Пред сед ник клу ба из Кра гу -
јев ца Алек сан дар Бу ђе вац на -
во ди да ра до до ла зи у Ива но -
во, иа ко су ов де углав ном исти
љу ди.

– Во лим рав ни цу, све тлост
се бо ље и леп ше про сти ре не -
го код нас, као и ту ма гич ну
из ма гли цу, а ту су и раз ли чи -
те кул ту ре, на ро чи то жи во пи -
сне но шње. Та ко сам јед не
годи не по бе дио с фо то гра фи -
јом де ча ка из Ива но ва – на -
во ди овај фо то граф из ср ца
Шу мади је.

Фотографски троугао

И Бра ни слав Бр кић, ак ту ел ни
пред сед ник Фо то-са ве за Ср би -
је, ре дов но оби ла зи ма ни фе -
ста ци ју и ис ти че да је реч о
мо жда нај ве ћем оку пља њу те
вр сте у зе мљи.

– Ко ле ге во ле овај са фа ри,
ве ро ват но због са мог ме ста,
као и због љу ди – ор га ни за то -
ра и дру гих ме шта на. Бит но је
и то што по че так апри ла из -
ма мљу је љу де на по ље по сле
зим ске ча мо ти ње. При том, ово
се ло де лу је сми ру ју ће, а што
се фот ка ња ти че, све за ви си од
вре мен ских, бо ље ре ћи све тло -
сних усло ва: ре ци мо, са да је
облач но и има мно го ди фу -
зног све тла, што је до бро за
пор тре те. Ин те ре сан тан је и,
на зо ви мо га та ко, фо то граф -
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Ди на мо го сту је у
Шап цу

Де вој ке опет пред
сво јим на ви ја чи ма

По сле јед ног ви кен да у ко ме
ни је би ло так ми чар ских иза -
зо ва због утак ми ца ре пре зен -
та ци је Ср би је у ква ли фи ка ци -
ја ма за Европ ско пр вен ство,
ру ко ме та ши Ди на ма има ће у
на ред ном пе ри о ду згу снут
распо ред.

У плеј-офу су од и гра на два
ко ла, по сле ко јих сви у „жу то-
цр ном” та бо ру мо гу да бу ду
за до вољ ни. Бор бу за шам пи -
он ску ти ту лу Ди на мо је за по -
чео у Но вом Са ду, по ра зом од
Вој во ди не, ко ја је по мно ги ма
и у овој се зо ни глав ни фа во -
рит за осва ја ње по бед нич ког
пе ха ра. Већ у дру гој рун ди
Бран ко Ра да но вић и ње го ви
са и гра чи на ме ри ли су се на
још јед ног фа во ри та, на још
јед ну еки пу ко ја је ове го ди не
на шу зе мљу пред ста вља ла у
СЕ ХА ли ги. Био је то меч од
ве ли ке ва жно сти за тим из на -
шег гра да, а по бе да над Же ле -
зни ча ром по но во је по вра ти -
ла са мо по у зда ње у пан че вач -
ки тим.

Крат ка па у за је до бро до шла
да се мом ци ма ло опо ра ве од
те шког рит ма и ја ких ри ва ла,
али и да се при пре ме за на ред -
на ис ку ше ња. Већ у су бо ту, 20.
апри ла, че та тре не ра Ива на
Пет ко ви ћа го сту је у Шап цу, где
Ди на мо ни је по бе дио се дам де -
сет го ди на.

– Не ма мо из бо ра. Мо ра мо
да на пад не мо Ме та ло пла сти -
ку и да три јум фу је мо. Тре ба

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ТЕ ШКИ ИС ПИ ТИ ТЕК ДО ЛА ЗЕ

нам „брејк” у Шап цу и ве ру -
јем да ће мом ци да ти све од
се бе ка ко би се уз диг ну тих ру -
ку вра ти ли с тог те шког го -
сто ва ња. За нас је сва ка утак -
ми ца са да као фи на ле. Ат мос -
фе ра у еки пи је од лич на, али
и да ље ку бу ри мо с по вре да ма
игра ча. Ипак, на да мо се нај -
бо љем – ре као је Иван Пет -
ковић, шеф струч ног шта ба
Ди на ма.

Већ у сре ду, 24. апри ла, „жу -
то-цр ни” иду на но во го сто ва -
ње. У Бе о гра ду ће од ме ри ти
сна ге с Пар ти за ном, а по том,

1. ма ја, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту до че ку ју Но ви
Пазар.

Сво је на ви ја че су об ра до ва -
ле и ру ко ме та ши це ЖРК Пан -
че ва. У 18. ко лу Су пер Б ли ге
де вој ке ко је пред во ди тре нер
Мар ко Кр стић са вла да ле су
Пожа ре вац у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту са 28:24 (12:14).

Пан чев ке су вр ло до бро за -
по че ле овај ду ел. Има ле су ини -
ци ја ти ву и дик ти ра ле тем по, а
у де се том ми ну ту су има ле и
че ти ри го ла „ви шка” (7:3).
Ипак, упор не По жа ре вљан ке

се ни су пре да ва ле, по ла ко су
се осло ба ђа ле при ти ска, па су
до кра ја по лу вре ме на ус пе ле
да у пот пу но сти пре о кре ну
резул тат.

И по че так дру гог по лу вре -
ме на про ти цао је у зна ку де -
во ја ка из По жа рев ца, ко је су
пред ност од два го ла успе ва -
ле да за др же до 42. ми ну та, а
он да је од го вор ност пре у зе ла
Све тла на Ни чев ски, ка пи тен
Пан че ва, ко ја је сјај ном
партијом вра ти ла свој тим у
жи вот. У фи ни шу су сре та
разигра ле су се и Ти ја на Си -
мић, Не ве на Џе лај ли ја, На та -
ша Мо ра ча нин и Алек сан дра
Ва сић, па су По жа ре вљан ке
на кра ју мо ра ле да по ло же
оруж је.

По ред по ме ну тих де во ја ка,
за па же не ро ле има ле су и Ива -
на Цве ти но вић, ко ја је по сти -
гла се дам по го да ка, као и Та -
ма ра Пет ко вић и Ма ри ја Ми -
ли ће вић, а на го лу се ис та кла
Ми ли ца Илић.

Иду ћег ви кен да Све тла на Ни -
чев ски и ње не са и гра чи це опет
игра ју на свом те ре ну. У Ха лу
спор то ва на Стре ли шту до ла -
зи еки па Ку че ва. Утак ми ца је
на про гра му у су бо ту, 20. апри -
ла, од 17.30.

ТРАДИЦИОНАЛНО НАДМЕТАЊЕ

КАРАТИСТА

ТАМАРА „ОСВОЈИЛА” ЧАЧАК

Пан че вач ки фуд бал је овог
про ле ћа у стр мо гла вом су но -
вра ту! Ди на мо 1945 и Же ле -
зни чар још јед ном су раз о ча -
ра ли љу би те ље спо р та у свом
гра ду. Про шлог ви кен да је од -
и гра но 23. ко ло Срп ске ли ге
гру па „Вој во ди на”, сед мо у
про лећ ном де лу шам пи о на та,
а „бр зи воз” и „ди зел ка” су
опет за ри ба ли. Из гу би ли су од
еки па од ко јих су, бар пре ма
тре нут ном ста њу на та бе ли,
мно го ква ли тет ни ји.

„Бр зи воз” је го сто вао у Ста -
рим Ба нов ци ма, где је од ме -
рио сна ге с до ма ћим Ду на вом,
ти мом ко ји се гр че ви то бо ри
за оп ста нак у тре ћем ран гу так -
ми че ња. Пан чев ци су пре овог
ду е ла ва жи ли за ап со лут ног фа -
во ри та, али ни су ус пе ли да
оправ да ју та кву уло гу: Ду нав –
Ди на мо 1945 2:1 (2:0).

До ма ћи фуд ба ле ри су пи та -
ње по бед ни ка ре ши ли већ у
пр вих де сет ми ну та, ка да су
два пу та са вла да ли гол ма на
То ми ћа. Ди на мо 1945 сма њио
је у 60. ми ну ту го лом ко ји је
по сти гао Ву ко вић, али то је би -
ло све од „бр зог во за” у овом
ду е лу.

Тре нер Ду шан Ђо кић је Ду -
на ву су прот ста вио тим у са -
ста ву: То мић, Мар ко вић, Да -
шић, Тер зић, Не ду чић, Ју ри -
ша, Ја вор, Ву ко вић, Пе тро вић,
Кр ко ба бић и Те о фа нов, а при -
ли ку су до би ли и Ар на у то вић
и Ра шић.

„Бр зи воз” је и да ље на пе -
том ме сту на та бе ли, с 34 бо да.
У су бо ту, 20. апри ла, на свом
те ре ну игра про тив још јед ног
„да вље ни ка”, Бор ца из Са ку ла,
а већ у сре ду, 24. апри ла, путује

у Но ве Ба нов це на мег дан са
Омла дин цем.

Још ло ши ји скор овог про -
ле ћа има Же ле зни чар. „Ди зел -
ка” је про шлог ви кен да пре тр -
пе ла и пе ти по раз у се дам од и -
гра них утак ми ца.

Овог пу та бо до ве из Пан че ва
од нео је Вр шац, ко ји је на СЦ-у
„Мла дост” по бе дио с 2:0. Ре зул -
тат је мо гао да бу де и убе дљи -
ви ји у ко рист го сти ју, али је гол -
ман Же ле зни ча ра Ни ко лов ски
ус пео да од бра ни је да на е сте рац.

„Ди зел ка” је игра ла без ше -
сто ри це стан дард них пр во ти -
ма ца, а мом ци ко ји су их за -
ме ни ли ни су на нај бо љи на -
чин ис ко ри сти ли ука за ну при -
ли ку. Бо је Же ле зни ча ра бра -
ни ли су: Ни ко лов ски, Ру ња ић,
Бо жо вић, Спа сков ски, Та на -
ско вић, Ми ле кић, Ам бруш, Пе -
тро вић, Па вло вић, Ста ној ко -
вић и Ко ва че вић.

Же ле зни чар је на ред ног ви -
кен да сло бо дан, а у сре ду, 24.
апри ла, на свом те ре ну игра
про тив Мла до сти из Бач ког
Јар ка.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ВО ЗО ВИ МА” ТРЕ БА РЕ МОНТ

Так ми ча ри Ка ра те клу ба Ди -
на мо про шле су бо те су се над -
ме та ли на тра ди ци о нал ном,
48. тур ни ру под на зи вом
„Злат ни по јас Чач ка”, на ко -
ме је уче ство ва ло 1.200 бо ра -
ца из 24 зе мље.

Злат ну ме да љу је за слу жи -
ла се ни ор ка Та ма ра Жи вић,
у ка те го ри ји до 61 кг. Она је
у из у зет но ја кој кон ку рен -
ци ји убе дљи во са вла да ла све
про тив ни це и та ко на ста ви -
ла кон ти ну и тет осва ја ња
меда ља на ве ли ким так -
мичењи ма.

Брон за но од лич је при па ло
је ју ни о ру Дар ку Спа сков ском,
та ко ђе у ка те го ри ји до 61 кг.
Дар ко је оства рио че ти ри
сигур не по бе де, али је по

одлуци су ди ја гру бо оште ћен
у по лу фи на лу, па му је та ко
ус кра ће на шан са да се бо ри
за нај ви ши пла сман. И по ред
то га, он је још јед ном по твр -
дио да је из ра стао у вр хун -
ског так ми ча ра од ко га се
увек мо гу оче ки ва ти вр хун -
ски ре зул та ти.

У ме чу за брон за на од лич -
ја по ра же ни су мла ђа се ни -
ор ка Ја на Кој чић и ју ни ор
Алек сан дар Зде шић, а од ли -
чан је био и Алек сан дар Ан -
ђел ко вић.

На ред ног ви кен да у Ба нат -
ском Но вом Се лу би ће одр -
жан Куп Вој во ди не за ка де те,
ју ни о ре, мла ђе се ни о ре и се -
ни о ре, а Ди на мо ће на сту пи -
ти са 17 так ми ча ра.

У Бе о гра ду је про шлог ви -
кен да одр жан пе ти ме мо ри -
јал ни тур нир у стре ља штву
„Иштван По ља нац”, на ко ме
је мно го успе ха имао и се ни -
ор СД-а „Пан че во 1813” Де -
јан Пе шић.

Он је пр вог да на так ми че -
ња, са 619,6 кру го ва, био тре -
ћи у ква ли фи ка ци ја ма, а у
фи на лу се из бо рио за сре бр -
но од лич је. Дру гог да на је са
од лич ним ре зул та том од 625
кру го ва по твр дио ме ђу на род -
ни раз ред. Био је дру ги у ква -
ли фи ка ци ја ма, да би у фи на -
лу за у зео пе то ме сто.

Овим тур ни ром је за вр ше -
на се зо на у га ђа њу из ва зду -
шног оруж ја, а већ на ред ног
ви кен да пр вим ко лом Ку па
Ср би је у Но вом Са ду по чи ње
но ва се зо на так ми че ња у га -
ђа њу из ма ло ка ли бар ског
спорт ског оруж ја.

Пр вен ство Вој во ди не за пи -
о ни ре одр жа но је про те клог
ви кен да у Зре ња ни ну. Еки па
де вој чи ца из на шег гра да
осво ји ла је дру го ме сто, с 505
кру го ва, а пу ца ле су Ива
Ракоњац, ко ја је осво ји ла и

брон зу у по је ди нач ном на -
сту пу, Те о до ра Кон дић и Ана
То кић.

Алек са Ра ко њац је та ко ђе
за слу жио сре бр но од лич је, док
је тим де ча ка био пе ти, а у
ње му су, по ред Алек се, на сту -
пи ли и Ог њен Лу кић, Ог њен
Бун чић и Пе тар Цвет ко вић.

У исто вре ме у Пан че ву је
одр жа но Пр вен ство Вој во ди -
не за ју ни о ре и се ни о ре у га -
ђа њу по Ц-про гра му.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња
за ове ди сци пли не осно ва но
је Стре љач ко удру же ње Па -
ну ка, чи је су се ни ор ке успе -
шно стар то ва ле осва ја њем тре -
ћег ме ста. Га ђа ле су Мир ја на
Сто ја но вић, Ма ри ја Кал кан и
Стан ка Ја ки мов ска.

Тим ју ни о ра СД-а „Пан че -
во 1813” та ко ђе је био тре ћи,
а на сту пи ли су Алек са Ра ко -
њац, Сте фан Ра ђе но вић и Ог -
њен Лу кић.

Бо је СД-а „Пан че во 1813”
бра ни ли су и: Алек сан дар Па -
вло вић, Алек са Ушље бр ка,
Те о до ра Кон дић, Ива Ра ко -
њац, Ана То кић, Ма ри на Ми -
ја то вић, Сне жа на Фо дор, Да -
ја на Ан то нић, Га бри ел Да у -
то вић, Да ли бор Па вло вић, Јо -
ван Па вли ца и Алек сан дар
Па вло вић.

Пр вен ство Ср би је би ће на
про гра му 12. ма ја у Ва ље ву.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ДЕ ЈА НУ СРЕ БР НА МЕ ДА ЉА

Стране припремио

Александар
Живковић

ПРО МЕ НА НА

МЕСТУ ТРЕ НЕ РА

Го ран Мр ђа ни је ви ше шеф

струч ног шта ба ФК-а Же ле -

зни чар.

Еки пу је у су сре ту с Вр -

шцем пред во дио тре нер

гол ма на Вла ди мир Ра сто -

вић, а до кра ја се зо не на

клу пи се ни ор ског по го на

„ди зел ке” се де ће Не бој ша

Пе тро вић Ма ра до на.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО

Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

среда, 24. април

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО

субота, 17.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ

мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ

петак, 19 сати

Долово: ДОЛОВО–АПАТИН

субота, 17 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Јабука: ЈАБУКА–ОБИЛИЋ

недеља, 20 сати

мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОРЕЛЕКТРО

недеља, 20.30

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – СВ. ЂОРЂЕ

субота, 17 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ

субота, 16 сати

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–МЛАДОСТ

среда, 24. април, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Омољица: МЛАДОСТ–СЛОБОДА

недеља, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (С)

Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – СПАРТАК 1911

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПОТПОРАЊ

Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г)

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ПОЖАРЕВАЦ 28:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Кикинда: КИКИНДА–ДОЛОВО 38:24

мушкарци

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ЈАБУКА 22:22

Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО 35:29

Кошарка

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Футог: ФУТОГ – КРИС КРОС 92:52

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: МЛАДОСТ–ПИНК 67:50

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ 92:85

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

С. Бановци: ДУНАВ – ДИНАМО 1945 2:1

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ВРШАЦ 0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Ковин: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ 1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Иваново: СТРЕЛА–ВУЛТУРУЛ 3:1

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПОЛЕТ 3:2

Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА 0:0

Старчево: БОРАЦ–ПОТПОРАЊ 0:2
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Andrade

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Пли вач ки ми тинг „Про лећ ни
куп Ба на та” одр жан је 13. апри -
ла у Ки кин ди. Ди на мо је на -
сту пио с 34 так ми ча ра, ко ји су
осво ји ли 24 ме да ље. У кон ку -
рен ци ји осам на ест клу бо ва клуб
из на шег гра да за у зео је дру го
ме сто у ге не рал ном пла сма ну.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Стра хи ња Шон дић (50 м кра ул,
100 м пр сно и 200 м ме шо ви -
то), Даг мар Ху са рик (100 м кра -
ул, 100 м дел фин и 200 м ме -
шо ви то), Ан дреа Нађ (100 м пр -
сно и 200 м ме шо ви то), Мар тин
Ћир ко вић (50 м пр сно), Је ле на
Вр хо вац (100 м дел фин) и Ср на

Ми лу ти но вић (50 м дел фин).
Сре бр на од лич ја су за слу жи ли:
Ср на Ми лу ти но вић (50 м кра ул
и 100 м ме шо ви то), Марта Кон -
стан ти нов (50 м пр сно), Ан дреа
Нађ (50 м кра ул), Мар тин Ћир -
ко вић (50 м дел фин) и Да ни ел
Ке ле мен (100 м дел фин).

Брон за ма су се оки ти ли: Ни -
ко ла Ла ти но вић (100 м леђ но),
Да ни ел Ке ле мен (100 м кра -
ул), Сте фан Мил те но вић (100
м ме шо ви то), Ан дреа По љак
(100 м леђ но), Ни на Ва сил чин
(100 м пр сно), Да ни ца Кон -
стан ти нов (50 м леђ но) и Уна
Ан тић (50 м леђ но).

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ У КИ КИН ДИ

ДИ НА МО НА ДРУ ГОМ МЕ СТУ

Ања Цре вар је пе ти члан срп -
ске екс пе ди ци је на Олим пиј -
ским игра ма у То ки ју, за хва -
љу ју ћи ис пу ње ној А-нор ми на
400 ме шо ви то, па ће та ко дру -
ги пут би ти уче сник нај ве ће
свет ске спорт ске смо тре.

Под се ти мо, не дав но је на ми -
тин гу у Мар се љу за јед но са сво -
јим тре не ром Мар ком Спа со -
вим уче ство ва ла и пли ва чи ца
Ди на ма.

Та да је дис тан цу од 400 ме та -
ра ме шо ви тим сти лом ис пли ва -
ла у вре ме ну 4:37,70, што би био
др жав ни ре корд и А олим пиј -
ска нор ма да је су ди је ни су дис -

ква ли фи ко ва ле. Раз лог је био
на вод ни дел фин уда рац на окре -
ту пр сним сти лом. Усле ди ла је
жал ба, ко ја је по том при хва ћена

ЈОШ ЈЕ ДАН ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ НА ШЕ СУ ГРА ЂАН КЕ

АЊА ЦРЕ ВАР У СПОРТ СКОЈ ЕЛИ ТИ

– сни мак је по ка зао да разло га
за дис ква ли фи ка ци ју ни је било.

У ме ђу вре ме ну је на адре су
на шег пли вач ког са ве за сти гао
до пис Пли вач ког са ве за Фран -
цу ске, ко јим се при зна је вре -
ме по стиг ну то у тр ци на 400
ме та ра ме шо ви тим сти лом у
вре ме ну 4:37,70.

Ти ме је при зна та и Ањи на
А-нор ма за уче шће на Олим -

пиј ским игра ма у То ки ју 2020.
го ди не, а по ста вљен је и но ви
ап со лут ни ре корд Ср би је.

Ању је ле па вест до че ка ла у
гра ду Са ба де лу, где је од 6. до
11. апри ла уче ство ва ла на Отво -
ре ном пр вен ству Шпа ни је.

Она је на том так ми че њу у
ди сци пли ни 400 ме та ра сло -
бод ним сти лом осво ји ла брон -
за ну ме да љу, док је у тр ци на

400 ме та ра ме шо ви то дру га
сти гла на циљ, иза олим пиј ске
по бед ни це Ми рее Бел мон те, с
вре ме ном 4:38,72, што је за 19
сто тин ки би ло спо ри је од А
олим пиј ске нор ме.

Ипак, тре нут но раз о ча ра ње
бр зо се пре тво ри ло у ве ли ку
ра дост, јер јој је тре нер Спа сов
ле пу вест са оп штио тек по сле
тр ке...

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

МАР КО МЕ ЂУ
НАЈ ЈА ЧИ МА

У Све ча ној са ли До ма Вој ске
Ср би је у Бе о гра ду про шлог ви -
кен да одр жан је тра ди ци о нал -
ни по зив ни тур нир „Но ве на де
ша ха”, на ко јем је уче ство ва ло
ви ше сто ти на так ми ча ра свих
уз ра ста.

Наш су гра ђа нин Мар ко Ми -
ла но вић, ак ту ел ни пе то стру ки
ка дет ски пр вак Ср би је, за хва -
љу ју ћи до са да шњим ус пе си ма,
ове го ди не је по зван на омла -
дин ски тур нир за так ми ча ре
до осам на ест го ди на. Он је та -
ко увр штен у гру пу од де сет
нај бо љих ша хи ста на тур ни ру,
са ста вље ну ис кљу чи во од осва -
ја ча ме да ља с ка дет ских и омла -
дин ских пр вен ста ва Ср би је.

Иа ко је био нај мла ђи, по сле
де вет на пор них пар ти ја Мар -
ко је за у зео дру го ме сто у гру -
пи, од мах иза ви ше стру ког
омла дин ског пр ва ка Ср би је,
ФИ ДЕ мај сто ра Ми ло ша
Милоше ви ћа.

По ред сре бр не ме да ље и пе -
ха ра, Мар ко је осво јио и ша -
хов ску ли те ра ту ру у штам па -
ном и елек трон ском об ли ку и
дру ге на гра де.

ТРИ ЗЛА ТА
На ме ђу на род ном пли вач ком
ми тин гу у бу гар ском гра ду Бур -
га су из ван ре дан ре зул тат оства -
ри ла је и чла ни ца ПК-а Спа р та
из Пан че ва Јо ва на Бог да но вић.

У кон ку рен ци ји 195 пли ва -
ча из 24 клу ба из Тур ске, Ср -
би је и Бу гар ске Јо ва на је у укуп -
ном пла сма ну у ап со лут ној ка -
те го ри ји за у зе ла тре ће ме сто,
а осво ји ла је злат не ме да ље на
50, 100 и 200 м пр сно.

ДО БАР ПОЧЕТАК
КАЈА КА ША

Ка де ти и ју ни о ри Раг би клу ба
Ди на мо на нај бо љи на чин су
за по че ли но ву так ми чар ску се -
зо ну – по бе да ма.

На пр вом ка дет ском тур ни -
ру на Ади Ци ган ли ји еки па Ди -
на ма ко ју су чи ни ли: Пал, Во -
штић, Бро шћа нац, Б. Ва сић,
Ми лен ко вић, В. Ва сић, О. Не -
дељ ко вић, Ку зма но вић, Аџић,
Ко шпић, Б. Не дељ ко вић и Гер -
гић са вла да ла је Цр ве ну зве зду
с 35:5 и Рад са 40:0 и та ко на
до ми нан тан на чин осво ји ла пр -
ви тур нир у се зо ни.

По сле ду ге па у зе по че ло је и
так ми че ње у ју ни ор ској кон ку -

рен ци ји. По пу лар ни пан че вач -
ки „ди вљи ве пр о ви” при ка за -
ли су сјај ну игру и до ми нант -
но су осво ји ли пр ви тур нир.
Ди на мо је по бе дио Ру му с 39:0,
а по том је па ла и Цр ве на зве -
зда (17:0).

Еки пу је пред во дио шеф струч -
ног шта ба Ђор ђе Га ври ло вић,
за јед но с тре не ри ма Вла ди ми -
ром Ам бру шем и Бо шком Вла -
хо ви ћем, а игра ли су: Дра ми ћа -
нин, Пал, М. Јо кић, С. Јо кић,
Клин цов, Ва сић, Ми лев ски, Бар -
бул, Ку зма но вић, Кр кљуш, Га -
ври ло вић, Бо жић, Шу ша, Ко -
шпић, Ва сић, Во штић и Аџић.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ОД ЛИ ЧАН СТА РТ „ДИ ВЉИХ ВЕ ПР О ВА”

У не де љу, 14. апри ла, у Бор чи
је одр жа на тра ди ци о нал на ка -
ја ка шка ре га та, ко јом је по че -
ла но ва се зо на.

Чла но ви ККК-а Пан че во су
и овог пу та би ли на ви си ни за -
дат ка. Вла ди мир Бо ја нић је по -
бе дио у тр ци јед но се да на 500
м, зла то је при па ло и се ни о ри -
ма Да ни лу Жив ко ви ћу и Ни -
ко ли Лев на ји ћу, а ју ни ор Ни -
ко ла Ке ље вић за ра дио је сре -
бро. Жив ко вић је у тр ци јед но -
се да за се ни о ре на 500 м био
дру ги, а на 200 м тре ћи. Ју ни -
ор ски дво сед Ке ље вић –Ста мен -
ко вић та ко ђе је био дру ги.

ПЕ ТО РО СИ ГУР НИХ

Пли ва чи за сад има ју нај -

ви ше из бо ре них ви за за

То кио. Пре Ање Цре вар то

је по шло за ру ком Ча би Си -

ла ђи ју и Се ба сти ја ну Са бу.

По ред пли ва ча, у Ја пан

за сад си гур но иду и стрел -

ци Зо ра на Ару но вић и

Дамир Ми кец.
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Иван Василић,
економиста:

     – Радићу за 
викенд јер нећу 
имати слободан дан. 
У суботу ћу ићи на
протест и 
на тренинг.

Корнелија Рајков,
професорка:

     – У недељу 
ћу ићи у Нови Сад 
на дечји рођендан.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Тражим помиловање
Тражим помиловање за згужване мисли, за оне који су изгубили

и своје срце стисли.

За оне који клецају под теретом свог бремена и који не знају да

за све треба времена.

За оне који хоће да напречац постигну много.

Тражим помиловање за оне који беже од живота и који су

заслепљени идејом да постоји дивота једино изван наше

планете.

За оне који беже као дете кад се пред њима укаже проблем

којем у очи треба погледати.

Једног лепог јутра
Никог се није бојао, ничег се није плашио,

али једног јутра, једног лепог јутра учини му се да је видео нешто,

ал’ рече себи: „Вероватно ништа”.

И имао је право тако како је он схватио ствари то и није било

ништа, али тог истог јутра учини му се да је неког чуо.

Oтвори врата и затвори их рекавши: „Нико”.

И имао је право тако како је он схватао ствари није ни било

никог, али га одједном ухвати страх.

И разумеде да је сам али ипак није баш сасвим сам, и тек тада

виде: Нико и Ништа стоје испред њега.

Слободна настава
Док слуша да се говори о друштву без класа и разреда, дечак

сањари о свету у коме се неће ићи у школу.

Са благонаклоном непажњом он се смешка док профаца-

историчар говори да ће већ и он, дечак, сигурно бити припадник

тог друштва.

И док наставник говори о томе великом догађају, дечак не

разуме више ниједну његову пишљиву реч, престаје да га слуша.

Нисте ли ми сами казали да ће ускоро доћи време када ће

последњи бити први. Зато ја чекам.

Текст: Жак Превер

Још једно добро издање
наших суграђана

На реду Куп Србије

На реци Лим у Прибоју прошлог ви-
кенда је одржана трка Еврокупа у раф-
тингу у дисциплини Р4. Конкуренција
је и овог пута била изузетно јака, јер су
се надметале 32 екипе из Србије, Црне
Горе, Босне и Херцеговине и Бугарске.

У врло јаком и неизвесном такмиче-
њу панчевачки Вир је у укупном пла-
сману освојио друго место, одмах иза
сјајне домаће екипе, Рафтинг клуба Еко
Лим из Прибоја, а треће место су заузе-
ли такмичари из Сталаћа. Вир је насту-
пио у саставу: Бранислав Барашевић,
Милош Петровић, Марко Стојановић,
Предраг Анђелковић и Ненад Миковић.

Првог дана су одржане дисциплине
слалом и спринт, а због великог водо-
стаја није било могуће организовати и
трку у дисциплини Х2Х. Другог дана
надметања на програму је била дисци-

плина спуст у дужини од осам кило-
метара.

– Увек желимо да побеђујемо, али смо
овог пута задовољни и другом позици-
јом. Први пут смо били на овој стази,
нисмо имали времена да је испробамо
и упознамо, јер смо помагали домаћи-
нима у самој организацији такмичења.

Такође, можемо да се похвалимо да су
два наша члана успешно положила ис-
пите за интернационалне ИРФ судије, а
то су Јелена Вукајловић и Бранислав
Барашевић – рекао је Ненад Миковић.

Идућег викенда на програму је Куп
Србије, који ће бити одржан на реци Рзав
недалеко од Ариља. А. Живковић

ЕВРОПСКИ КУП У РАФТИНГУ

ВИЦЕШАМПИОНСКА ТИТУЛА ЗА ВИР

У Бијељини је 13. и 14. априла одржа-
но Отворено првенство Балкана у пау-
ерлифтинг триатлону (чучањ, бенч-прес,
мртво дизање), као и у засебној дисци-
плини бенч-прес. У веома јакој конку-
ренцији запажен успех остварио је и
КДТ Динамо.

Наш град је у дисциплини бенч-прес
представљао Алекса Јовић, који је осво-
јио златну медаљу у категорији кадета
до 66 кг, при чему је успешно савла-
дао 95 кг.

Био је то други пут да Алекса наступа
на Балканском првенству и осваја злат-
ну медаљу. Као и остали чланови КДТ-а
Динамо, Јовић ће учествовати 18. маја
на Првенству Србије у пауерлифтингу,
које ће бити одржано у Врању. А. Ж.

ДИЗАЊЕ ТЕГОВА

АЛЕКСА НАЈБОЉИ
ОЏК Београд је прошлог викенда ор-
ганизовао традиционални џудо-турнир
„Владан Петровић”, на ком је много
успеха имао и ЏК Динамо, који је био
најуспешнија екипа у укупном
пласману.

Златне медаље су освојили: Немања
и Урош Ђуришић, Алекса Ђуровић,
Филип Француз и Ђорђе Јакимовски.
Сребром су се окитили: Гаврило Бо-
шковић, Филип Ћирић, Јелена Стоја-
новски и Матеја Зубовић, а бронзама
Лука Црњин, Милош Божић и Никола
Мирковић.

Запажени су били и чланови ЏК-а
Панчево. Бронзане медаље су освојили:
Кристијан Балог, Сара Ђурђев, Вук Ба-
бић и Нина Албијанић.

Џудисти качаревачког Јединства Ан-
дријана Кртенић, Илија Анђеловић и Не-
мања Нишић освојили су златна одлич-
ја, Кристијан Лехни је заслужио сребро,
а Марија Остојић зарадила је бронзу.

А. Ж.

АКТУЕЛНОСТИ СА ЏУДО-СТРУЊАЧЕ

ПРАВИ БОРЦИ

На међународном турниру у Шапцу за-
пажен успех остварили су и каратисти
КК-а Омољица, који су у укупном пла-
сману заузели друго место.

Златне медаље су освојили ката-тим
пионирки (Јана Накарада, Андреа То-
паловић и Сара Чисер), ката-тим ка-
деткиња (Христина Божић, Милица Мак-
симовић и Ена Топаловић), ката-тим
петлића (Новак Стојановић, Андреј Ве-
личковић и Иван Остојић), Вук Милен-
ковић и Сара Чисар. Сребром су се оки-
тили: тим нада (Алексеј Величковић,
Јован Стефановић и Вукашин Томић),
Лазар Миленковић, Андреа Топаловић,
Христина Божић, Андреј Величковић,
Новак Стојановић, Алекса Антонић, Ми-
лица Максимовић и Бане Поткоњак.
Бронзе су зарадили: Јана Накарада, Ена
Топаловић, Иван Остојић, Јован Сте-

фановић, Алекса Марковић и тим пио-
нира у борбама (Алекса Марковић, Ла-
зар и Вук Миленковић).

Екипу Омољице су предводили тре-
нери Драган Грујичић, Милан Сужуко-
вић и Дејан Остојић. А. Ж.

ЗАПАЖЕН НАСТУП ОМОЉИЧКИХ КАРАТИСТА

ТОРБЕ ПУНЕ ТРОФЕЈА

Бошка Косјер,
фризерка:

     – Паковаћу ствари 
јер путујем у Немачку 
с момком.


