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КОМУНАЛИЈЕ МОРАМО ДА ИЗМИРУЈЕМО, АЛИ НЕ БАШ ОДМАХ           СТРАНА 3

ДОКЛЕ МОЖЕТЕ ДА НЕ ПЛАЋАТЕ
РАЧУНЕ ПРЕ НЕГО ШТО ВАС ТУЖЕ
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Власт и опозиција 
о Скупштини града
» страна 2

Трговина људима: замке
иза огласа за посао на мору
» страна 7

КАДРИЛКАДРИЛ

НА ШТА СЕ
СВЕ ЖАЛЕ 
ПАНЧЕВЦИ

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ

ЂАЦИ ЋЕ ПРИМАТИ 
ПЛАТУ ОД ЈЕСЕНИ

За праксу у предузећима ученицима ће од
септембра бити плаћано 109 динара по сату

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.

НЕОБИЧНИ СПОРТОВИ У ПАНЧЕВУ

Наши суграђани који скачу,
пењу се, набадају и забадају

Страна 5 Страна 8

Страна 9
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Петак, 24. мај 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

(О)ПОЗИЦИОНИ ПОГЛЕДИ НА РАД СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Ле тва или
лоп та?

Чи ни ло се да је то је дан од
оних сто пут ви ђе них пе та ка,
дре мљи вих, мир них и тро мих
по пут мач ка што сит дре ма
крај шпо ре та. Се де ли смо у
ка фи ћу у цен тру Пан че ва и,
не где код тре ћег гу тља ја ка -
фе, ство ри ли су се ни от ку да.
Њих че тво ри ца или пе то ри ца
ис тр ча ли су из ау то мо би ла
тек пар ки ра ног на сред пу та.
Од о вуд и од о нуд из ни кло је
још не ко ли ко гру пи ца. Де ча -
ци, сред њо школ ци. Сва ки на -
о ру жан пре ду гач ком пре де бе -
лом ле твом.

Треп тај ока ка сни је, већ су
се уда ра ли. На су мич но, сна -
жно, крв нич ки. Јед ног су га -
зи ли и шу ти ра ли. Дру ги је за -
по ма гао рас пук ну тог че ла.
Не ко из ка фи ћа је крик нуо:
„Мај ко ми ла, онај има са та -
ру!” Тре ћи су већ чу па ли ка -
ме не коц ке из кал др ме и ба -
ца ли их ка гла ва ма око се бе.
У сле де ћем тре нут ку су се раз -
бе жа ли. Ма ри ца је про ми ле -
ла пра те ћи њи хов је зи ви траг.
Ра зум је ко ла би рао. Усред ле -
пог Пан че ва на ша де ца су до -
шла на до го во ре но ме сто у до -
го во ре но вре ме спрем на да
уби ју јед на дру гу. Спрем на да
уни ште жи вот и се би и сви ма
око се бе. Спрем на да спа ле
мо сто ве.

Истог тог ле њог и тро мог
пет ка још мно го де це се бо ри -
ло до по след њег да ха ши ром
Ср би је, Бо сне и Хр ват ске. Би -
ће та ко и на ред них да на, јер
тра је ре ги о нал на ма ни фе ста -
ци ја „Спорт ске игре мла дих”
и основ ци на школ ским те ре -
ни ма од ме ра ва ју сна ге у ко -
шар ци, од бој ци, фуд ба лу и
још се дам дру гих спор то ва.
Нај бо љи из све три др жа ве
сре шће се у ав гу сту у јед ном
од нај леп ших гра до ва на Ја -
дра ну – у Спли ту. На ша де ца
иду на до го во ре но ме сто у до -
го во ре но вре ме спрем на да во -
ле, бо дре и по др же јед на дру -
гу. Спрем на да улеп ша ју
жи вот и се би и сви ма око се -
бе. Спрем на да гра де мо сто ве.

Ето две ју стра на исте ме да -
ље. Јер жи вот је и црн и бео.
Ми би ра мо бо ју, а де ца сле де
наш при мер. Хо ће ли нам се
клин ци ла ти ти ле тве или лоп -
те, од нас за ви си. Сви де ло се
то на ма или не, кри ли се иза
из го во ра или не, бе жа ли од
од го вор но сти или не, од нас
за ви си.

Опо зи ци ја: ин сти ту ци ја
ло кал ног пар ла мен та
уруше на

Пред се да ва ју ћи Киш
волео би да су „не ке
одлуке до не те у пу ном
капа ци те ту, кон сен зу сом,
као по ли тич ки не спор не”

Ве ћи на од бор ни ка опо зи ци је бој ко ту -
је сед ни це Скуп шти не гра да Пан че -
ва. У по след ње вре ме, ка ко би сво је
не го до ва ње вер ба ли зо ва ли, до ду ше не
за го вор ни цом ло кал ног пар ла мен та,
они кон фе рен ци је за но ви на ре др же
у хо лу Град ске упра ве у исто вре ме
ка да по чи ње са ста нак од бор ни ка вла -
да ју ће ве ћи не у ве ли кој са ли.

Сва ко на то гле да из свог угла, па
и но ви на ри: нео п ход но је да иза бе ру
где ће би ти, јер не мо гу да бу ду на
два ме ста у исто вре ме. Ка да већ не -
ма скуп штин ске де ба те, по ку ша ли
смо да отво ри мо „рас пра ву” пре ко
но ви на.

О бој ко ту и из ве сти о ци ма

У бој ко ту је нај твр ђа опо зи ци ја ко ју
чи не од бор нич ке гру пе „Сло бод но
Пан че во” и „За на ше Пан че во”, те је -
ди ни пре о ста ли пред став ни ци „До ста
је би ло” и Де мо крат ске стран ке. Њи -
хов за јед нич ки став је да је ин сти ту -
ци ја Скуп шти не гра да уру ше на, па
због то га сма тра ју да не ма сми сла да
у њој „бу ду украс”. По сто ји још не ко -
ли ко озбиљ них оп ту жби на ра чун вла -
сти ко је има ју из ве сну спе ци фич ну
те жи ну.

С дру ге стра не, не сти че се ути сак
да вла да ју ћа ве ћи на има ве ли ки про -
блем с тим што се ми шље ња њи хо вих
по ли тич ких опо не на та не чу ју са
скуп штин ске го вор ни це. Ње ни при -
пад ни ци про ђу све тач ке днев ног ре -
да, усво је од лу ке и те ра ју да ље.

Ти гран Киш, пред сед ник Скуп -
шти не гра да, не ко ли ко пу та је,
отвара ју ћи сед ни це, ре као да би де -
мо крат ски је би ло да су сви од бор ни -
ци при сут ни, јер су их гра ђа ни би -
ра ли. На на шу мол бу да
про ко мен та ри ше на вод опо зи ци је да
је уло га Скуп шти не гра да де гра -
дирана, Киш ка же:

– Пр во мо рам да на по ме нем да је
бој кот ра да Скуп шти не оче ки ван, с

тим што тре ба ис та ћи да по сто је од -
бор ни ци опо зи ци је ко ји бој ко ту ју
њен рад од са мог кон сти ту и са ња. Ако
са мо пре гле да те за пи сни ке ко ји го -
во ре и о при су ство ва њу сед ни ца ма
ви де ће те да ве ли ка ве ћи на од бор ни -
ка опо зи ци је ни је до ла зи ла ре дов но
ни у вре ме пре бој ко та. Ни је на ме ни
да оце њу јем њи хов рад, не го на гра -
ђа ни ма ко ји су их би ра ли, а они ко ји
за три го ди не ни ка да ни су ушли у са -
лу тре ба да об ја сне сво јим гла са чи -
ма чи ме мо гу да оправ да ју њи хо во

по ве ре ње. Та ко ђе, мо рам да ка жем
да бих као пред сед ник Скуп шти не
во лео да су не ке од лу ке, по го то во ве -
за не за ин ве сти ци је у се вер ној ин ду -
стриј ској зо ни или за град ску бол ни -
цу, до не те у пу ном ка па ци те ту,
кон сен зу сом, као по ли тич ки не спор -
не. Уло га скуп шти на у функ ци о ни -
са њу ло кал них за јед ни ца ре гу ли са на
је За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви и
она сва ка ко оба вља сво ју за ко но дав -
ну уло гу као нај ви ши ор ган вла сти
на те ри то ри ји јед не ло кал не са мо у -
пра ве. Да ли не ко њен рад до жи вља -
ва као де гра ди ран или не, лич ни је
став сва ког по је дин ца.

Опо зи ци ја твр ди да у пан че вач ком
пар ла мен ту из ве сти о ци по тач ка ма
днев ног ре да по сто је са мо на па пи ру.

– На сва кој сед ни ци Скуп шти не
гра да по во дом сва ке тач ке днев ног ре -
да при сут ни су из ве сти о ци. Да ли се
они ја вља ју за реч или не, њи хо ва је
од лу ка. Оно што мо гу да по твр дим,
је сте да су на сед ни ца ма из ве сти о ци
од го ва ра ли на ско ро сва пи та ња ко ја
су им по ста вља на – при ча Киш.

На кон ста та ци ју чла но ва опо зи ци -
о них од бор нич ких гру па да скуп -
штин ска ве ћи на оти ма вре ме опо зи -
ци ји при ли ком по ку ша ја да
рав но мер но уче ству је у ра ду, он од -
го ва ра да „то јед но став но ни је тач но”.

Раз ло зи хит но сти и ко ка ко пи та

Оно што опо зи ци ја по на вља већ го -
ди на ма, је сте да не ма вре ме на ни да
раз ми сли о по је ди ним од бор нич ким
те ма ма јер се „до пун ске тач ке по ја -
вљу ју на днев ном ре ду не по сред но пре
одр жа ва ња сед ни це”.

– Чи ње ни ца је да по не кад жи вот,
тј. по тре бе на ме ћу да се по је ди не тач -
ке на ђу на днев ном ре ду Скуп шти не
као хит не. Пред ла га чи обра зло же
раз ло ге хит но сти за сва ку та кву тач -
ку. Ја као пред сед ник Скуп шти не, а
мо гу да по све до чим и гра до на чел ник

Па влов као пред се да ва ју ћи Град ског
ве ћа, тру ди ли смо се да то га бу де што
ма ње, све сни чи ње ни це да је од бор -
ни ци ма по треб но из ве сно вре ме да се
при пре ме за рад. Од 1. ја ну а ра 2018.
до да нас одр жа но је че тр на ест сед ни -
ца, а на шест од њих је би ло до дат -
них та ча ка. Број сед ни ца с до дат ним
тач ка ма ра ди кал но се сма њио у од -
но су на ра ни ји пе ри од, као и број са -
мих та ча ка о ко ји ма рас пра вља мо по
хит ном по ступ ку – из но си по дат ке
Киш.

Још јед на од при мед би на ра чун
вла да ју ће ве ћи не је сте став опо зи ци -
је да се сед ни це Скуп шти не гра да рет -
ко одр жа ва ју. О то ме пред сед ник овог
те ла има сле де ће ми шље ње:

– Ових да на на вр ша ва се тач но три
го ди не од кон сти ту и са ња овог са зи ва
Скуп шти не. Одр жа ли смо 32 сед ни це
до да нас. Ана ли зом ра да ра ни јих са -
зи ва по ка зу је се да је тем по ко јим ми
ра ди мо сли чан свим тим са зи ви ма.
На по ми њем да нас за кон оба ве зу је да
се сед ни це одр жа ва ју јед ном у три ме -
се ца, па ова тврд ња не сто ји. Став да
се сед ни це рет ко одр жа ва ју, та ко ђе је
ли чан.

Сва ка сед ни ца се за вр ша ва од бор -
нич ким пи та њи ма. От кад бој ко ту ју
за се да ња, при пад ни ци опо зи ци је
адре си ра на пи та ња оста вља ју на при -
јав ни ци Град ске упра ве. Ка ко год их
по ста вља ли, опо зи ци о на ри при -
говара ју да се на њих се лек тив но
одго вара.

– На кон за вр шет ка сва ке сед ни це
сва од бор нич ка пи та ња од мах се упу -
ћу ју над ле жним пред у зе ћи ма и уста -
но ва ма ка ко би мо гли да од го во ре. До
са да је од го во ре но на пре ко 80 од сто
од бор нич ких пи та ња, а си гу ран сам
да ће и оста ла до би ти од го вор. По не -
кад је не мо гу ће од го во ри ти на од бор -
нич ка пи та ња јер ни они ко ји их по -
ста вља ју не раз у ме ју шта су пи та ли –
ре пли ци ра Киш.

Ни ов де ни је свр ше так не сла га ња
из ме ђу два та бо ра...

Јав ност ра да

За крај смо оста ви ли те му о ко јој су,
док су би ли у скуп штин ским клу па -
ма и за го вор ни цом, ре дов но го во -
ри ли сви они ко ји ни су део вла сти.
О њој се при ча и са да, од но сно по -
ми њу је ра ди ка ли – не за до вољ ство
сте пе ном јав но сти ра да Скуп шти не
гра да.

Тра жи се те ле ви зиј ски или бар ин -
тер нет пре нос сед ни ца, па се де ша ва -
ло да од бор ни ци, и по ред ре дов ног
опо ми ња ња пред се да ва ју ћег да то не
чи не, са ми сни ма ју де ло ве сед ни ца.
Би ло је слу ча је ва да су их ка сни је ка -
чи ли на дру штве не мре же.

Ти гран Киш ми сли да „од бор ни ци
опо зи ци је јав ност ра да ис кљу чи во
схва та ју као ТВ пре нос, што је у стар -
ту по гре шно”. До да је:

– Јав ност под ра зу ме ва тран спа -
рент ност и до ступ ност ин фор ма ци ја,
а сва ка тач ка днев ног ре да по ста вља -
њем на сајт Гра да се дам да на пре сед -
ни це истог тре нут ка по ста је јав на, ка -
ко ва ма но ви на ри ма, та ко и свим
за ин те ре со ва ним ли ци ма, би ла она

на Но вом Зе лан ду, у Ју жној Афри ци
или у Пан че ву. Као што је по зна то,
рад ло кал не скуп шти не, као и рад
цело куп не упра ве Гра да Пан че ва
оце њен је као нај од го вор ни ји у Ср -
би ји, а ту на гра ду Гра ду ни смо до де -
ли ли ни ја, ни ти не ко из СНС-а, већ
УНДП, као ор га ни за ци ја ко ја се ис -
пред УН ба ви раз во јем и ста њем де -
мо кра ти је. По гре шно је раз ми шљање

да ТВ пре но си од го ва ра ју са мо опо -
зи ци ји, а не и вла да ју ћој ве ћи ни. А о
јав но сти ра да скуп шти не го во ри и
чи ње ни ца да је у овим усло ви ма бој -
ко та сва ки од бор ник до био ма те ри -
јал на вре ме, што ће се де ша ва ти и
убу ду ће.

Ка ко год би ло и чи ја год да је ар гу -
мен та ци ја ја ча, ни је при род но да опо -
зи ци ја и власт жи ве у љу ба ви, већ да
се не пре ста но кон фрон ти ра ју. То ће
се де ша ва ти и убу ду ће.

С. Трај ко вић

КОН ФРОН ТА ЦИ ЈА – ПРИ РОД НО СТА ЊЕ СТВА РИ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Подневни одмор.

Ових дана, у центру града

Снимио: Милан Шупица

ОД ГРА ЂАН СКИХ 

ПРО ТЕ СТА...

Опо зи ци о ни од бор ни ци

свој зва ни чан бој кот за -

по че ли су то ком пр вог

на ле та гра ђан ских про те -

ста. Пр ва сед ни ца ко јој

ни су при су ство ва ли би ла

је она бу џет ска кра јем де -

цем бра про шле го ди не.

Још увек су је дин стве ни у

ве зи с том од лу ком.

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

Тигран Киш: 
„Јавност подразумева
транспарентност и
доступност информација, 
а свака тачка дневног реда
постављањем на сајт
Града седам дана пре
седнице истог тренутка
постаје јавна свим
заинтересованим лицима,
била она на Новом
Зеланду, у Јужној Африци
или у Панчеву.”

СА СТАВ ЕКИ ПА 

У ВЕ ЛИ КОЈ СА ЛИ

Скуп шти ну гра да Пан че ва чи ни

се дам де сет од бор ни ка и од бор -

ни ца. Нај број ни ја је од бор нич ка

гру па СНС-а, ко ја има 46 чла но -

ва и са мо стал но мо же да во ди

град. За ни мљи во је да је гру па

СПС–ЈС–ДПМ, ко ја је део вла да -

ју ће ко а ли ци је на ви шим ин стан -

ца ма, у Пан че ву опо зи ци ја – има

их че тво ро.

Од бор нич ка гру па „Сло бод но

Пан че во” са др жи шест, а „За на -

ше Пан че во” пет чла но ва. У са ли

се ди и де вет са мо стал них од бор -

ни ка, ме ђу ко ји ма су чла но ви

стра на ка СРС, ДЈБ, ЛСВ и ДС.
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Ка да вам сле ду је
опоме на, а ка да ту жба
за не пла ће ни ра чун

По моћ Гра да
сиромашним
Панчевцима

Што се ка лен да ра ти че, ви ше
се не зна ни кад ко је го ди шње
до ба до ла зи, је ди но је из ве сно
да је пла ћа ње ко му на ли ја не -
из бе жно сва ког ме се ца.

Та ко бар ка же за кон и пи ше
на свим ра чу ни ма, ко ји гра ђа -
ни ма ре дов но сти жу. Али обич -
но пла ћа мо кад и ко ли ко има -
мо, ру ко во де ћи се ло ги ком да
и др жа ви мо же мо да ду гу је мо
кад смо већ ду жни бан ка ма
и ро ђа ци ма.

Али ко ли ко су за и ста
јав на ко му нал на пред у -
зе ћа стр пљи ва? Ко ли ко
то ле ри шу оте за ње с пла -
ћа њем и кад ша љу ту -
жбе?

У „Во до во ду и ка -
на ли за ци ји” ка жу да
то за ви си од су ме ко -
ја ни је пла ће на. Ако
је дуг ве ћи од
10.000 ди на ра,
пред мет се ша ље
из вр ши те љи ма.
У слу ча ју ду го -
ва ња ма ње су ме
по сле шест ме -
се ци ша ље се опо ме на, а
по сле де вет ме се ци – ту жба.

„Гре ја ње” пра ви пре сек ста -
ња на сва ких де вет ме се ци, па
сви ко ри сни ци ко ји има ју дуг,
без об зи ра на из нос, по чет ком

сеп тем бра мо гу да оче ку ју опо -
ме не за пе ри од од 1. ок то бра
2018. па до 30. ју на ове
го ди не.

„Хи ги је на” не до пу шта ка -
шње ње – опо ме не сти жу већ
по сле пр вог не пла ће ног ра чуна,

без об зи ра на су му. Ако је у
пи та њу ве ћи дуг, гра ђа ни у ди -

рек ци ји, у Ули ци ца ра Ла за -
ра, мо гу да скло пе спо ра -
зум о пла ћа њу на ра те.

„Елек тро вој во ди на”
ша ље опо ме не кад дуг
пре ђе 20.000 ди на ра, а
ако то не по мог не, сле -
ди ту жба.

Град Пан че во је,
ина че, на са мом кра ју
про шле го ди не до нео од -
лу ку да Пан чев ци ма ко -
ји има ју ма ла при ма -
ња суб вен ци о ни ше
пла ћа ње свих ко му -
нал них услу га (ра чу -

ни за во ду, сме ће, гре -
ја ње и со ци јал но ста но ва -
ње) у из но су од 10 од сто.
Ова од лу ка при ме њу је се
од 1. фе бру а ра, а до сре ди -
не ма ја се при ја ви ло сто ти -
нак на ших су гра ђа на.

Гра ђа ни с ни ским при ма -
њи ма мо гу да до ђу у Услу -
жни цен тар и са зна ју на ко ји

на чин мо гу да оства ре ово пра -
во, ко је се, ка да се јед ном утвр -
ди, при ме њу је це ле го ди не.

КОМУНАЛИЈЕ МОРАМО ДА ИЗМИРУЈЕМО, АЛИ НЕ БАШ ОДМАХ

ДО КАДА МОЖЕТЕ ДА НЕ ПЛАЋАТЕ
РАЧУНЕ ПРЕ НЕГО ШТО ВАС ТУЖЕ

НО ВО РУ КО ВОД СТВО 

Пензионери добили
ново вођство

Град ско удру же ње свих
пен зи о не ра не дав но је одр -
жа ло ван ред ну из бор ну
скуп шти ну, на ко јој је за
пред сед ни ка иза бра на Де -
сан ка Зу рић. Она ће, пре -
ма ста ту ту те ор га ни за ци -
је, ау то мат ски во ди ти и Из -
вр шни од бор, ко ји је овом
при ли ком до био и дру ге
чла но ве.

Пред сед ник Над зор ног
од бо ра по стао је Ђу ро Бу -
ко ро вић, ко ји је ре као да су
ови из бо ри ван ред ни јер је
прет ход ни пред сед ник Ђор -
ђе Ор ло вић под нео остав ку
пре ис те ка ман да та.

– То је ве ро ват но по сле -
ди ца ми шље ња ве ћи не чла -
но ва од но сно не за до вољ ства
ње го вим ра дом, што је до -
ве ло и до оси па ња члан ства,
а кри ти ке су сти за ле и из
ње го ве ма тич не ор га ни за -
ци је из Ја бу ке. Због то га смо
пла ни ра ли да на ре дов ној
скуп шти ни раз ма тра мо Ор -
ло ви ћев учи нак, али нас је
пред у хи трио остав ком. Исто
су учи ни ли и до са да шњи
пред сед ник Над зор ног од -
бо ра Бран ко Илић и не ки
дру ги чла но ви – на вео је Бу -
ко ро вић.

Но во ру ко вод ство најавило
је да ће се посветити кон со -
ли да ци ји ло шег фи нан сиј -
ског ста ња и ома со вље њу
члан ства. Ј. Ф.

НО ВО САД СКИ САЈАМ

„Бур јан” освојио
11 ме да ља

У Но вом Са ду је за вр шен
86. са јам по љо при вре де, на
ко јем је уче ство ва ло 1.518
фир ми из 32 др жа ве.На гра -
ђе не су нај бо ље ком па ни је
из раз ли чи тих обла сти, а у
ка те го ри ји кон ди тор ских
про из во да на ба зи жи та, бра -
шна и ме са пан че вач ка ме -
са ра „Бур јан” осво ји ла је 11
ме да ља, и то де вет злат них
и две сре бр не. Спе ци јал ном
жи ри ју по себ но се сви де ла
ро ло ва на сла ни на, ко ја је
на гра ђе на ве ли ком злат ном
ме да љом.

Ма ри ја Ор сић из „Бур ја -
на” каже да за по сле ни ма ова -
ква при зна ња мно го зна че:

– Ово нам је ва жно за да -
љи рад и да је нам под стрек
да бу де мо још бо љи. Ин си -
сти ра ће мо, као и увек, на
ква ли те ту, јер на тај на чин
по шту је мо и на шу тра ди ци -
ју, ко ја нам је као ма лом
по ро дич ном пред у зе ћу ве о -
ма ва жна. Ни ка да не ће мо
од у ста ти од ино ва ци ја ко је
иду у ко рист ква ли те та про -
из во да и дра го нам је ка да
на пре сти жној ма ни фе ста -
ци ји струч ња ци пре по зна ју
наш труд и на гра де га на
пра ви на чин.

Ме са ра „Бур јан”, ко ја ће
у ју ну обе ле жи ти 25 го ди -
на ра да, до би ла је и По -
вељу Но во сад ског сај ма за
две де це ни је успе шних на -
ступа. С. Т.

Об но вље ни Ин тер ни блок Оп -
ште бол ни це Пан че во 20. ма ја
по се ти ли су пред сед ник По -
кра јин ске вла де Игор Ми ро -
вић, по кра јин ски се кре тар за
здрав ство др Зо ран Гој ко вић и
гра до на чел ник Са ша Па влов.
До ма ћин им је био ди рек тор
пан че вач ке бол ни це др Сло бо -
дан Ову ка.

Ми ро вић ни је крио за до вољ -
ство оним што је ви део:

– За вр ши ли смо ва жан по -
сао, зна ча јан не са мо за гра ђа -
не Пан че ва већ за чи тав здрав -
стве ни си стем у Вој во ди ни и
Ср би ји. Ре кон стру и са ли смо
ско ро 8.000 ква драт них ме тара.

Старо из да ње бол ни це би ло је
ту жно и по ни жа ва ју ће, то ни су
би ли усло ви до стој ни чо ве ка.
Са да функ ци о ни шу сви ди јаг -
но стич ки апа ра ти.

По сао на чи ји се за вр ше так
че ка ло три де сет го ди на, са да
је окон чан, ре као је до цент др
Зо ран Гој ко вић, а гра до на чел -
ник Па влов је за хва лио По -
кра јин ској вла ди, што је учи -
нио и др Сло бо дан Ову ка, који
је ка зао да због об но ве про -
сто ра бол ни це ни су тр пе ли
број ни па ци јен ти на хе мо ди -
ја ли зи, те да је „окре ну та нова
стра ни ца исто ри је пан че вач -
ке бол ни це”. С. Т.

ПО КРА ЈИН СКИ ПРЕ МИ ЈЕР ОБ И ШАО БОЛ НИ ЦУ

Обновљен Интерни блок
Стар том фа бри ке Ети лен у су -
бо ту, 18. ма ја, успе шно је по -
кре ну та про из вод ња у „Пе тро -
хе ми ји”. На ред ног да на, у не -
де љу, 19. ма ја, у фа бри ка ма
по ли е ти ле на ви со ке гу сти не
(ПЕВГ) и по ле ти ле на ни ске гу -
сти не (ПЕНГ) та ко ђе је по че ла
про из вод ња про из во да на ме -
ње них про да ји на ино стра ном
и до ма ћем тр жи шту.

Пре ма ре чи ма над ле жних у
овој фа бри ци, сва пе тро хе миј -
ска по стро је ња у Пан че ву ра де
ста бил но и пре ма опе ра тив ном
пла ну про из вод ње.

Над ле жни у пе тро хе миј ском
ги ган ту ис ти чу да је циљ оба -

вље ног ре мон та оства ри ва ње
без бед не и ста бил не про из вод -
ње, као и кон ти ну и те та у ра ду
до сле де ћег ре мон та. 

Ка да је реч о ин ве сти ци ја -
ма, ме наџ мент „Петрохемије”
с по но сом ис ти че да ће оне
по ве ћа ти про фи та бил ност по -
сло ва ња и кон ку рент ност на
тр жи шту. 

Ка ко твр де, об на вља ње про -
из вод ње у „Пе тро хе ми ји” про -
те кло је уз по што ва ње про пи -
са них без бед но сних ме ра и у
скла ду с ва же ћим про це ду ра -
ма ком па ни је и стан дар ди ма
ква ли те та за шти те рад не и жи -
вот не сре ди не. З. С.

УСПЕ ШНО ПО КРЕ НУ ТА „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈИ”

Уве ћа на кон ку рент ност

НА ГРАД СКОЈ ПЛА ЖИ

Обе ле жа ва мо 
Дан Ду на ва

Европ ска ма ни фе ста ци ја „Дан
Ду на ва”, ко ја се сва ке го ди не
одр жа ва у че тр на ест зе ма ља по -
ду нав ског сли ва, би ће и ове го -
ди не ре а ли зо ва на у Пан че ву,
под по кро ви тељ ством Гра да.

Сло ган под ко јим ће Дан Ду -
на ва овог пу та би ти обе ле жен
код нас гла си „110 го ди на све -
ти о ни ка у за гр ља ју две ре ке”, а
осми шљен је по во дом обе ле жа -
ва ња го ди шњи це од из град ње и
по ста вља ња бли за нач ких све ти -
о ни ка на ушћу Та ми ша у Ду нав.

Цен трал на све ча ност би ће
упри ли че на у сре ду, 29. ма ја,
на град ској пла жи. Та мо ће се
одр жа ти еко ло шко-ли ков на ра -
ди о ни ца у ко јој ће уче ство ва ти
ака дем ски сли ка ри, чла но ви
раз ли чи тих град ских удру же -
ња, као и ве ћи број де це. Сви
ра до ви ко ји на ста ну на ра ди о -
ни ци би ће од 7. ју на из ло же ни
у хо лу Град ске упра ве. Д. К.

ГЛИ НЕ НИ ГО ЛУ БО ВИ

Ја бу ча ни по ве ли ко ло

Прво такмичење у гађању гли-
нених голубова у овогодишњем
издању Купа Панчева одржано
је 19. маја у Качареву.

Било је евидентно да су сви
учесници напредовали у по-
ређењу с прошлом сезоном,
па су постигнути сјајни резул-
тати. После такмичења је усле-
дила додела пехара, медаља,
диплома и захвалница, а онда
и неизбежно „треће полувре-
ме” и дружење ловаца.

У екипној конкуренцији по-
бедио је тим Јабуке, док је дру-
го место припало ловцима из
Банатског Новог Села, а треће
екипи Банатског Брестовца. У
појединачном надметању нај-
успешнији је био Зоран До-
дић, на друго место пласирао
се Томислав Брозина, а брон-
заном медаљом се окитио Де-
јан Смилевски.

Наредни турнир одржаће 
се у недељу, 26. маја, у 
Долову. А. Ж.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 3.600 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

Грађани с ниским
примањима могу 
да дођу у Услужни
центар и сазнају на
који начин могу да
остваре право на
помоћ у плаћању
комуналија



Ста нов ни ци бив ше Ју го сла ви је од јед ном су се су о чи ли
са сво јом ствар но шћу у ко јој се исми ја ва ју ли ко ви у
Њу јор ку. Све им је то по зна то, има ју то га око се бе и ја -
сно је да су се при хва ти ле по је ди не фра зе, јер су за и ста
има ле под ло гу у њи хо вим су сје ди ма, при ја те љи ма, ко -
ле га ма на по слу или шко ли, а о вој сци, по ли ци ји и по -
ли ти ча ри ма да не го во ри мо. На рав но, нај ве ћа је бор ба
би ла око ау то цен зу ре, јер се ни ка да ни је зна ло што ће
не ко ме па сти у око те ће на пра ви ти ви ку и па ни ку. По -
че так се дам де се тих. Ве ли ка по ли тич ка ко ме ша ња у ци -
је лој Ју го сла ви ји. Хр ват ска под по себ ним по ве ћа лом. А
Маг нус се спр да на цр те жи ма са ку ка стим кри жем, ср -
пом и че ки ћем, зви је зда ма пе то кра ка ма, ли ко ви у на -
ци стич ким уни фор ма ма, ру ски по ли ти ча ри у бун да ма
из гле да по пут ме двје да, Грунф ба рем три пу та по епи -
зо ди по ка зу је ви си ну пло чи ца у ку па о ни… Зна чи под
оба ве зно: ре ту ши ра ти сва ку сли ку Адол фа Хи тле ра у
пру ског ца ра, Ле њи на у не што нај слич ни је, а да се не
пре по зна. Пре кри ти ку ка сте кри же ве, ср по ве и че ки ће,
зви је зде, УС озна ке на вој сци. Па зи ти на Грун фа. Па зи -
ти на ре кла ме у по за ди ни, јер је и та мо знао сва шта на -
пи са ти… По гле дај те око се бе, зар то ни је фор дов ско
окру же ње? Све то има мо и да ље око нас.

(Пре во ди лац стри па „Алан Форд” Да вор Брик си,
„Стрип блог”, 19. мај)

* * *
Роп ство ни ка да ни је би ло та ко ва жна те ма још од ње го -
вог уки да ња. Да нас има мо роп ство сву да у све ту и у
свим по ра ма дру штва. Роб је ис пла ти ви ји не го икад, јер
се све де ша ва бр же не го ра ни је. Роп ство ни је пи та ње
ра си зма. Оно је еко ном ска ка те го ри ја. То је си стем ко ји
је осно ван у це лој ци ви ли за ци ји. Роп ство. Кмет ство.
При сил ни бра ко ви… Жи ви мо у вре ме ну ве ли ких дру -
штве них не прав ди и раз ли ка. У исто вре ме де ша ва се и
не ста нак иде о ло ги ја и ве ли ко не по ве ре ње пре ма по ли -
ти ча ри ма. Ми слим да је до шао тре ну так за јед но ши ро -
ко пре и спи ти ва ње на шег на чи на жи во та, за пре у сме ра -
ва ње на ших по тре ба, на шег од но са пре ма по тро шњи.
И, на рав но, на шег од но са пре ма дру ги ма. Не до ста је
нам ем па ти ја. Ве о ма ве ру јем у ин ди ви дуу.

(Књи жев ни ца Ве ро ни ка Ол ми, „По ли ти ка”, 17. мај)

* * *

* * *
У свим екс-Ју др жа ва ма има мо кла си чан ро бо вла снич -
ки си стем у ко јем не ма по де ле на ве ле по сед ни ке и ро -
бо ве, не го на оне ко ји има ју власт и на оне ко ји не ма ју
власт. Кла сна бор ба је у осно ви свих по де ла и она ће се
вр ло бр зо ви дљи ви је отво ри ти.

(Ге не рал у пен зи ји и ана ли ти чар ге о по ли ти ке Бла го -
је Гра хо вац, „Мо ни тор”, 17. мај)

* * *
Је ди ни пра ви про блем чо век има, пре ма мом ду бо ком
уве ре њу, ка да жи ви и по сту па у не скла ду са со бом. Од
то га се обо ле ва, нај пре ду хов но, а за тим и фи зич ки. Де -
ве де се те су у све му, па и у пра во су ђу, би ле го ди не рат -
ног рас па да, али и го ди не на де да ће мо, кад све то лу -
ди ло јед ном ста не, ус пе ти да из гра ди мо при стој но дру -
штво, па и пра во су ђе. На су прот овом пе ри о ду, две хи -
ља ди те су до не ле про ме не, али и ве ли ко раз о ча ра ње.
Схва ти ли смо да су ко ре ни раз град ње си сте ма да ле ко
ду бљи и да је би ло на ив но оче ки ва ти да ће их би ти мо -
гу ће са вла да ти про стом про ме ном дру штве ног пред -
зна ка. Пре ко ото ман ског и ко му ни стич ког на сле ђа ми
смо са мо пре ба ци ли про вид ну, и ре као бих при вид ну,
за ста ву де мо кра ти је, ве ру ју ћи да ће се ис под ње ства ри
са ме од се бе про ме ни ти. На рав но да су ко руп ци ја, не -
по ти зми, при ми ти ви зми и скло ност ка ау то ри тар ном
мо де лу убр зо из ви ри ли ис под те оп се не. Бо јим се да на
са да шњем ста ди ју му на ше нор ма тив но уре ђе ње ни бли -
зу не пра ти ствар но ста ње све сти и по тре бе ве ћи не гра -
ђа на и да се то ви ди на сва ком ко ра ку. Што се по треб -
них про ме на ти че, по сто ји је дан за јед нич ки име ни тељ.
По треб на је из град ња ин сти ту ци ја. Да кле, све или углав -
ном све су прот но је оном што се да нас чи ни.

(Су ди ја и књи жев ник Ми о драг Ма јић, „Но ви ма га -
зин”, 17. мај)

* * *
Ствар ност ко ју жи ви мо збир је свих на ших глу по сти –
про па лих ве ли ко др жав них и ве ли ко ет нич ких про је ка -
та, ет но кра ти је, на ци о на ли зма, ко лек тив ног при ми ти -
ви зма, ко рум пи ра них си сте ма и јед не ши ре по ли тич ке
не пи сме но сти. Нај ве ћи успјех ов да шњих, на ци о на ли -
стич ких по ли тич ких ели та је сте у то ме што су то ком
ове, ско ро 24 по сли је рат не го ди не, успје ли про из ве сти
и си стем ски оза ко ни ти вла сти те ет нич ке хи сто ри је или
ет нич ке ме мо ри је, ко је им слу же као за мје на за слу -
жбе ну хи сто ри ју, од но сно ону хи сто ри ју ко ју ра зу ми је -
ва мо као си стем утвр ђе них на уч них чи ње ни ца.

(Пи сац Ел ве дин Не зи ро вић, „Тач но.нет ”, 15. мај)
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КОНЦЕПТ

ЛИ ГА СО ЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Против нових 
назива улица

На из бор ној кон фе рен ци ји пан -
че вач ког ЛСВ-а, одр жа ној 18.
ма ја, пе де сет де ле га та ода бра -
ло је два де сет чла но ва Град -
ског од бо ра. Пред сед ник тог
те ла би ће Да на ил Вуч ков ски,
а пот пред сед ни це Со ња Ра ди -
во јев и Ру жа Дра го вић. Го сти
су би ли чла но ви нај у жег ру ко -
вод ства из Но вог Са да, као и
стра нач ке ко ле ге из Ко ва чи це,
Зре ња ни на и Вр шца.

Пред сед ник Из вр шног од бо -
ра Ми лан Ра ди во јев ка же да се
ЛСВ про ти ви про ме ни на зи ва
Штро сма је ро ве ули це, јер су из -
ме не тог ти па по ста ле прак са,
па се сти че ути сак да се тим по -
слом ло кал не вла сти нај ви ше
ба ве. Уз то, у кон крет ном слу -
ча ју, ЛСВ ми сли да се ра ди о

не ги ра њу ду ха то ле ран ци је и за -
јед нич ког жи во та гра ђан ки и
гра ђа на Пан че ва, као и да је по -
гре шно јед ног ве ли ка на (Штро -
сма је ра) бри са ти, а по дру гом –
ве ли ком пи сцу Ми ло шу Цр њан -
ском – име но ва ти ули цу.

Ли га ши пи та ју за што се не -
ка уста но ва кул ту ре, по пут Град -
ске би бли о те ке, ко ја не ма име,
не на зо ве по Цр њан ском. Они
по зи ва ју чла но ве Ко ми си је за
име но ва ње ули ца и тр го ва гра -
да Пан че ва да уз до го вор с ло -
кал ном са мо у пра вом и удру -
же њи ма гра ђа на до не су од лу -
ку ко ја ће ићи у при лог ду ху
то ле ран ци је. Пан че во је град у
ко ме има ме ста и за Јо си па Ју -
ра ја Штро сма је ра и за Ми ло -
ша Цр њан ског, за кљу чу је ЛСВ.

НА РОД НА СТРАН КА

Че ка мо од го вор 
на пе ти ци ју

Најлошији превоз 
у Глогоњу 

Град ски од бор На род не стран -
ке по др жа ва ини ци ја ти ву гра -
ђа на ко ји су про шле го ди не у
пе ти ци ји са ку пи ли пре ко пет -
сто пот пи са за уво ђе ње но ве
ау то бу ске ли ни је град ског пре -
во за, од Гло го ња до Ра фи не -
ри је, с по ла сци ма на сва ких
сат вре ме на.

Од свих на се ље них ме ста на
те ри то ри ји гра да Гло гоњ има
нај ло ши ји пре воз од но сно ред
во жње. Ка ко се ка же у са оп -
ште њу, у Гло го њу жи ви три и
по хи ља де ста нов ни ка, а тре ба -
ло би да но ва ли ни ја иде прав -
цем се вер –југ, тра сом Гло гоњ –

Ја бу ка – Ули ца Ра до ми ра Пут -
ни ка – Ули ца ца ра Душанa –
Ца ра Ла за ра – Стре ли ште – Вој -
ло ви ца. Уко ли ко за је дан сат
мо же да се стиг не, ли ни ја би
евен ту ал но мо гла би ти про ду -
же на до Стар че ва. Но ва ли ни ја
би по ве за ла се вер ну и ју жну ин -
ду стриј ску зо ну, па би се рад -
ни ци ма са су прот них стра на
град ских под руч ја омо гу ћио од -
ла зак на по сао без пре се да ња.

На род на стран ка сма тра да
јав ни пре воз по зи тив но ути че
на ква ли тет жи во та, сма њу је за -
га ђе ње ва зду ха и гу жве у са о -
бра ћа ју. Пе ти ци ја је пре да та
Град ској упра ви, АТП-у и МЗ-у
Гло гоњ, али до са да ни је сти -
гао ни ка кав од го вор.

Не по сто ји ни шта леп ше од то -
га да Ср би, Бу га ри и Ма ђа ри
има ју при ли ку да за јед но ор -
га ни зу ју сво је ма ни фе ста ци је
и кул тур на де ша ва ња – ре као
ам ба са дор су сед не зе мље

Ње го ва ек се лен ци ја Рат ко Влај -
ков, ам ба са дор Ре пу бли ке Бу -
гар ске у Ре пу бли ци Ср би ји, и
Мар ко Гу ран, ди рек тор Дома
кул ту ре „Жар ко Зре ња нин” из
Ива но ва, 21. ма ја пот пи са ли су
у Град ској упра ви спо ра зум о
пру жа њу бес по врат не фи нан -
сиј ске по мо ћи.

Ра ди се о сред стви ма ко ја је
обез бе ди ло Ми ни стар ство спољ -
них по сло ва Ре пу бли ке Бу гар -
ске, а овом чи ну је при су ство -
вао и гра до на чел ник Пан че ва
Са ша Па влов.

По моћ за раз вој

Про јект но фи нан си ра ње „Ре -
кон струк ци је ве ли ке са ле До -
ма кул ту ре у се лу Ива но во, Ау -
то ном на По кра ји на Вој во ди на”
ко шта ће 20.000 ле ва, што је
10.225,84 евра.

Ам ба са дор Ре пу бли ке Бу гар -
ске Њ. е. Рат ко Влај ков на гла -
сио је да је за до во љан због пот -
пи си ва ња спо ра зу ма, јер је у
пи та њу из раз до бре во ље обе ју
стра на, као и да је с Па вло вим
био у по се ти Ива но ву, те да су
по сле раз гле да ња До ма кул ту -
ре уви де ли да је по треб но ње -
го во ре но ви ра ње. До дао је:

– Са да смо у мо гућ но сти да
ре а ли зу је мо ре кон струк ци ју До -
ма кул ту ре. Не по сто ји ни шта
леп ше од то га да Ср би, Бу га ри
и Ма ђа ри има ју при ли ку да за -
јед но ор га ни зу ју сво је ма ни фе -
ста ци је и кул тур на де ша ва ња.
Ово је са мо по че так, др жа ва
Бу гар ска се у скла ду с мо гућ -
но сти ма тру ди да по мог не и
оним ме сти ма у Вој во ди ни ко -
ја ни су на се ље на Бу га ри ма. Тај
про грам, по моћ за раз вој, утвр -
ђен је као је дан ва жан ин стру -
мент за очу ва ње соп стве но сти
ма њи на ко је жи ве ов де. Убе -
ђен сам да ће мо и у бу дућ но -
сти на ла зи ти на чи не да по бољ -
ша мо жи вот гра ђа на где год се
они на ла зи ли. Хва ла Пан че ву
и гра до на чел ни ку Па вло ву на

за ла га њу за по бољ ша ње ква ли -
те та жи во та свих гра ђа на на
те ри то ри ји гра да Пан че ва.

Па влов је по здра вио при сут не
и кур то а зно и искре но из ра зио
ве ли ко за до вољ ство и за хвал ност
што је Њ. е. Рат ко Влај ков овим
по во дом по се тио наш град.

Су сре ти спе ци фич но сти

Гра до на чел ник је ка зао:
– Ова по моћ је вр ло зна чај -

на, сред ства су на ме ње на за
пра ву ствар. Град Пан че во по -
ку ша ва, у скла ду с фи нан сиј -
ским мо гућ но сти ма, да по др -
жи про гра ме До ма кул ту ре, али
и ак тив но сти Ме сне за јед ни це
Ива но во и основ не шко ле у том
ме сту. Све ово се ти че ак тив -
но сти усме ре них ка не го ва њу

спе ци фич но сти те ри то ри је, кул -
ту ре и тра ди ци је љу ди ко ји ту
жи ве, али и про гра ма, тј. ма -
ни фе ста ци ја, као што су „Ива -
но во у фо ку су”, „Злат на дир -
ка”, су сре ти Бу га ра и Се кељ Ма -
ђа ра... Сред ства ће би ти утро -
ше на на мен ски, на ре кон струк -
ци ју ва жног објек та – До ма кул -
ту ре у Ива но ву, а упра во је то
ме сто су сре та ња по ме ну тих спе -
ци фич но сти и исто вре ме но и
ме сто где ће на ста ја ти и раз ви -
ја ти се не ки но ви про гра ми и
кул тур на де ша ва ња.

Гу ран је за хва лио на по др -
шци гра до на чел ни ку и ам ба -
са до ру Ре пу бли ке Бу гар ске и
ре као:

– Дом кул ту ре се од осни ва -
ња ба ви очу ва њем кул ту ре, тра -
ди ци је, му зи ке и је зи ка ба нат -
ских Бу га ра и Се кељ Ма ђа ра у
Ива но ву. За слу же но, Дом кул -
ту ре до би ја сред ства за ре а ли -
за ци ју пр вог про јек та од Ми -
ни стар ства спољ них по сло ва
Ре пу бли ке Бу гар ске. У са рад -
њи са шко лом и Ме сном за јед -
ни цом, на сто ји мо да ак тив но -
сти ма и ма ни фе ста ци ја ма учи -
ни мо на ше Ива но во по зна ти -
јим и пре по зна тљи вим.

Гу ран сма тра до бро до шлом
по моћ од Ам ба са де, јер је она
нео п ход на за спро во ђе ње ква -
ли тет них про гра ма и оства ри -
ва ње но вих иде ја ва жних ка ко
за се ло Ива но во, та ко и за сам
град.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Згра да За во да ће уско ро бити дограђена
Град ски већ ни ци су 21. ма ја
усво ји ли се дам за кљу ча ка. Нај -
пре, бр зо по те зно је усво јен Из -
ве штај о ста њу жи вот не сре ди -
не на те ри то ри ји гра да Пан че ва
за 2018. По том, не знат но су из -

ме ње ни про гра ми по сло ва ња јав -
них ко му нал них пред у зе ћа „До -
ло ви” из До ло ва и „Вод-ком” из
Ја бу ке за 2019. Те ма је би ла и
па пи ро ло шка про це ду ра у ве зи
с јед ном до на ци јом, а го во ри ло

се и о при хва та њу ин ве сти тор -
ских пра ва на из во ђе ње ра до ва
на ре кон струк ци ји и до град њи
објек та За во да за јав но здра вље,
што би тре ба ло да убр за свр ше -
так ра до ва на тој згра ди.

За кљу че но је да тре ба при -
хва ти ти текст за пи сни ка са са -
стан ка „Фи нал ни пре глед у
Пан че ву”, ко ји је сро чи ло Ми -
ни стар ство гра ђе ви нар ства, са -
о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ О 150 ГО ДИ НА „ПАН ЧЕВ ЦА”

И љу ди и про фе си ја
Де таљ но, кон ци зно и ду хо ви -
то пре да ва ње на те му 150 го -
ди на „Пан чев ца” одр жао је Не -
над Жив ко вић, не ка да шњи
глав ни и од го вор ни уред ник
на шег ли ста, 21. ма ја, у Еван -
ге лич кој цр кви. Пот пис иза
овог до га ђа ја ста ви ло је удру -
же ње гра ђа на „По се ти Пан че -
во”, као део про јек та „Сто фо -
то гра фи ја за сто ми ну та”.

Ако не по сто ји де фи ни ци ја
вре ме пло ва, ова при ча је сва -
ка ко од ли чан при лог да се то
про ме ни. Жив ко вић је уз по -
моћ мно штва фо то гра фи ја,
анег до та, лич них се ћа ња и чи -
ње ни це да је „од ра стао” у „Пан -
чев цу”, јер је ње го ва мај ка Љи -
ља на би ла пр ва но ви нар ка у

не дељ ни ку, ис при чао ка ква је
ат мос фе ра би ла у ре дак ци ји
по сле Дру гог свет ског ра та, ка -
ко је лист 1869. го ди не на стао,
за што се осни вач Јо ван Па вло -
вић од лу чио да по кре не но ви -
нар ство на срп ском је зи ку у
Пан че ву, ка кве су при ли ке вла -
да ле у то вре ме у дру штву...

Нај ви ше се за др жа вао на
опи су лич но сти ко ле ги ни ца и
ко ле га ко ји су од пе де сет и не -
ке до де ве де се те го ди не про -
шлог ве ка ства ра ли тек сто ве за
наш лист и пре суд но ути ца ли
на јав но мње ње. Го во ре ћи о
исто ри ји „Пан чев ца”, за у ста -
вио се на мо мен ту ка да је озва -
ни че но ви ше стра нач је у Ср би -
ји, уз опа ску да ће за пе де сет

го ди на не ко дру ги, с ра зум не
вре мен ске дин стан це, бо ље уме -
ти да опи ше пе ри од по сле 1990.

Пор та Еван ге лич ке цр кве би -
ла је скоро пу на. Ште та је што
град не ма слу ха за до га ђа је иза
ко јих сто је не вла ди не ор га ни -
за ци је, па се пре да ва ња овог ти -
па одр жа ва ју у цр ква ма уме сто

у уста но ва ма кул ту ре, ко је би,
си гур но, са мим тим ожи ве ле.

БУ ГАР СКА И ИВА НО ВО ПОТ ПИ СА ЛИ СПО РА ЗУМ

НО ВАЦ ЗА ОБНОВУ ДО МА КУЛ ТУ РЕ

„Оверено” потписима

Страну припремио

Синиша 
Трајковић
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ДУ АЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

ЂАЧ КА ПЛА ТА 109 ДИ НА РА ПО СА ТУ
Уче ни ци Ма шин ске шко ле
од сле де ће го ди не 
би ће пла ће ни

Сле де ћа школ ска го ди на је пр ва то -
ком ко је ће се ду ал но струч но обра -
зо ва ње спро во ди ти у свом пу ном ка -
па ци те ту. То, из ме ђу оста лог, зна чи
да ће са да шњи ма ту ран ти основ них
шко ла ко ји бу ду упи са ли сме ро ве код
ко јих је план и про грам ускла ђен с
го ре на ве де ним но вим си сте мом обра -
зо ва ња у Ср би ји, већ од на ред не школ -
ске го ди не до би ја ти нов ча ну на док -
на ду за рад то ком прак тич не на ста ве.

Ма шин ска шко ла Пан че во је ди на је
вас пит но-обра зов на уста но ва с те ри -
то ри је на шег гра да ко ја је укљу че на у
на ци о нал ни си стем ду ал ног обра зо ва -
ња и шко лу је два про фи ла за ко ји ма
тр жи ште ра да ва пи. За бу ду ћи ва ри о -
це и опе ра те ре ма шин ске об ра де при -
вре да је ве о ма за ин те ре со ва на, та ко да
ће 42 бра ва ра-за ва ри ва ча и 30 опе ра -
те ра ко ји бу ду упи са ли ову шко лу по -
ха ђа ти прак тич ну на ста ву у осам фир -
ми. Та ко, на при мер, ЈКП „Гре ја ње” од
Ма шин ске шко ле по тра жу је осам бра -
ва ра-за ва ри ва ча, а фир ма „Фе ро монт”
шест за ва ри ва ча и шест опе ра те ра ма -
шин ске об ра де. У ре ду за бу ду ће ђа ке
ове пан че вач ке шко ле че ка ју још „Утва –
А ви о ни”, „Утва” Ка ча ре во, „Тер мо о -
пре ма” и „Инокс пре ра да”.

Тро шко ви на ра чун фир ме

Ове фир ме су При вред ној ко мо ри Ср -
би је упу ти ле из ја ву о на ме ри по сло -

дав ца за укљу чи ва ње у ду ал но обра -
зо ва ње и ти ме се оба ве за ле да ће уче -
ни ци ма омо гу ћи ти струч но уса вр ша -

ва ње по свим стан дар ди ма. А то зна -
чи да су вла сни ци за ин те ре со ва них
фир ми при хва ти ли оба ве зу да обез -
бе де ин струк то ре за рад са уче ни ци -
ма и да ће пла ћа ти тро шко ве пре во за
и ис хра не ђа ка ко ји бо ра ве на прак -
си. По ред то га, по сло дав ци су ду жни
да здрав стве но оси гу ра ју уче ни ке, на -
ба ве при клад ну ХТЗ опре му, али и да
ис пла те прак ти кан ту по сва ком са ту
про ве де ном на уче њу кроз рад на док -
на ду у не то ви си ни од нај ма ње 70 од -
сто ми ни мал не це не ра де, од но сно
нај ма ње 109 ди на ра по са ту.

Овај ме ха ни зам пред ви ђа да на
по чет ку на ред не школ ске го ди не

роди те љи, при вред ни ци и Ма шин -
ска шко ла пот пи шу уго во ре о са рад -
њи и о из во ђе њу прак тич не на ста ве.
Тим до ку мен ти ма би ће де фи ни са ни
пра ва, оба ве зе и од го вор ност свих
учесни ка у ду ал ном струч ном
образова њу.

Фи нан сиј ска по др шка

Про блем пред ста вља то што при вред -
ни ци ма ни ко не мо же да га ран ту је да
ће уче ник, по за вр шет ку прак се, оста -
ти да ра ди код њих – на то га пот пи -
са ни уго вор не оба ве зу је. Је ди но по -
сто ји мо гућ ност да по сло дав ци с ро -
ди те љи ма пот пи шу по себ не уго во ре
о сти пен ди ра њу.

Про блем пред ста вља и то што др -
жа ва још ни је обез бе ди ла би ло ка кве
по год но сти за вла сни ке фир ми. Ло -
ги ка по сло да ва ца је ја сна: мој за по -
сле ни, док ра ди као ин струк тор, не
при вре ђу је, ко ће то да ми пла ти?
При вред на ко мо ра Ср би је је с Ми ни -
стар ством про све те по кре ну ла ини -
ци ја ти ву да се при вред ни ци ма ко ји
уче ству ју у ду ал ном мо де лу струч ног
обра зо ва ња пру жи од ре ђе на фи нан -
сиј ска по др шка у овој по чет ној фа зи.
Та ква прак са, ре ци мо, по сто ји у Сло -
вач кој, где је ду ал но обра зо ва ње до -
жи ве ло пра ви бум.

Ина че, уче шће у ду ал ном обра зо -
ва њу је до бро вољ но и за сад се укљу -
чу ју са мо оне ком па ни је ко је ви де
обо стра ну ко рист од ду ал ног обра зо -
ва ња – и за се бе и за уче ни ке.

Заваривачи бирају где ће радити

Ђа ци до би ли па мет ну
учио ни цу

НИС на ста вља да ула же и уна пре ђу је
ква ли тет обра зо ва ња у Ср би ји, па је
та ко кроз про грам „За јед ни ци за јед -
но” на ба вље на нај са вре ме ни ја ди ги -
тал на опре ма у два де сет основ них и
сред њих шко ла на те ри то ри ји гра да
Зре ња ни на. Ру ско-срп ски нафт ни ги -
гант по др жао је с 3,9 ми ли о на ди на -
ра ре а ли за ци ју про јек та „Па мет не
учи о ни це Зре ња ни на” и тим чи ном
дао до при нос бр жем и лак шем уче -
њу и сти ца њу зна ња о ин фор ма ци о -
ним тех но ло ги јама.

Све ча но сти ор га ни зо ва ној овим по -
во дом у Зре ња нин ској гим на зи ји, у ко -
јој је та ко ђе опре мљен ди ги тал ни ка -
би нет, при су ство ва ли су пред став ни -
ци Гра да Зре ња ни на, ком па ни је НИС,
као и шко ла у ко ји ма је про грам ре а -
ли зо ван.

Обра зо ва ње нај мла ђих

Ва дим Смир нов, за ме ник ге не рал ног
ди рек то ра НИС-а и ди рек тор Функ -
ци је за од но се с др жав ним ор га ни ма
и кор по ра тив не ко му ни ка ци је, том
при ли ком је ис та као зна чај ну са рад -
њу с Гра дом Зре ња ни ном.

– Са Зре ња ни ном са ра ђу је мо већ је -
да на ест го ди на у окви ру про гра ма „За -
јед ни ци за јед но”. То је при мер успе -
шне са рад ње. По себ но ми је за до вољ -
ство што сред ства ула же мо у град Зре -
ња нин, јер је он наш ва жан парт нер
ка ко у обла сти за јед нич ког ула га ња у
дру штве но од го вор не про јек те, та ко и

у сег мен ту би зни са. На ша же ља је да
но вац ко ји одва ја мо за ло кал не за јед -
ни це ула же мо у обра зо ва ње, мла де,
здрав ство. У скла ду с на шим сло га ном
„Бу дућ ност на де лу”, и у на ред ном пе -
ри о ду на ста ви ће мо да ула же мо у обра -
зо ва ње мла дих, њи хо во струч но уса вр -
ша ва ње, али и про јек те ко ји сво јом
одр жи во шћу уна пре ђу ју бу дућ ност и
ино ва ци је – ре као је Смир нов.

Да под се ти мо, као је дан од во де ћих
со ци јал них ин ве сти то ра у Ср би ји и ре -
ги о ну, НИС под сло га ном „Бу дућ ност
на де лу” већ го ди на ма ула же зна чај на

сред ства у по др шку про јек ти ма ши рег
дру штве ног зна ча ја на ме ње ним мла -
ди ма, уна пре ђе њу обра зов не ин фра -
струк ту ре, по пу ла ри за ци ји на у ке, кул -
ту ре и умет но сти. Вре ди ис та ћи да је
про је кат „Па мет не учи о ни це Зре ња -
ни на” је дан од шест ко је је НИС по др -
жао про шло го ди шњим про гра мом „За -
јед ни ци за јед но” у том гра ду. 

Дру штве но од го во ран чин

Шко ле су до би ле опре му у ви ду ра чу -
на ра, па мет не та бле, про јек то ра и ка -
ме ре, ко ји ће знат но по ди ћи ква ли -
тет обра зо ва ња кроз мул ти ме ди јал но
уче ње и при ме ну но вих тех но ло ги ја
у на ста ви.

Нафтна индустрија Србије од 2009.
го ди не ак тив но по др жа ва про јек те у
ло кал ним са мо у пра ва ма у ко ји ма
по слу је кроз са да већ пре по зна тљив
кор по ра тив ни про грам, раз ви ја ју ћи
на тај на чин ја ке и ста бил не парт -
нер ске од но се са ин сти ту ци ја ма и
гра ђа ни ма. Та ко је до са да ком па -

ни ја уло жи ла ви ше од ми ли јар ду ди -
на ра и ре а ли зо ва ла преко 900 про -
је ка та за уна пре ђе ње за јед ни це.

Же ле ћи да до при не се здра вљу нај -
мла ђих и да по бољ ша усло ве за рад
здрав стве них уста но ва ши ром Ср би -
је, НИС је ово го ди шњи бу џет у окви -
ру дру штве но од го вор ног про гра ма
„За јед ни ци за јед но”, у укуп ном из но -
су од 116,5 ми ли о на ди на ра, усме рио
ис кљу чи во на по моћ здрав стве ним
уста но ва ма, деч јим бол ни ца ма и до -
мо ви ма здра вља у ло кал ним за јед ни -
ца ма у ко ји ма већ деценијама по слу -
је (Бе о град, Но ви Сад, Ниш, Ча чак,
Пан че во, По жа ре вац, Зре ња нин, Ки -
кин да, Но ви Бе чеј, Ср бо бран, Жи ти -
ште, Ка њи жа, План ди ште).

НИС ПО МА ЖЕ ОСНОВ НИМ И СРЕД ЊИМ ШКО ЛА МА У СР БИ ЈИ

Бр же и лак ше сти ца ње зна ња

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЛИ КОВ НИ КОН КУРС
ЦЕНТРА ЗА ТА ЛЕН ТЕ

Два при зна ња
Пан чев ци ма

Иси до ра Да дић, уче ни ца тре ћег раз -
ре да Гим на зи је „Урош Пре дић”, јед -
на је од по бед ни ца 16. ли ков ног
кон кур са ко ји су ор га ни зо ва ли Ре -
ги о нал ни цен тар за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин” из Пан че ва и си стем
ре ги о нал них цен та ра за та лен те Ср -
би је за уче ни ке основ них и сред -
њих шко ла. На ово го ди шњи кон -
курс при сти гло је око 2.000 ра до ва.

Жи ри је по себ но по хва лио и на -
гра дио спе ци јал ном на гра дом рад
на шег су гра ђа ни на Лу ке Кат ни ћа,
ђа ка дру гог раз ре да  ОШ „Јо ван
Јо ва но вић Змај”. Лу ка је до био при -
зна ње за нај у спе шни ји ли ков ни рад
нај мла ђих уче ни ка.

ИЗ ТЕ СЛИ НОГ ДВО РИ ШТА

Одр жа на
радионица за ђа ке
Уче ни ци и про фе со ри ЕТШ „Ни -
ко ла Те сла” при ре ди ли су у сре ду,
22. ма ја, ра ди о ни це под на зи вом
„Ма те ма ти ка из Те сли ног дво ри -
шта”, у окви ру ма ни фе ста ци је „Мај
– ме сец ма те ма ти ке”.

Пре ма ре чи ма Ни ко ле Ћур чи на,
ди рек то ра ове пан че вач ке шко ле,
циљ ове ак ци је је да се оку пе пре
све га основ ци и сред њо школ ци и
да им се кроз кон крет не при ме ре,
на прак ти чан на чин, пре до чи при -
ме на ове зна чај не при род не на у ке
у елек тро тех ни ци.

ДИ ВИ ДЕН ДЕ АК ЦИ О НА РИ МА

Од бор ди рек то ра НИС-а а. д. Но ви Сад одр жао је 6. ма ја сед ни цу, на којoj

је, из ме ђу оста лог, утвр дио пред лог од лу ке Скуп шти не ак ци о на ра о рас -

по де ли до би ти за 2018. го ди ну.

За ис пла ту ди ви ден де ак ци о на ри ма пред ви ђе но 6.517.524.188 ди на -

ра, то јест 25 од сто не то до би ти НИС-а за 2018. го ди ну. Про шле го ди не

нафт ни ги гант је за ра дио 26.067.489.000 ди на ра.

Но во оде ље ње 
у Гим на зи ји

Уче ни ци осмог раз ре да ко ји

има ју из ра же ну скло ност пре -

ма ра чу нар ству и ин фор ма ти ци

од ове го ди не би ће у при ли ци

да упи шу но во фор ми ра но спе -

ци ја ли зо ва но IT оде ље ње у

Гим на зи ји „Урош Пре дић”.

Зва нич но под но ше ње при ја ва

је го то во, а за два де сет сло бод -

них ме ста при ја вили су се 71

де чак и де вој чи ца.

УПИС НАДАРЕНИХ ЂАКА

За једно место
два ученика

Прошле недеље завршено је прија-
вљивање за пријемни испит који ће
полагати ученици надарени за при-
родне науке, језике, информатику
и уметност. Према извештају Ми-
нистарства просвете, за једно место
у просеку су конкурисала два уче-
ника. Највећа конкуренција је међу
ученицима који желе да упишу но-
ви гимназијски смер хемије и био-
логије, где је на сто места конкури-
сало 328 ученика. Пријемни за ове
надарене ђаке заказан је за 1. јун.
Истог дана полаже и 535 математи-
чара, који се боре за 260 места.

Највећи број пријава поднели су
ученици с посебним способности-
ма за рачунарство и информати-
ку. Од 2.495, колико их се прија-
вило, специјализовано одељење мо-
ћи ће да упише 1.160. Пријемни
испит за њих заказан је за 2. јун,
када полажу и они који воле фи-
зику. За шездесет места, колика је
квота за упис надарених за ову на-
уку, конкурише 114 ученика.

Пријемни у филолошким гим-
назијама и филолошким одељењи-
ма је 1. и 2. јуна, када ће за 504
места полагати 662 ученика. Цр-
тање, сликање и вајање за упис у
ликовне школе полагаће 965 уче-
ника, а моћи ће да се упише 708.
Они полажу пријемни 31. маја, 1.
и 2. јуна. Тада на испит излази и
1.130 ученика који су конкуриса-
ли за 1.014 места у средњим му-
зичким школама. Балетске школе
ће проверавати знање класичног
балета, модерне и народне игре од
2. до 4. јуна. У конкуренцији за 90
места биће 115 ученика.

И СТУ ДЕН ТИ НА ПРАК СИ

Сту ден ти ко ји се од лу че за ду ал но сту ди ра ње ра ди ће код по сло дав ца 450

са ти го ди шње и за то ће до би ја ти нов ча ну на кна ду. Циљ је да ака дем ци,

ка да за вр ше сту ди је, бу ду и те о рет ски и прак тич но оспо со бље ни за по -

сао ко ји ће оба вља ти. Про цес ду ал ног обра зо ва ња на ви со ко школ ским

уста но ва ма ни је оба ве зан, а сту ден ти, по сло дав ци и фа кул те ти до бро -

вољ но га би ра ју. Овај про пис про шао је јав ну рас пра ву и са да се ра ди на

уса гла ша ва њу ко нач ног тек ста за ко на ко ји би у скуп штин ској про це ду ри

мо гао да се на ђе до ле та.

ЗА РА ДА

Бу ду ћи бра вар-за ва ри вач у дру гој

го ди ни до би ја ће ме сеч ну на док на -

ду за уче ње кроз рад у ви си ни од

5.232 ди на ра (за 12 са ти не дељ -

но), а у за вр шној го ди ни 7.848 ди -

на ра (за 18 са ти). Ово ме тре ба

при до да ти бо нус на кра ју школ ске

го ди не (блок на ста ва у тра ја њу од

60 са ти) од 6.540 ди на ра.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Се зо на је ја го да и тре ша ња.
По ред то га што су уку сне и
здра ве, од њих се мо гу на пра -
ви ти од лич не ма ске за ли це.
Ја го де су бо га те сна жним ан -
ти ок си дан сом – ви та ми ном Ц,
као и дру гим ви та ми ни ма. Ко -
жу чи не глат ком и бли ста вом,
па их та ко мо же мо ко ри сти ти
као трет ман за под мла ђи ва ње
ко же ли ца, вра та и де кол теа.

Ви љу шком до бро из гње чи -
те пет ве ћих ја го да, до дај те
ка ши чи цу ме да и све до бро
про ме шај те. Ма ску на не си те
на чи сто ли це. Оста ви те да
де лу је 15–20 ми ну та, а по том
ис пе ри те и на не си те од го ва -
ра ју ћу кре му. Воћ не ки се ли -
не из ја го да у ком би на ци ји

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

Ма ске од се зон ског во ћа

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Уко ли ко сте анк си о зни, уз не ми ре ни и под стре сом, не мој те ре ше ње

тра жи ти у ле ко ви ма за сми ре ње уко ли ко вам их ле кар ни је стро го

пре пи сао. По ред то га што сва ки од тих пре па ра та има го ми лу не же -

ље них ефе ка та, по зна то је и да они иза зи ва ју за ви сност.

По ку шај те уме сто то га да се уми ри те уз по моћ при ро де. Пре по ру -

чу је мо вам не ки од ова два од лич на на пит ка.

По јед ну ка ши ку цве та ка ми ли це, ли ста на не и мај чи не ду ши це

си пај те у по ла ли тра хлад не во де и за греј те док не про кљу ча. Од мах

скло ни те с ва тре и оста ви те да од сто ји по кло пље но два са та. Чај се

пи је млак, у гу тља ји ма, два пу та днев но по сле је ла.

Су пе ну ка ши ку ме ша ви не ва ле ри ја не, ма тич ња ка, на не и мач је

ме тви це пре лиј те са два де ци ли тра кљу ча ле во де, по кло пи те и на -

кон по ла са та про це ди те. Пиј те по јед ну шо љу не за сла ђе ног ча ја три

пу та днев но пре је ла.

Ча је ви 
за сми ре ње

Не ста бил но вре ме и че сте про -
ме не тем пе ра ту ре, вла жно сти
и при ти ска ва зду ха одав но су
пре ста ли да бу ду те ма ко ја оку -
пи ра ис кљу чи во ме те о ро ло ге.
Мо жда то не би би ло та ко да
је чо век да на шњи це про на шао
рав но те жу из ме ђу бо рав ка у
за тво ре ном про сто ру и ак тив -
но сти у при ро -
ди, да ле ко од
фак то ра ко ји
угро жа ва ју ње го -
во фи зич ко и
пси хич ко ста ње.
На ру ше но здра -
вље ни је пред у -
слов за ја вља ње
симп то ма у пе -
ри о ду ка да се
вре мен ске при ли ке ме ња ју.

Ми гре но зне гла во бо ље, вр -
то гла ви ца, муч ни на, не све -
сти ца, бол у пре де лу ста рих
по вре да, ре у мат ски и ми шић -
ни бо ло ви нај че шћи су симп -
то ми при сут ни код ме те о ро -
па та. Ту су и мно го број не про -
ме не мен тал ног ста ња у ви ду
про ме на рас по ло же ња, раз -
дра жљи во сти, умо ра, апа ти -
је, по спа но сти, ума ње не кон -
цен тра ци је и по ре ме ћа ја сна.
Па ци јен ти с кар ди о ва ску лар -
ним и ре спи ра тор ним те го -
ба ма мо гу да оче ку ју по гор -
ша ње основ не бо ле сти. Крв -
ни су до ви се у ве ли кој ме ри
су жа ва ју и ши ре под ути ца -
јем ат мос фер ског при ти ска,

па није слу чај ност да је од ре -
ђе ним да ни ма по ве ћан број
па ци је на та с ви со ким крв ним
при ти ском, ин фарк ти ма ср -
ца и мо жда ним уда ри ма. Уче -
ста ли бо ло ви у згло бо ви ма
под ути ца јем вре ме на об ја -
шња ва ју се про ме ном гу сти -
не зглоб не теч но сти и по ве -
ћа ним при ти ском на нер вне
за вр шет ке. Па ци јен ти с ми -
гре но зним гла во бо ља ма ко ји
су па жљи во во ди ли днев ник
утвр ди ли су по ду дар ност по -
чет ка и тра ја ња гла во бо ље с
пе ри о дом ни ског ва зду шног
при ти ска. Ово ме би тре ба ло
до да ти ути цај елек тро маг нет -
ног зра че ња из ат мос фе ре на
деј ство хи по та ла му са и лу че -
ње хор мо на стре са, као и ума -
ње ног лу че ња ен дор фи на, та -
ко зва ног хор мо на сре ће.

Да би смо што ефи ка сни је
пред у пре ди ли и ума њи ли не -
же ље не симп то ме, по ред пра -
ће ња би о ме те о ро ло шке си ту -

а ци је, на рас по -
ла га њу су нам
при род не суп -
стан це при сут -
не у ле ко ви тим
ча је ви ма и
т и н к  т у  р а  м а .
Нер вну на пе -
тост и раз дра -
жљи вост сми ру -
је мо при ме ном

ча ја од ли пе, ка ми ли це, мен -
те или гло га. Слич но деј ство
има ла ван ди но уље, а чај од
ко ре на одо ље на (ва ле ри ја не)
од ве ли ке је по мо ћи код не -
са ни це, ми гре не и бол них мен -
стру а ци ја. Ка да је при сут но
за па ље ње ди сај них пу те ва или
на пад пси хо ге не аст ме, пре -
по ру чу је се чај од ко ре на ан -
ге ли ке. Осо ба ма ко је има ју
про блем с ни ским крв ним
при ти ском по мо ћи ће на пи -
ци од се ме на гу а ра не, ко ји
по ве ћа ва ју крв ни при ти сак,
али без нус по ја ве у ви ду убр -
за ног ср ча ног ра да. Бо ло ве у
згло бо ви ма и ми ши ћа ма нај -
е фи ка сни је уми ру ју од ре ђе не
ве жбе ис те за ња и ма са жа.

Би ти ме те о ро па та

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

са уми ру ју ћим и хран љи вим
деј ством ме да пру жа ју ко жи
ме ко ћу, чи не је глат ком и
бла го ис пра вља ју. Сле де ћу ма -
ску мо же те на пра ви ти од не -
ко ли ко ја го да из гње че них ви -
љу шком и по ме ша них с ка -
ши ком па вла ке. Оста ви те је
на ли цу 15–20 ми ну та. Ова
ком би на ци ја воћ них ки се ли -
на и млеч не ки се ли не осве -
жа ва, из јед на ча ва тен и бри -
ше сит не бо ре.

Тре шње су бо га те ви та ми -
ном Ц, ви та ми ни ма Б-гру пе,
ка ли ју мом, на три ју мом, као
и број ним ан ти ок си дан си ма.
Од лич не су за ли це, јер ја ча ју
ве зив но тки во и спре ча ва ју
на ста нак бо ра. Узми те ша ку
зре лих тре ша ња, очи сти те их
од ко шти ца, уба ци те у блен -
дер или ис па си рај те. До би је -
ну сме су ста ви те у тан ком сло -
ју на га зу, па њо ме пре криј те
ли це. На кон два де сет ми ну та
умиј те се мла ком во дом и на -
ма жи те ко жу хран љи вом кре -
мом. Од мах ће те при ме ти ти
да су вам по ре чи сти је, а ли -
це све жи је и бли ста ви је. Ма -
ска је од лич на за хи дра та ци ју
и спре ча ва про ду бљи ва ње бо -
ра. Па си ра не тре шње мо же те
по ме ша ти с ки се лим мле ком
ка ко би ефе кат био још ја чи.

Ма ска од ком би на ци је ја -
го да и тре ша ња још је моћ ни -
ји бо рац за леп шу ко жу. Из -
гње чи те шест зре лих тре ша -
ња и шест ја го да и до дај те две
ка ши чи це ме да. Ума си рај те
не жно ма ску и на кон два де -
сет ми ну та ис пе ри те. Ре зул -
тат ће вам се ве о ма до па сти.

Избалансираном
исхраном, прекидом
пушења и појачаном
физичком
активношћу висок
притисак се може
успешно држати 
под контролом

Ис тра жи ва ња по ка зу ју да сва -
ка тре ћа осо ба на пла не ти и
бар ми ли он љу ди у Ср би ји па -
те од ви со ког крв ног при ти ска.
Ово ти хо и под му кло обо ље ње
не ма го то во ни ка квих симп то -
ма све док не уз на пре ду је, а
ако се бла го вре ме но не ле чи,
мо же да иза зо ве шлог, ср ча ни
ин фаркт, оште ће ње бу бре га и
број не дру ге те го бе.

Струч ња ке по себ но за бри -
ња ва чи ње ни ца да при бли жно
јед на тре ћи на обо ле лих жи ви
пот пу но не све сна свог про бле -
ма, а раз ло ге за бри гу ле ка ри -
ма да ју и па ци јен ти ко ји сво ју
бо лест не схва та ју озбиљ но те
не ре дов но узи ма ју про пи са ну
те ра пи ју и од би ја ју да про ме -
не жи вот не на ви ке, од но сно
да ко ри гу ју ис хра ну и да по ја -
ча ју фи зич ку ак тив ност. Сто -
га не чу ди по да так да са мо
јед на че твр ти на обо ле лих од
хи пер тен зи је да нас овај
проблем успе шно др жи под
кон тро лом.

Шта је хи пер тен зи ја

Да би ис по ру чи ло крв у сва ки
део на шег те ла, ср це ра ди по -
пут пум пе. Ка да се ср ча ни ми -
шић кон тра ху је да би пум пао
крв у цир ку ла ци ју, по ја ча ва се
при ти сак кр ви ко ја ис ти че из
ар те ри ја. То је си стол ни при -
ти сак и он у нор мал ним усло -
ви ма из но си 120 mmHg. Ка да
се ср ча ни ми шић опу сти да би
се ср це на пу ни ло кр вљу, бе ле -
жи се ни жа вред ност при ти -
ска. То је ди ја стол ни при ти сак
и код зда вих осо ба он из но си
80 mmHg.

Да би сте уста но ви ли да ли
бо лу је те од хи пер тен зи је, ни је
до вољ но да са мо јед ном из ме -
ри те при ти сак и при ме ти те да
је он ви ши не го што би тре ба -
ло да бу де. Свет ска здрав стве -
на ор га ни за ци ја од ре ди ла је да

се ар те риј ском хи пер тен зи јом
сма тра ју вред но сти при ти ска
ко је су јед на ке или ви ше од
140/90 mmHg, и то ако су оне
до би је не у три уза стоп на ме -
ре ња у пе ри о ду од јед не до три
не де ље.

Узрок не по знат

У го то во 90% слу ча је ва хи пер -
тен зи ја је основ но обо ље ње, а
узрок ње ног на стан ка ни је до -
вољ но ја сан. У пре о ста лих 10%
слу ча је ва го во ри мо о се кун -
дар ној хи пер тен зи ји, ко ја је
нај че шће иза зва на не ком
основ ном бо ле шћу – углав ном
су то обо ље ња бу бре га, хор -
мо нал ни дис ба ланс или уро -
ђе но обо ље ње аор те. У тим
слу ча је ви ма ле че њем основ не
бо ле сти про бле ми с при ти -
ском пре ста ју.

При мар на хи пер тен зи ја да -
нас се успе шно мо же др жа ти
под кон тро лом ре дов ним

Сва ко днев но ве жбај те нај -
ма ње три де сет ми ну та, а ин -
тен зи тет и те жи ну ве жби при -
ла го ди те сво јим го ди на ма.
Пре ста ни те да пу ши те и из бе -
га вај те ал ко хол. До ка за но је
да ни ко тин иза зи ва по раст крв -
ног при ти ска и по ве ћа ње бро -
ја ср ча них от ку ца ја, а уз то
оте жа ва про ток кр ви кроз крв -
не су до ве. По ку шај те да из -
бег не те стрес, а ако то ни је
мо гу ће, про на ђи те на чин да
се ре лак си ра те: ме ди ти рај те,
ра ди те јо гу или при ме ни те
ароматерапију.

Хра на као лек

Ле ко ви ко је вам је
пре пи сао струч -
њак има ће бо љи
ефе кат ако их
ком би ну је те са
од ређеним
при род -
ним пре -
па ра ти -
ма ко ји
до ка за но
о б а  р а  ј у
при ти сак.

Ме ђу њи ма се по себ но из -
два ја бе ли лук, ко ји је у на ро -
ду од дав ни на по знат као нај -
сна жни ји лек про тив хи пер -
тен зи је. За хва љу ју ћи ви со ком
са др жа ју аде но зи на, бе ли лук
опу шта глат ке ми ши ће ве на

и та ко их ши ри, што је су -
шти на ње го вог де ло ва ња на
ви сок при ти сак. Ово из у зет -
но ле ко ви то по вр ће спре ча ва
и ства ра ње крв них угру ша ка.
Бе ли лук је ле ко ви ти ји ка да
је свеж, па би за нај бо ље ре -
зул та те би ло до бро да уз ме те
не ко ли ко че но ва днев но уз
обро ке.

Да би ва ше ср це би ло здра -
во, по треб не су вам и
оме га 3 ма сне ки се ли -
не, па за то по је ди те ша -
ку ора ха днев но. Ва ше
ср це и крв не су до ве са -

чу ва ће и ма сли -
не, би ло да ко -

ри сти те њи -
хов плод,
лист или
уље бо га то
ан ти ок си -
дан си ма и

здра вим
ма сти  -
ма. У
ле че њу
раз ли -

ч и  т и х
те го ба с

кр во то ком, као и код хи пер -
тен зи је, до бро се по ка зао и чај
од цр ве ног гло га. Ре дов ном
упо тре бом глог мо же да по -
бољ ша ши ре ње крв них су до ва
и да исто вре ме но ре гу ли ше
ри там ра да ср ца.

коришће њем ле ко ва, али на -
жа лост не мо же у пот пу но сти
да се из ле чи. То зна чи да обо -
ле ла осо ба мо ра да пи је ле ко ве
до кра ја жи во та. Иа ко је узрок
при мар не хи пер тен зи је не по -
знат, по сто ји чи тав низ фак то -
ра ко ји по ве ћа ва ју ри зик од по -
ја ве ове бо ле сти. То су пре све -
га на сле ђе, жи вот на доб, пу -
ше ње, ал ко хол, го ја зност, стрес
и ис хра на ба зи ра на на пре ви -
ше ма сној и сла ној хра ни.

Симп то ми

Као што је већ ре че но, у по -
чет ним фа за ма бо ле сти, као и
он да ка да вред но сти при ти ска
ни су знат но по ве ћа не, симп то -
ма го то во да и не ма.

Ако вам је при ти сак мно го
ви ши не го што би тре ба ло да
бу де, нај ве ро ват ни је ће те осе -
ти ти гла во бо љу, вр то гла ви цу,
про бле ме с ви дом, а по не кад
се мо гу ја ви ти и бо ло ви у гру -
ди ма, оте жа но ди са ње и не пра -
ви лан ср ча ни ри там. Пул си ра -
ње у гру ди ма, вра ту или уши -
ма, као и по ја ва тра го ва кр ви у
ури ну, симп то ми су ко ји та ко -
ђе мо гу ука зи ва ти на ви сок
прити сак. Ако осе ти те та кве
те го бе, без од ла га ња се ја ви те
ле ка ру, јер се нај ве ро ват ни је
ра ди о хи пер тен зив ној кри зи
ко ја пред ста вља увод у мо жда -
ни удар или ин фаркт.

Ле че ње

За ни мљи во је да пе де се тих го -
ди на про шлог ве ка ни је би ло
ле ко ва за хи пер тен зи ју. Обо -
ле ли ма су се та да да ва ли од -
ре ђе ни ком би но ва ни пра шко -
ви, а пре по ру чи ва ла се и јед -
на вр ста ди је те с пи рин чем. У
то вре ме чак ни фак то ри
ризика ни су би ли до вољ но
позна ти.

Да нас има мо ту сре ћу да по -
сто ји чи тав ар се нал ле ко ва за
хи пер тен зи ју, а ко ји је пра ви
за вас, од лу чи ће ваш ле кар.
Ме ди ка мен те ни ка ко не мој те
ко ри сти ти на сво ју ру ку и бу -
ди те вр ло од го вор ни ка да је
реч о ре дов ном и пра во вре ме -
ном узи ма њу те ра пи је.

Имај те на уму и то да вам
ле ко ви не ће би ти од пре те ра -
не ко ри сти ако исто вре ме но
не ко ри гу је те ло ше жи вот не
на ви ке. Пре све га, из у зет но је
ва жно да одр жа ва те нор мал -
ну те ле сну те жи ну, јер ин декс
те ле сне ма се (БМИ) ви ши од
25 знат но по ве ћа ва ри зик од
на стан ка хи пер тен зи је и ср ча -
них обо ље ња. Уно си те до ста
во ћа, по вр ћа, жи та ри ца од це -
лог зр на и здра вих, не за си ће -
них ма сно ћа, ка ко би сте оста -
ли вит ки и ка ко би сте са чу ва -
ли здра вље крв них су до ва и
спре чи ли по ја ву по ви ше ног
хо ле сте ро ла.

Болест у почетку нема симптоме, па ће вам мерач добро доћи

СВЕ ШТО ТРЕ БА ДА ЗНА ТЕ О ХИ ПЕР ТЕН ЗИ ЈИ

ОД ТИ ХОГ УБИ ЦЕ ШТИ ТЕ 
БЕ ЛИ ЛУК И ЦР ВЕ НИ ГЛОГ

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

Симптоми: 
ми гре но зне главобоље,
вртоглави ца, мучнина,
несвестица...

Ако вам је 
при ти сак ви сок, 
ку хињ ска со 
вам ни је при ја тељ.
Из бе га вај те пре сла на
је ла и не мој те 
до со ља ва ти хра ну.



Жр тве тра фи кин га
да нас су же не,
мушкар ци, де ца, 
па чак и бе бе

Де те на цр ном
тржишту ко шта од
1.500 до 15.000 евра

У кан џе зло тво ра
преда ли би вас и они
ко ји ма нај ви ше
верује те

„Озбиљ ној фир ми по треб ни
рад ни ци за рад у ино стран ству,
од лич на за ра да, обез бе ђен сме -
штај, ни је по треб на рад на до -
зво ла, ком фор но рад но окру -
же ње. Те ле фон: 060/1234...”

Да ли сте за ин те ре со ва ни?
Да?! Оног мо мен та кад по зо -
ве те, нај ве ро ват ни је сте по ку -
ца ли на вра та па кла. Ова кве
„сјај не” по слов не по ну де не и -
ме но ва них „озбиљ них” фир ми
ко је вам обе ћа ва ју ку ле и гра -
до ве, а је ди ни по да так ко ји да -
ју о се би је број мо бил ног те -
ле фо на, је дан су од основ них
на чи на на ко је тр гов ци љу ди -
ма вр бу ју сво је жр тве.

Мо дер но роп ство

Тр го ви на љу ди ма је об лик мо -
дер ног роп ства и пред ста вља
зло у по тре бу људ ских би ћа и
њи хо вих основ них пра ва с ци -
љем сти ца ња ма те ри јал не до -
би ти. Уз тр го ви ну дро гом и
оруж јем, спа да у три нај про -
фи та бил ни је кри ми нал не ак -
тив но сти, а те шко се от кри ва
и још те же до ка зу је. Ако вам
се чи ни да се ове ства ри де -
ша ва ју та мо не где да ле ко од
вас, у де бе лој сте за блу ди. Тр -
гов ци љу ди ма су ту, у на шем
дво ри шту, а по тен ци јал на
жр тва сте и ви.

Ми ли о ни де це, же на и му -
шка ра ца при мо ра ни су на про -
сти ту ци ју, слу же ње у ку ћа ма,
рад на план та жа ма, на гра ди -
ли шти ма, про сја че ње, бра ко -
ве, на кри вич на де ла и на дру -
ге ви до ве су ро ве екс пло а та ци -
је. Тр гу је се чак и бе ба ма, а де -
те на цр ном тр жи шту про да је
се за су му од 1.500 до 15.000
евра!

Мрач на ста ти сти ка

Пре ма из ве шта ју UNODC-а,
сва ке го ди не нај ма ње
140.000 жр та ва тр го ви не
љу ди ма у Евро пи кроз сек -
су ал ну и рад ну екс пло а -
та ци ју до но си кри ми нал -
ним ор га ни за ци ја ма око
три ми ли јар де до ла ра.

– Прет по ста вља се да је
не ко ли ко ми ли о на љу ди
ши ром све та да нас у роп -
ском по ло жа ју. Са мо у 2018.
го ди ни у Ср би ји је фор мал но
иден ти фи ко ва но 76 жр та ва тр -
го ви не љу ди ма. Њих 71 су др -
жа вља ни Ср би је, 57 је жен ског
по ла, а 19 му шког. Ка да при -
ча мо о ви до ви ма екс пло а та ци -
је, 34 осо бе су сек су ал но екс -
пло а ти са не, 18 рад но, 13 ком -
би но ва но, осам је у при нуд ним
бра ко ви ма, две у при ну ди на
про сја че ње и јед на осо ба је ис -
ко ри шће на за вр ше ње кри вич -
них де ла – от кри ва Са ва Ве се -
ли но вић, ко ор ди на тор Ти ма за

бор бу про тив тр го ви не љу ди -
ма Те рен ске је ди ни це Цр ве ног
кр ста у Пан че ву.

Ве сти о раз ли чи тим об ли ци -
ма тр го ви не љу ди ма не рет ко
пу не но вин ске ступ це. И „Пан -
че вац” је у не ко ли ко на вра та
пи сао о та квим до га ђа ји ма

забеле же ним на те ри то ри ји на -
шег гра да и око ли не.

Та ко смо, ре ци мо, за бе ле жи -
ли да је у сеп тем бру 2012. го -
ди не ухап ше на сед мо чла на кри -
ми нал на гру па из Пан че ва због
сум ње да се на под руч ју Ср би -
је и Мол да ви је ба ви ла тр го ви -
ном же на ма с ци љем сек су ал -
не екс пло а та ци је у зе мља ма

Европ ске уни је. Пре тач но две
го ди не пи са ли смо и о тро ји ци
Ка ча ре ва ца ухап ше них због
сум ње да су омо гу ћи ли не до -
зво љен бо ра вак де сет Ав га ни -
ста на ца и јед ног Па ки стан ца у
ку ћи у Ка ча ре ву. Осам од је да -
на ест ми гра на та би ло је ма ло -
лет но.

Ко су жр тве

Жр тве тр го ви не љу ди ма нај че -
шће су осо бе ко је су у дру штву
нај ра њи ви је. Го то во по пра ви -
лу по ти чу из окру же ња у ко -
ји ма су њи хо ва пра ва угро же -
на си ро ма штвом и не функ -
ци о нал ном по ро ди цом. У Ср -
би ји се као нај ра њи ви је ка те -
го ри је пре по зна ју же не мла -
ђег жи вот ног до ба и ма ло лет -
на ли ца, као и шти ће ни ци до -
мо ва за не збри ну ту де цу или

спе ци ја ли зо ва них ин сти ту ци -
ја. Угро же на су и де ца ром ске
по пу ла ци је.

Фак то ри ко ји до при но се ри -
зи ку ула ска у ла нац тр го ви не
љу ди ма мо гу би ти ра зни: од
оп ште не ин фор ми са но сти и по -
ро дич не си ту а ци је до по ли тич -
ких, еко ном ских и кул тур них
при ли ка у зе мљи.

Ко су тр гов ци

Тр гов ци љу ди ма су сва ли ца
ко ја уче ству ју у вр бо ва њу жр -
та ва, њи хо вом спро во ђе њу,
пре во же њу, чу ва њу, обез бе -
ђе њу сме шта ја, кон тро ли са -
њу или екс пло а та ци ји.
Мо гу де ло ва ти у гру пи или

као по је дин ци. Тр го вац љу -
ди ма мо же би ти би ло ко: ли -
це из окру же ња, но ви по зна -
ник, љу ба зна ком ши ни ца, чак
и чла но ви по ро ди це. У овај
зло чин мо гу би ти укљу че ни и
ко рум пи ра ни др жав ни чи нов -
ни ци и при пад ни ци дру гих
слу жби над ле жних за при ме -
ну за ко на.

Три фа зе зла

Струч ња ци на гла ша ва ју да зло -
чин тр го ви не љу ди ма под ра зу -
ме ва три фа зе: вр бо ва ње, тран -
зит и екс пло а та ци ју.

То ком фа зе вр бо ва ња жр тва
се увла чи у ла нац тр го ви не. То
се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва
де ша ва пу тем огла са, ко ји су
нај че шће не ре ал ни: углав ном
се обе ћа ва ју до бро пла ће ни по -
сло ви с вр ло по вољ ним усло -
ви ма ра да. Ма ко ли ко стра шно
то зву ча ло, жр тве се не рет ко
на ма мљу ју и зло у по тре бом по -
знан ста ва и ис кре них љу бав -
них, при ја тељ ских, али и по -
ро дич них ве за. Да би се до че -
па ли жр тве, тр гов ци се слу же
и зло у по тре бом ин фор ма ци ја
о њој, зло у по тре бом ин тер не та
или от ми ца ма. Ка да осо ба пад -
не у кан џе зло чи на ца, сле ди
фа за тран зи та, ко ја под ра зумева

при хват жр тве, њен сме штај и
пре воз до ме ста екс пло а та ци -
је, ко је је че сто не где у ино -
стран ству.

Као што се мо же на слу ти ти,
фа за екс пло а та ци је под ра зу -

мева ис ко ри шћа ва ње жр та ва.
Деца се укљу чу ју у лан це про -
сја че ња, при мо ра ва ју на вр ше -
ње кри вич них де ла и мо гу би -
ти из ло же на сек су ал ном ис ко -
ри шћа ва њу. Жен ске осо бе се
нај че шће сек су ал но и рад но
екс пло а ти шу, док се од ра сли
му шкар ци у нај ве ћем бро ју слу -
ча је ва при мо ра ва ју на рад под
су ро вим усло ви ма.

Да би оства ри ли пот пу ну кон -
тро лу, спре чи ли не по слу шност
и бек ство жр тве, тр гов ци при -
ме њу ју раз ли чи те ме ха ни зме:
ду жнич ко роп ство, укла ња ње
иден ти фи ка ци о них и/или пут -
них до ку ме на та, на си ље и страх,
уце не, прет ње, као и си лу пре -
ма по ро ди ци жр тве.

Где је из лаз

Из лаз из лан ца тр го ви не љу -
ди ма нај че шће се де ша ва за -
хва љу ју ћи ак тив но сти ма по ли -
ци је, уз по моћ гра ђа на, као и
он да ка да жр тве ус пе ју да са ме
ор га ни зу ју бек ство.

ТЕМА БРОЈА
Петак, 24. мај 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

7

АКО ТРА ЖИ ТЕ

ПОСАО, ПАЖЊА!

Да не би сте ри зи ко ва ли да

по ста не те жр тва тр го ви не

љу ди ма, ка да тра жи те по -

сао, оба ве зно про ве ри те

огла се с би ло ко јим сум њи -

вим тра го ви ма, по пут не до -

вољ но до бро опи са ног

по сла, не ре ал них усло ва,

не пот пу них кон такт-по да та -

ка и слич но.

Ва жно је да се ин фор ми -

ше те да ли је фир ма ко ја

ну ди по сао ре ги стро ва на у

АПР-у, да ли има се ди ште,

ка ква су прет ход на ис ку -

ства рад ни ка и слич но.

МЕ РЕ ОПРЕ ЗА У СЛУ ЧА ЈУ ПУ ТО ВА ЊА

Уко ли ко пу ту је те, ово су ва жна пра ви ла ко јих тре ба да се

при др жа ва те за рад сво је без бед но сти.

Kопирајте до ку мен та и ста ви те их на ви ше раз ли чи тих ме -

ста, а јед ну ко пи ју оста ви те код ку ће. Ни ка да не дај те лич -

на/пут на до ку мен та не по зна тим осо ба ма ко је ни су

слу жбе ни ци по ли ци је, ам ба са де и слич но. Са знај те адре су

и кон такт кон зу ла та и ди пло мат ских пред став ни шта ва. Про -

ве ри те ту ри стич ку аген ци ју, по себ но прет ход на ис ку ства љу -

ди ко ји су пу то ва ли пре ко ње.

Уста ли те ре до ван кон такт с по у зда ном осо бом у од ре ђе -

но вре ме. До го во ри те не ку тај ну СОС реч, ко ја не ће би ти

пре ви ше упа дљи ва.

Иа ко је ов де на ве ден са мо
де лић при че о тр го ви ни љу ди -
ма, од из не тих по да та ка већ се
ле ди крв у жи ла ма. За кљу чак
је да је ова кве по ја ве да ле ко
бо ље спре чи ти не го ле чи ти. На
сре ћу, у Ср би ји, а у Пан че ву
по го то во, на том пла ну се
озбиљ но ра ди већ ду жи низ го -
ди на.

– Цр ве ни крст Ср би је се од
2005. ба ви пре вен ци јом тр го -
ви не љу ди ма, а у Пан че ву је
2009. го ди не оформ љен Тим
за бор бу про тив тр го ви не љу -
ди ма Те рен ске је ди ни це Цр -
ве ног кр ста. Тим кон стант но
бро ји око два де сет чла но ва,
цер ти фи ко ва них вр шњач ких
еду ка то ра, об у че них за рад с
раз ли чи тим циљ ним гру па ма

уз ко ри шће ње ши ро ког ди ја -
па зо на аде кват ног ди дак тич -
ког ма те ри ја ла. Ре дов но ор га -
ни зу је мо ин фор ма тив на пре -
да ва ња и ра ди о ни це у основ -
ним и сред њим шко ла ма у
Пан че ву. О овој ва жној те ми
го во ри мо и пред школ ци ма то -
ком Деч јег сај ма пре вен ци је
тр го ви не љу ди ма. Свет ски од -
но сно Европ ски дан бор бе про -
тив тр го ви не љу ди ма, 30. јул
и 18. ок то бар, да ни су ка да ре -
а ли зу је мо још две зна чај не и
увек до бро по се ће не ма ни фе -
ста ци је, а то су „Ру та пла вог
ср ца” и „Си гур на зо на”, ко је
та ко ђе има ју циљ да по диг ну
свест на ших су гра ђа на о овој
ва жној те ми – ис ти че Са ва
Весе ли но вић.

Ко ме при ја ви ти про блем

Он на гла ша ва да је Цр ве ни
крст ор га ни за ци ја ко ја пр вен -
стве но ра ди на пре вен ци ји тр -
го ви не љу ди ма, а ка да се про -
блем де си, над ле жне су дру ге
ин сти ту ци је.

– Сум њу на тр го ви ну љу ди -
ма тре ба при ја ви ти ло кал ној
по ли циј ској упра ви, ода кле ће
по зив би ти про сле ђен Слу жби
за за шти ту жр та ва тр го ви не љу -
ди ма. То је је ди на ин сти ту ци ја
у Ре пу бли ци Ср би ји ко ја мо же
фор мал но да иден ти фи ку је жр -
тве тр го ви не љу ди ма. Ал тер -
на тив но о про бле му мо гу би ти
оба ве ште ни и пред став ни ци
Цен тра за со ци јал ни рад, а ак -
ти ван је и СОС те ле фон не вла -
ди не ор га ни за ци је „Астра”
011/785-0000 – ис та као је Ве -
се ли но вић.

По вра так у жи вот

Пут со ци ја ли за ци је жр тве на -
кон из ла ска из лан ца те жак је
и ду га чак.

– Жр тва тр го ви не љу ди ма
нај че шће про ла зи кроз мно ге
об ли ке тор ту ре, ка ко фи зич ке
та ко и пси хич ке, па се с по сле -
ди ца ма не рет ко по том бо ри чи -
та вог жи во та. Мо мен ти на кон
из ла ска из лан ца тр го ви не љу -
ди ма ве о ма су ва жни. Та да се
жр тви пру жа ме ди цин ска и со -
ци јал на по моћ и она се сме -
шта на си гур но ме сто и до би ја
прав не са ве те и по др шку у про -
на ла ску по сла. Је дан од кључ -
них фак то ра ко ји ути чу на про -
цес ре ин те гра ци је жр та ва је -
сте њи хо во при хва та ње од стра -
не са мог дру штва, без ети ке -
ти ра ња и без при ти са ка. Че сто
ово по след ње из о ста не, те жр -
тве, на жа лост, ни ка да не на -
ста ве нор ма лан жи вот. По сто -
је раз ли чи ти про гра ми по др -
шке за жр тве тр го ви не љу ди -
ма, ко ји су зва нич но ли цен ци -
ра ни од стра не Ре пу бли ке Ср -
би је, а спро во ди их не вла ди на
ор га ни за ци ја „Ати на” – за о кру -
жу је при чу наш са го вор ник.

Драгана Кожан

ПРА ВИ ЛА ЗА ДЕ ЦУ

Да би за шти тио нај мла ђе, Тим за бор бу про тив тр го ви не

љу ди ма да је им сле де ћа ко ри сна упут ства. Про у чи те их и

пре не си те сво јој де ци.

l Уко ли ко сте са ми код ку ће, не отва рај те вра та не по зна -

тим осо ба ма.

l Ни ка да не при хва тај те слат ки ше и дру ге по кло не ко је

вам на ули ци по ну ди не ко не по знат.

l Ни ка да не ула зи те у ау то мо бил с не по зна ти ма.

l Уко ли ко се из гу би те на ули ци и одво ји те од ро ди те ља

или пра ти ла ца, по тра жи те осо бу ко јој мо же те ве ро ва ти, као

што су по ли ца јац или рад ник у бан ци, по шти и слич но и по -

зо ви те ро ди те ље. Ни ка да ни куд не од ла зи те с љу ди ма ко је

не по зна је те.

l Уко ли ко ко ри сти те ин тер нет и дру штве не мре же, ни ка -

да се не до пи суј те с не по зна ти ма и не до го ва рај те са стан ке

с њи ма, не го во ри те сво ју адре су и дру ге лич не по дат ке и

сва ки про блем од мах при ја ви те ро ди те љи ма.

l Уко ли ко не ко на ули ци поч не да вас ву че или те ра да

по ђе те с њим, оба ве зно ви чи те, по ку шај те да по бег не те и

на ђи те не ког ко ме се мо же те обра ти ти за по моћ.

ОПА СНОСТ ВРЕ БА

НА ИН ТЕР НЕ ТУ

При ли ком ко ри шће ња ин -

тер не та не при хва тај те кон -

такт с не по зна тим осо ба ма

и имај те у ви ду да сва ко мо -

же да се кри је иза про фи ла

на со ци јал ним мре жа ма.

Не до го ва рај те са стан ке

с не по зна ти ма, а ако то

ипак ра ди те, он да за ка жи -

те су срет на јав ном ме сту,

по ве ди те не ког са со бом и

оба ве сти те љу де ко ји ма ве -

ру је те ку да иде те, с ким и

ка да.

Не де ли те пре ви ше лич -

них ин фор ма ци ја на ин тер -

не ту, јер би тр гов ци

љу ди ма то мо гли да ис ко -

ри сте. Оба зри во ко ри сти те

оп ци ју „чек ин” на дру -

штве ним мре жа ма, јер она

у ре ал ном вре ме ну јав но

об ја вљу је ва шу ло ка ци ју.

Милиони деце, жена
и мушкараца
приморани су на
проституцију,
служење у кућама,
рад на градилиштима,
просјачење, на
кривична дела 
и на друге видове
сурове експлоатације.

СВЕ ШТО ТРЕ БА ДА ЗНА ТЕ О ТР ГО ВИ НИ ЉУ ДИ МА

НА ИВ НОСТ И НЕО ПРЕ ЗНОСТ ОТВА РА ЈУ ВРА ТА ПА КЛА

Дечји сајам трговине људима
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Ка зне за пре гла сну му зи ку
од 10.000 до 100.000 ди на ра

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„Комшија који станује близу мене
често касно увече прегласно слуша
музику. Шта могу да урадим поводом
тога”, питао нас је наш читалац Драган
који живи на Котежу 2.

Они ко ји у сво јим ста но ви ма пу -
шта ју пре гла сно му зи ку у вре ме ка да
то ни је до зво ље но, на осно ву Од лу ке
о кућ ном ре ду Гра да Пан че ва мо гу
да бу ду ка жње ни са 10.000 ди на ра, а
ако по но ве та кав пре кр шај, пла ти ће
још ви ше. Још ве ће ка зне (од 100.000
ди на ра па на го ре) мо гу да се из рек ну
вла сни ци ма ка фи ћа ко ји се на ла зе у
стам бе ним згра да ма и уз не ми ра ва ју
оста ле ста на ре пре ја ком му зи ком. У
град ској Од лу ци о
кућ ном ре ду чак
по сто ји мо гућ ност
да се у тим слу ча -
је ви ма за тво ри уго -
сти тељ ски обје кат
вла сни ци ма ко ји
ви ше пу та по но ве
тај пре кр шај.

На чел ник пан -
че вач ке Ко му нал -
не по ли ци је Бог -
дан Са вић из ја вио
је да тој слу жби
сва ко днев но сти же
ве ли ки број при ја -
ва на ших су гра ђа -
на због пре гла сне
му зи ке.

– Ка да је реч о при ја ва ма ста на ра
због ком ши ја ко ји пре ја ко пу шта ју
му зи ку, са да је све ствар до го во ра
са управ ни ци ма згра да. Ста на ри тре -
ба да се до го во ре с њи ма у ком пе -
ри о ду то ком да на у згра ди тре ба да
бу де ти ши на. Они ко ји иг но ри шу то
и без об зи ра на до го вор пре ја ко пу -
шта ју му зи ку, ри зи ку ју да бу ду ка -
жње ни. Ка да ми иза ђе мо по не кој
при ја ви на те рен, пр во зо ве мо управ -
ни ка, а он да са чи ња ва мо за пи сник
за јед но са ста на ром ко ји нам је

пријавио та кав слу чај – об ја снио је
Са вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ста нар ко -
ји је пре кр шио про пи се о бу ци мо же
да пла ти ка зну од мах, на ли цу ме ста,
и у том слу ча ју она из но си упо ла ма -
ње, са мо 5.000 ди на ра. Ка зну је мо гу -
ће пла ти ти и на кон до ла ска у Ко му -
нал ну по ли ци ју или пре ко уплат ни -
це, на жи ро ра чун Гра да, у ро ку од
осам да на. Онај ко се оглу ши о обе
мо гућ но сти иде на суд.

Уко ли ко град ске про пи се о ја чи ни
бу ке кр ше вла сни ци уго сти тељ ских
обје ка та, про це ду ра је дру га чи ја. Пре -
ма Са ви ће вим ре чи ма, Ко му нал на

по ли ци ја у том
слу ча ју пр ви пут
са мо упо зо ри вла -
сни ка, а по сле то -
га га оби ла зи то -
ком це ле не де ље у
ве чер њим са ти ма.

– У слу ча ју да
вла сник уго сти тељ -
ског објек та и по -
ред то га на ста ви да
пу шта пре гла сну
му зи ку, Ко му нал -
на по ли ци ја са чи -
ња ва за пи сник о
то ме и пре да је га
Ко му нал ној ин -
спек ци ји. То је
прак са за то што то

ми не ма мо мер не уре ђа је за ме ре ње
ни воа бу ке. С дру ге стра не, Ко му нал -
на ин спек ци ја је по сти гла до го вор с
при ват ном фир мом ко ја има та кве
уре ђа је и она је по зи ва у тим слу ча је -
ви ма. Ка да се из ме ри ни во бу ке и
утвр ди да он пре ла зи ли ми те, знат но
је лак ше на су ду. Ра ни јих го ди на код
су ди ја ни су про ла зи ле при ја ве због
пре гла сне му зи ке из ка фи ћа јер за то
ни је би ло до ка за, али са да, от ка ко то
мо же да се из ме ри, си ту а ци ја је дру -
га чи ја – до дао је Са вић.

„Мо лим ин спек ци ју да до ђе на ли це
ме ста, у Спољ но стар че вач ку ули цу од
бро ја 119 до бро ја 123. Ис пред ку ћа
ко је се ту на ла зе, по сле ки ша што су
па да ле ових да на, стал но се фор ми -
ра ло ве ли ко је зе ро пре ко ко јег ни је
би ло мо гу ће пре ћи. Дру ги про блем је
што ту по сто ји ки шна ка на ли за ци ја
чи ји су слив ни ци ви ши од ко те на ко -
јој се на ла зи те рен, па не мо гу да при -
ме во ду. Бу ду ћи да то пред ста вља опа -
сност по уче сни ке у са о бра ћа ју, мо -
ли мо вас да ре а гу је те.”

Ова ко гла си пи смо јед ног на шег су -
гра ђа ни на ко ји је при ја вио оно што
му сме та „Си сте му 48”, град ском сер -
ви су уве де ном 2011. го ди не ра ди оба -
ве шта ва ња над ле жних о ко му нал ним
про бле ми ма у на шем гра ду.

Они ко ји има ју не ки про блем и желе
да на ње га упо зо ре над ле жне град ске
слу жбе и за тра же по моћ за ње го во ре -
ша ва ње, мо гу то ура ди ти те ле фон ским
по зи вом, СМС-ом или имеј лом. Под -
но ше ње жал бе мо гу ће је и пу тем ин -
тер нет сај то ва „Си стем 48” и www.pan-
cevo.rs, као и пре ко мо бил ног те ле -
фо на, пу тем апли ка ци је „Си стем 48”,
ко ја се мо же учи та ти на ин тер нету.

Под се ћа мо, ко му нал ни про бле ми
се мо гу при ја ви ти сва ког рад ног да на
на те ле фон 308-948, СМС по ру ком
на те ле фон 065/866-2500, или имеј -
лом на адре су sistem.48@pancevo.rs.

Они ко ји же ле, свој про блем мо гу
да из ло же и лич но, де жур ном ко му -
нал ном ин спек то ру у Град ском услу -
жном цен тру, рад ним да ни ма, на шал -
те ру 10.

Из пре гле да жал би ко је су гра ђа ни
под не ли ви ди се да их је у по след ње
вре ме из у зет но ма ло, као и то да се
ве ћи на њих од но си на ка те го ри ју „ко -
ше ње тра ве, ре за ње гра на и жи ве зе -
ле не огра де и се ча др ве ћа”.

Та ко се дво је на ших су гра ђа на жа -
ли ло да им гра не ора ха уда ра ју у про -
зо ре, а тре ћи је тра жио по моћ због то -
га што је ко рен др ве та по чео да пот ко -
па ва те ме ље ње го ве ку ће. Је дан под но -
си лац жал бе се жа лио на то да кро шња
др ве та уда ра у про зо ре ста на ра ње го ве
згра де, а дру ги је скре нуо па жњу на то
да се др во по ред ку ће у ко јој жи ви то -
ли ко раз гра на ло да су гра не по че ле да
се упли ћу у струј не ка бло ве.

За сад се не зна шта је узрок сма ње -
ног ин те ре со ва ња на ших су гра ђа на за
при ја вљи ва ње ко му нал них про бле ма
пре ко „Си сте ма 48”. Прет ход них го -
ди на, док је број при ја ва био ве ћи,
жал бе су се од но си ле на раз не вр сте
про бле ма, по пут уче ста лог кр ше ња
јав ног ре да и ми ра, ко ше ња тра ве,
одр жа ва ња и за шти те зе ле них по вр -
ши на, по сто ја ња ру па на са о бра ћај -
ни ца ма, не про пи сног пар ки ра ња и
не са ве сних вла сни ка па са ко ји пу -
шта ју сво је љу бим це на ули цу, или
на кон што их из ве ду у шет њу, не чи -
сте за њи ма.

СМА ЊЕН БРОЈ КО МУ НАЛ НИХ ПРИ ТУ ЖБИ ГРА ЂА НА ПРЕ КО „СИ СТЕ МА 48”

НАЈ ЧЕ ШЋИ ПРО БЛЕ МИ 
С ДР ВЕ ЋЕМ И ВОДОМ

Европски дан паркова обележава се
сваке године 24. маја. Циљ је да се
укаже на важност одржавања зеле-
них површина јер, поред естетске и
релаксационе улоге, градски парко-
ви смањују загађеност ваздуха и могу
да ублаже топлоту током лета. Овај
датум је одабран као сећање на про-
глашење првих европских национал-
них паркова – девет националних
паркова у Шведској, 24. маја 1909.
године. Дан паркова обележава се
широм Европе од 1999. године, а у
Србији од 2001. године.

Питали смо грађане шта мисле о
изгледу, уређењу и чистоћи нашег зе-
ленила.

НЕВЕНА МАРКОВ, 
инжењер прехрамбене технологије:

– Народна башта је прави рај и за
децу и за одрасле и чиста је. Градски
парк је такође добар. Можда треба
мало више водити рачуна о хигије-
ни. Требало би да постоји канта за
отпатке на сваком кораку, не само у
парковима него и у центру. Има део-

ница у граду где мора доста да се пе-
шачи до наредне канте. 

ВИДА САБОВЉЕВ, администрација:
– Често проводим време у парку, и

у Народној башти и у граду. Јако је
лепо и задовољна сам чистоћом. До-
душе, некад после викенда буде мало
прљаво. Идемо често и на Чардак, у
Делиблатску пешчару, свуда помало,
како нам време дозволи.

СЛОБОДАН ПАВЛИЦА, пензионер:
– Имам унуке, па проводим време

у парковима, мало у Народној башти,
мало у Градском парку. Чистоћа је
солидна. Не видим да има неких от-
падака, мислим да се редовно ску-
пљају. Посматрам делове где су деца
и они су чисти.

СЛАЂАНА АРСИЋ, економиста:
– У парку сам врло често зато што

сам с децом. Релативно јесам задо-
вољна чистоћом. Може да буде чи-
стије, наравно, али шта имамо, то
је. Народна башта је најбоља.

Требало би мало средити Спортски 
центар.

НИКОЛА РАКИЋ, пензионер:
– Рецимо да је чистоћа задовоља-

вајућа. Ипак, у овако великом граду
морао би да постоји јавни тоалет.
Имамо један једини, који не ради,
али сада се ради реконструкција. Сва-
ки динар који је уложен у Народну
башту исплатио се, а о Барутани да и
не говорим. Проблем је само што клу-
пе у „лименом парку” не одговарају
амбијенту. Друго, фонтана је радила
једну или две године и више не ради.
Железнички парк је мало запуштен и
слабо је осветљен. Доста времена про-
водим у парковима јер сам у пензији.

ГОРАН ШИНИК, фотограф:
– Нисам задовољан што у Народ-

ној башти не поштују ознаке у вези с
тим где пси могу да буду пуштени, а
где не, већ свуда шетају слободно.
Обавезно је да пас буде на повоцу.
Нисмо безбедни.

Анкетирала Јелена Катана

С. АРСИЋС. ПАВЛИЦА Н. РАКИЋ Г. ШИНИК

ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ЛОКАЛНИМ ПАРКОВИМА?

Чистоћа углавном солидна

В. САБОВЉЕВН. МАРКОВ

НАША АНКЕТА

У на шем гра ду по сто ји не ко ли ко фон -
та на ко је не ра де и пред ста вља ју пра -
во ру гло.

Јед на од њих се на ла зи у па са жу у
Ули ци ге не ра ла Пе тра Ара чи ћа. Мир -
ја на М., из чи јег се ста на овај не ка да -
шњи украс гра да ви ди, ја ви ла нам је
да је ма ли ба зен са да пун ђу бре та.
Уве че слу жи као улич ни ве-це мла -
ди ма ко ји се вра ћа ју ку ћа ма из обли -
жњих ка фи ћа.

По во дом овог про бле ма „Пан че вац”
је за тра жио из ја ву над ле жних у ЈКП-у
„Во до вод и ка на ли за ци ја”. У том јав -
ном ко му нал ном пред у зе ћу нам је ре -
че но да су они у оба ве зи да одр жа ва ју
са мо фон та не у Град ском пар ку и ис -
пред згра де Град ске упра ве и да оне
ра де. С дру ге адре се на ко ју смо се
обра ти ли, из ЈКП-а „Ур ба ни зам”, од -
го вор ни смо до би ли до за кљу че ња овог
бро ја, па ће мо га об ја ви ти кад стиг не.

Фон та на у Ге не ра ла Ара чи ћа

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је је Елек -
тро ди стри бу ци ја об ја ви ла до утор ка,
21. ма ја, у Пан че ву ће у пе так, 24.
ма ја, без стру је би ти ста на ри ули ца
Др Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа (од Мак -
си ма Гор ког до Ца ра Ду ша на) и Ца ра
Ла за ра (од Ра до ми ра Пут ни ка до Жар -
ка Фо га ра ша). У тим ули ца ма не ће
би ти стру је од 9 до 13 са ти.

Су тра дан, 25. ма ја, на спи ску за
ис кљу че ња елек трич не енер ги је биће

До бро во љач ка ули ца (од Све то за ра
Мар ко ви ћа до Пе те фи је ве) и Пе те -
фи је ва (од До бро во љач ке до Пе те -
фи је ве). Оне ће би ти без стру је у пе -
ри о ду од 8 до 13 са ти. За 25. мај је
пред ви ђе но ис кљу че ње и у Стар че ву,
и то у Ули ци Ма ти је Гуп ца, на по те зу
од Зим ске до На дел ске, од 9 до 15
са ти.

Јав но ко му нал но пред у зе ће „Во до -
вод и ка на ли за ци ја” са оп шти ло је да
ће све до пет ка, 24. ма ја, оба вља ти
ис пи ра ње тзв. сле пих кра ко ва во до -
вод не мре же у Гло го њу. „Во до вод”
упо зо ра ва да ће би ти мо гу ће да во да
бу де по вре ме но за му ће на док тра ју
ти ра до ви.

Повремене ре стрик ци је

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Интервенција после жалбе једног грађанина



НАШИ СУГРАЂАНИ
Петак, 24. мај 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

9

Рејчел и Боби
Соломон били
су најпознати-
ји и најмоћни-
ји холивудски
пар. Читав свет
могао је да бу-
де њихов, али
сада је она мр-
тва, а њен муж
је оптужен за
брутално уби-
ство. Међутим,
оно што на први поглед делује као
злочин из страсти заправо може би-
ти једно у низу убистава најинтели-
гентнијег серијског убице који је хо-
дао планетом. Убио је да би посма-
трао представу с најбољег места. И
да би био сигуран да ће погрешан
човек бити осуђен за злочин. Јер
овога пута убица није на оптуже-
ничкој клупи. Он је у пороти.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали о
каквом сте аплаузу маштали, а књи-
ге из „Вулкана” добиће аутори сле-
дећих порука:

„Маштам да се на крају свог жи-
вотног пута осврнем и пронађем
довољно разлога да упутим громо-
гласан аплауз сам себи.” 064/1599...

„О оном који уследи након што
матичар каже младожењи да мо-
же пољубити младу. Маштала, ма-
штала, па прошо воз, није ми било
суђено. Више среће у следећем из-
влачењу.” 065/3110...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање који су ваши најве-
ћи страхови:

„Мој највећи страх је проузро-
кован тиме што је све мање људи,
појава и збивања који на мом лицу
могу да измаме осмех.” 063/3750...

„Мој највећи страх је да не полу-
дим скроз. Већ ми и памет и ум бр-
љају. Од силних брига и проблема
постала сам заборавна. Не могу се
некад сетити где сам шта оставила.
Алцхајмер на видику.” 063/7485...

Д. К.

Два читаоца који до 29. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Који критеријум вам је важан при
избору писца?”, наградићемо по јед-
ном књигом. Одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју „Панчевца”.

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

Фрагмент, за-
пис, минијату-
ра – омиљене су
форме кратке
приче добитни-
це „Нинове” на-
граде, при чему
је свака отворе-
на за тумачење,
провокативна, а
истовремено
меланхолична,
духовита и от-
порна на сврставање у савремене
књижевне токове. Без обзира на то
да ли пише о чешљу, ткачу ветро-
ва, облацима или кандидатима за
мужа, о Гогољу, Кавафију или Цр-
њанском, Ивана Димић нас увек
изненађује нечим што препознаје-
мо у свакодневном животу, прета-
чући у прозну форму универзалне
и суштинске садржаје.

„Све у свему”
Иване Димић

„Тринаест”
Стива Каване

Два читаоца који до 29. маја, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Колико сте сујеверни када је у
питању број тринаест?”, награди-
ћемо по једном књигом. Одговоре
ћемо објавити у наредном броју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Фуд бал мо же да игра сва ко. Ко шар ку
ма ње-ви ше исто. И те нис је у мо ди –
ако баш не ма ју сви ре кет, он да се бар
сви раз у ме ју. Али има спор то ва за ко -
је ве ћи на нас ни је ни чу ла, а Пан чев -
ци се њи ма ба ве...

Ска чи, ска чи

Ду ши ца Ко вја нић (38) по след ње две
го ди не ба ви се спор том кан гу џампс
(kangoo jumps). За раз ли ку од дру гих
фит нес-про гра ма, овај зах те ва од го -
ва ра ју ћу опре му – кан гу џампс ци пе -
ле. Оне ко шта ју ни ма ње ни ви ше не -
го две ста евра! Овај спорт у на шој зе -
мљи по сто ји пет го ди на, док је у све -
ту по пу ла ран од 2006. го ди не.

Иа ко де лу је ма ло ша ша во, они ко -
ји га упра жња ва ју твр де да по ма же
код бо ло ва у ле ђи ма и но га ма. И још
по ма же код кар ди о ва ску лар них про -
бле ма, са го ре ва ка ло ри је и ан га жу је
све гру пе ми ши ћа. Ду ши ца ка же и да
ова кав на чин ве жба ња по зи тив но ути -
че на све оп шту рав но те жу у ор га ни -
зму и ко ор ди на ци ју по кре та.

– Тре нут но пре ко пе де сет же на у
Пан че ву тре ни ра кан гу џампс. Тре -
нин зи тра ју сат вре ме на, али са мо че -
тр де сет ми ну та ска че мо уз му зи ку и
пра ви мо раз не ко ре о гра фи је, а оста -
ло вре ме про во ди мо ра де ћи ве жбе у
пар те ру и ис те за ње – об ја шња ва Ду -
ши ца.

На тре нин ге до ла зе и мај ке са ћер -
ка ма ти неј џер ка ма, а у по след ње вре -
ме рас пи ту ју се и не ки му шкар ци,
али још ни је дан ни је – од ско чио.

Так тич ка игра

Го ран Је ле си је вић (38) тре нер је у
бад мин то ну, пред сед ник Бад мин тон
клу ба „Ди на мо” и ме ђу на род ни су -
ди ја у овом спор ту. Ре кет је узео у
ру ке ве о ма ка сно, са два де сет осам
го ди на, па ни је по сти гао не ке успе -
хе као так ми чар. Тек је не дав но на

јед ном ве те ран ском ку пу осво јио
брон за ну ме да љу. Ка же да је бад -
мин тон је дан од нај зах тев ни јих спор -
то ва, јер јед на или две осо бе по кри -
ва ју по ло ви ну те ре на. Има пу но про -
ме на сме ро ва кре та ња, ско ко ва и ис -
ко ра ка. Лоп ти ца мо же да по стиг не

и бр зи ну од 493 ки ло ме тра на сат!
Ње на те жи на је са мо че ти ри гра ма
и због то га се ме че ви игра ју у за -
творе ном.

– Бад мин тон је так тич ки ве о ма ком -
пли ко ван, та ко да су срет  вр хун ских
спор ти ста ли чи на пар ти ју ша ха –
при ча нам Го ран.

У Пан че ву по сто је два клу ба са укуп -
но пе де се так чла но ва. Нај мла ђи у
„Ди на му” има де сет го ди на, док је
нај ста ри ји ро ђен 1947. го ди не.

Го ран Је ле си је вић је у овом спор -
ту успе шан су ди ја. Пре де вет го ди на
је су дио свој пр ви ме ђу на род ни тур -
нир, у Бу гар ској, а ове го ди не ће су -
ди ти на Свет ском пр вен ству за ве те -

ра не у Пољ ској и на „Европ ским игра -
ма” у Мин ску, „олим пи ја ди у ма -
лом”, ка ко ка же.

Мир на сте ни

Бо рис Гар ди но вач ки (22) три го ди не
се ак тив но ба ви спорт ским пе ња њем

и већ је ин струк тор у
Пла ни нар ско-еко ло шком
клу бу „Со ко”. Ве жба на
сте ни ко ја се на ла зи у
пан че вач ком пар ку Ба -
ру та на... Иа ко пе ња ње уз
сте ну ви со ку де сет и по
ме та ра из гле да вра то лом -
но, он ка же да то ни је
опа сан спорт. Нај че шћа
по вре да је ка да се пе њач
пу сти и за љу ља па бла го
уда ри о сте ну.

– Пе ња ње је ро ђе -
но из ал пи ни зма, са мо
што су усло ви у ко ји ма
се од ви ја ве штач ки, и
пот пу но је без бед но. Је -
дан наш члан, ина че фуд -
ба лер, ка же да је фуд бал
опа сни ји од пе ња ња – ка -
же Бо рис.

Спорт ским пе ња -
њем тре нут но се ба ви
пет на е стак Пан че ва ца,
углав ном де це. Мо же да
се поч не са шест го ди на,
а гор ња ста ро сна гра ни -
ца не по сто ји. Бо рис ка -
же да по себ на сна га за
пе ња ње ни је по треб на,
али да про фе си о нал ци,
ако же ле зна чај ни је ре -
зул та те, мо ра ју и до дат -
но да ве жба ју.

– Ме ни се сви ђа што си у овом спор -
ту не ка ко пот пу но са мо ста лан. Пе њач
има оног ко га оси гу ра ва, али је све на
оном ко се пе ње. По треб на је не ка ти -
ши на у гла ви, као да си сам на сте ни.

Је ди но је ва жно да се пра ти ри там: ру -
ка, но га, ру ка, но га – об ја шња ва Бо рис.

Овај спорт ни је пре ви ше скуп, али
је за по че так по треб но обез бе ди ти
па ти ке пе ња чи це, ко је ко шта ју око
осам хи ља да ди на ра. Ако ве жба те у
окви ру клу ба, оста ле ре кви зи те мо -
же те до би ти та мо, али ако же ли те
пот пу ну опре му са мо за се бе, по јас

ко шта око пе де сет евра, уже ско ро
три ста, а ту су и „ка ра би ни” и још
не ке сит ни це...

Ви те штво и па мет

Ге ор ге По ма на (51), от кад зна за се -
бе, био је за љу бљен у ма че ва ње, али
је овим спор том по чео да се ба ви тек
као мла дић. По што у Пан че ву ни је
по сто јао клуб, у по чет ку је тре ни рао
у Бе о гра ду. Да нас во ди Кра љев ски
ма че ва лач ки клуб „Ка ра ђор ђе”, кроз
ко ји је за пет на ест го ди на про шло
укуп но сто три де сет по ла зни ка. У овом
тре нут ку ак тив но се ма че ва њем ба ви
два де се так Пан че ва ца.

– Ма че ва ње ни је та ко јед но ста ван
спорт. Кад де те, на при мер, поч не да
тре ни ра, за у зи ма став као жа ба: јед на
но га на јед ну стра ну, дру га на дру гу.

Др жи мач те жак око 500 гра ма, но си
ру ка ви цу и ма ску ко ја па да... Нај бо -
ље је да се пре то га ба ви не ким основ -
ним спор том – ка же Ге ор ге.

У по чет ку се ве жба ју ра ме ни по јас
и ру ка, што уме до ста да бо ли, али
овај део тре нин га је ва жан за по сти -
за ње пре ци зно сти у „да ва њу ту ше ва”
(по го да ка). По вре да ско ро да не ма, а
кад их има, оне су по сле ди ца ло шег
за гре ва ња пре тре нин га.

– До бра стра на овог спор та је и да
не ма ста ро сних гра ни ца за оне ко ји
же ле да се опро ба ју. Ако сте нај ја чи –
ни сте нај бо љи. Је ди но је ва жно да бу -
де те здра ви и да бу де те чи сти у гла ви
– при ча Ге ор ге.

Ње му се у ма че ва њу нај ви ше до па -
да ви те штво, јер се увек бо ри те с не -
ким ко вам је пот пу но рав но пра ван.
Је ди но оруж је је гла ва.

Пра во у ме ту

Пре драг Бе кић (46) бив ши је ре пре -
зен та ти вац и др жав ни ре кор дер у
стре ли чар ству. По чео је као мла дић
са се дам на ест го ди на и сма тра да је
нај бо ље по че ти не где по сле че тр на е -
сте-пет на е сте го ди не. У овом спор ту
је, по ред кон ди ци је, по треб на изузет -
на мен тал на сна -
га, јер она издва -
ја врхун ске
спор ти сте од
просечних.

– Тем пе ра мент од ре ђу је да ли мо -
жеш да се ба виш овим спор том или
не. Ко ри стан је за оне ко ји су ма ло
не ста шни, јер их ди сци пли ну је. Већ
на кон две го ди не ви ди се мен тал на
про ме на. У стре ли чар ству је бит на са -
мо кон тро ла. Сва ки по крет има свр ху
и кон тро ли сан је, а ко на у чи да кон -
тро ли ше сво је те ло, мо же да кон тро -

ли ше и емо ци је. Та ко се тем пе ра -
мент ни сми ру ју – ка же Пре драг.

Стре ли чар ски клуб „Пан че во” има
око три де сет ак тив них так ми ча ра, али
мно го ви ше чла но ва. Тре ни ра и се -
дам же на.

Пре драг об ја шња ва да је адре на -
лин у овом спор ту не по же љан. До да -
је и да је за по сти за ње вр хун ских ре -
зул та та так ми ча ру нео п ход на по моћ
чи та вог ти ма, по пут оног ко ји ра ди
са Ђо ко ви ћем. Опре ма је та ко ђе ску -
па. Нај јеф ти ни ји ком плет ко шта око
три ста евра, а нај ску пља ва ри јан та –
око хи ља ду се дам сто. Иа ко опре ма
ни је пре суд на за ре зул та те, ва жна је
код оних ко ји су та лен то ва ни ка ко би
би ли још бо љи. На по чет ку, и на кра -
ју, оста ју оштро око и си гур на ру ка.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ ЗА НИ МЉИ ВИМ СПОР ТО ВИ МА

СКА ЧУ, ВЕ РУ СЕ, ПРО БА ДА ЈУ И ЗА БА ДА ЈУ

Горан Јелесијевић

Душица Ковјанић

Борис Гардиновачки

Предраг Бекић

Георге Помана
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РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДЕ ЈАН РАТ КО ВИЋ, АКА ДЕМ СКИ СЛИ КАР

ЦР ТА ЊЕ КАО ЖИ ВОТ НА ПО ТРЕ БА

БЕ О ГРАД СКА ПРО МО ЦИ ЈА

Нема ко ме ди је у неуре ђе ном дру штву

На из ло жби 
у До му омла ди не
представље но 
пре ко две ста ра до ва

Ско ро три го ди не на културним
до га ђа ји ма у Пан че ву мо же те
сре сти ака дем ског сли ка ра Де -
ја на Рат ко ви ћа, ко ји по пут цр -
та ча у суд ни ца ма из аме рич -
ких фил мо ва пра ви пор тре те
пре да ва ча.

Де јан Рат ко вић ра ди као на -
став ник ли ков ног у ОШ „Бран -
ко Ра ди че вић” и ак тив но се
ба ви умет но шћу. Ка же, да не
ра ди с де цом, мо жда не би ни
био то ли ко мо ти ви сан да цр -
та. „Они по сти чу ин спи ра ци -
ју”, ка же убе ђе но. Мно ги ње -
го ви цр те жи су и на ста ли упра -
во на ча со ви ма, ка да у сло -
бод ним тре ну ци ма на сли ка по -
не ки пор трет уче ни ка. Он исто
та ко под сти че њих да цр та ју
ње га, па са да има ве ли ки број
цр те жа сво јих ђа ка, ко је
планира да у не ком тре нут ку
изло жи.

– Ка да се ча со ви за вр ше и
шко ла за кљу ча, ја и да ље имам
по тре бу да цр там. Од лу чио сам
да, ка да већ по се ћу јем кул турне

до га ђа је, са со бом но сим блок,
ка ко сам и на у чио у Шко ли цр -
та ња ко ју сам по ха ђао код Че -
до ми ра Ке си ћа, и бе ле жим за -
ни мљи ве тре нут ке – ре као је
Рат ко вић.

Он је по чео да ра ди цр те же
пр вен стве но у Би бли о те ци, али
са да че сто уме да по не се ма те -
ри јал за цр та ње са со бом и ка -
да се одр жа ва ју три би не у дво -
ра ни „Апо ло” или Га ле ри ји Ба -
те Ми ха и ло ви ћа. Ње го ви ра -
до ви тре нут но су из ло же ни у
До му омла ди не и то је из бор
од две ста три де сет цр те жа. Тех -
ни ка ко јом ра ди зо ве се ла ви -
ра ни туш, а сам про цес цр та ња
нај бли жи је кро ки ју.

По чео је да цр та тек као сред -
њо шко лац. Ка же да је че сто
цр тао по клу па ма у „Те сли ној
шко ли”, где му је јед на про фе -
сор ка са ве то ва ла да ипак узме

па пир у ру ке. На кон за вр ше не
сред ње шко ле кре нуо је на ча -
со ве цр та ња, пр во у Бе о гра ду,
да би по сле не ког вре ме на по -
стао по ла зник Шко ле цр та ња
До ма омла ди не. Сво је ли ков -
не та лен те по ка зао је и у вој -
сци, где је јед ног да на из до са -
де на зи ду на цр тао вој ни ка с
пу шком. Уме сто оче ки ва не ка -
зне, био је осло бо ђен од ла ска
на те рен под усло вом да на -
ста ви да осли ка ва зи до ве сво -
јим цр те жи ма. По по врат ку из
вој ске по ку шао је да се упи ше
на Ака де ми ју у Бе о гра ду, али
је био дру ги ис под цр те. Сту -
ди је сли кар ства је ипак за вр -
шио, али у Ско пљу.

У свом умет нич ком опу су
има и ве ли ки број сли ка, ко је
је од 1993. го ди не из ла гао на
са мо стал ним и ко лек тив ним
из ло жба ма.

Пан че вач ки драм ски пи сац
Ми лош Ни ко лић до жи вео је
ве ли ку по част јер је ње го -
во де ло „Две ле ве и две
де сне но ге” увр ште но
у је дан од пет на ест
нај зна чај ни јих са -
вре ме них ко ма да
пре ма из бо ру Ра до -
ми ра Пут ни ка ко ји
су об ја вље ни у „Ан то -
ло ги ји са вре ме не срп -
ске ко меди је”.

Про мо ци ја на ко јој су уче -
ство ва ли Ра да Ђу ри чин, драм -
ска умет ни ца, проф. др Бо шко
Ми лин, проф. др Бо шко Су -
вај џић и Ра до мир Пут ник упри -
ли че на је у Опе ри и те а тру
„Ма дле ни ја нум” у по не де љак,
20. ма ја.

У ан то ло ги ји су за сту пље ни
са вре ме ни драм ски пи сци и
ко ме ди о гра фи: Алек сан дар

Попо вић, Бо ри слав Пе кић,
Слобо дан Се ле нић, Љу бо мир

Си мо вић, Сло бо дан Сто -
ја но вић, Гор дан Ми -

хић, Ми лош Ни ко -
лић, Ра до слав Зла -

тан Дорић, Ви да Ог ње но вић,
Ми ла дин Ше вар лић, Ми ло ван
Ви те зо вић, Бра ти слав Пет ко -
вић, Ру со мир Бог да нов ски, Не -
бој ша Ром че вић и Ми о драг
Илић, чи ја се дра ма „Ка за но ва

про тив Дон Жу а на”, ко ја је увр -
ште на у ан то ло ги ју, овог ме се -
ца об на вља на Ма лој сце ни
„Ма дле ни ја ну ма”.

При ре ђи вач Ра до мир Пут -
ник ре као је да ко ме ди ја бу ја
он да ка да се учвр сти ре жим
ко ји по чи ва на по што ва њу си -
сте ма, јер све док је дру штво
у пре ви ра њу и не до у ми ци ку -
да и ка ко да ље да по ђе, ко ме -
ди о гра фи мо гу да се ба ве мар -
ги нал ним по ја ва ма. До дао је
да ка да за жи ви школ ство и ка -
да се дру штво ин сти ту ци о на -
ли зу је, он да се ви де сла бо сти
си сте ма. Он је у овој ан то ло -
ги ји иза брао пет на ест де ла, од
ко јих де сет кри ти ку је по ли -
тич ки праг ма ти зам. Сма тра да
су иза бра ни пи сци они ко ји
су уна пре ди ли ми са о ни кон -
текст ко ме ди је и ишли да ље
од забаве.

РА ДИ О НИ ЦЕ КА РИ КА ТУ РЕ У СЛО ВЕ НИ ЈИ

Ни је сме шно
На по зив Срп ског кул тур но-
-умет нич ког дру штва „Ве ле ње”
пан че вач ки  ка ри ка ту ри ста и
илу стра тор Ни ко ла Дра гаш го -
сто вао је од 13. до 19. ма ја у
Сло ве ни ји, где је одр жао низ
ра ди о ни ца ка ри ка ту ре и илу -
стра ци је за де цу.

У Му зе ју Ве ле ње при ре ђе на
је тро днев на ра ди о ни ца под
на зи вом „Од ин спи ра ци је до
илу стра ци је”, ко ја је тра ја ла од
13. до 15. ма ја, а по ха ђа ло ју је
два де сет пет по ла зни ка уз ра -
ста од че ти ри до че тр на ест го -
ди на. У њој су ра ђе не ве жбе
кре а тив ног раз ми шља ња, у ко -
ји ма су де ца има ла за да так да
у за да тим об ли ци ма пре по зна -
ју не ке но ве ори ги нал не об ли -
ке, па је та ко од ка пи во де
настао зец, од цве та кловн, од

др ве та ов ца. Ра ђе на је и ве жба
ко рак по ко рак, у ко јој су де ца
за јед но с Дра га шем учи ла да
цр та ју ла ва, ме ду зу, ви те за, кор -
ња чу. Све то кру ни са но је 16.
ма ја две ма из ло жба ма у Му зе -
ју. Јед ну су чи ни ли деч ји ра -
до ви на ста ли у ра ди о ни ца ма,
а на дру гој су би ле пред ста -
вље не ка ри ка ту ре Ни ко ле Дра -
га ша, под на зи вом „Ни је сме -
шно”. На отва ра њу из ло жбе де -
ци су до де ље не ди пло ме, а Дра -
га шу је уру че на за хвал ни ца за
до при нос кул ту ри срп ског на -
ро да у Сло ве ни ји.

Ни ко ла Дра гаш је одр жао
још не ко ли ко ра ди о ни ца у Ве -
ле њу, и то у Основ ној шко ли
„Ан тон Ашкерц”, Гим на зи ји
Ве ле ње и Га ле ри ји Ве ле ње, где
су уче ство ва ли и ста ри ји.

– Ве ли ка ми је част и за до -
вољ ство да сам имао при ли ку
да ра дим с де цом у Сло ве ни ји,
ко ја су по ка за ла ве ли ко ин те -
ре со ва ње за цр та ње. По се бан
је осе ћај ра ди ти у адап ти ра -
ном зам ку, као да хо да те кроз
исто ри ју, има ју ћи осе ћај да ће
је баш не ко од де це ко ја по ха -
ђа ју ра ди о ни цу ис пи са ти. То -
ком ових ра ди о ни ца би ло је

пу но емо ци ја и ле пих тре ну та -
ка. Био је по се бан осе ћај ка да
сам од ма ле де вој чи це Еме ко -
ја је по ха ђа ла ра ди о ни це до -
био ком плет бо ји ца за успо ме -
ну, а ве ли ка част ми је учи ње -
на ка да сам по стао по ча сни
члан Срп ског кул тур но-умет -
нич ког дру штва „Ве ле ње” – ре -
као је вид но за до во љан Ни ко -
ла Дра гаш.

Културни телекс
МУ ЗИ КА
Не де ља, 26. мај, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ре ги о -
нал на смо тра му зич ко-фол клор ног ства ра ла штва од ра слих из
осам оп шти на ју жног Ба на та.

По не де љак, 27. мај, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
так ми че ње кла ви ри ста.

Уто рак, 28. мај, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: тра -
ди ци о на лан го ди шњи кон церт мла дих кла ви ри ста из кла се
проф. Ма је Бо шко вић Но виц ки.

Че твр так, 30. мај, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: кон -
церт уче ни ка гу дач ког од се ка.

Че твр так, 30. мај, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон церт
хар фист ки ње Ха не Па ра у шић.

Че твр так, 30. мај, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че сал се.

Пред ста ве
По не де љак, 27. мај, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Же нид ба” Ни ко ла ја Ва си ље ви ча Го го ља.

Из ло жбе
Пе так, 24. мај, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: из ло жба гра фи -
ка Ма ти је Рај ко ви ћа.

Сре да, 29. мај, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло -
ви ћа: из ло жба гра фи ка Ми ро сла ва Сав ко ва под на зи вом
„Пор тре ти, огле да ло на ше ствар но сти”.

Те мат ски про грам
По не де љак, 27. мај, 19.30, Град ска би бли о те ка: књи жев но ве -
че Бар би Мар ко вић („Мај ски да ни књи ге”).

Уто рак, 28. мај, 12 са ти, БУ ДИ па ви љон у На род ној ба шти:
пред ста вља ње књи ге „Ба што ва нов сан” Ја смин ке Пе тро вић.

Уто рак, 28. мај, 19.30, Град ска би бли о те ка: књи жев но ве че
Еле не Ме снер и Ри хар да Шу бер та („Мај ски да ни књи ге”).

Сре да, 29. мај, 12 са ти, Град ска би бли о те ка: пред ста вља ње
књи ге „Илу стро ва на би о гра фи ја чи ка Јо ве Зма ја”.

Сре да, 29. мај, 19.30, Град ска би бли о те ка: књи жев на три би -
на „Бер нхар до ви си нов ци или шта је да нас Бер нхард на ма, а
шта њи ма?” („Мај ски да ни књи ге”).

Че твр так, 30. мај, 12 са ти, Град ска би бли о те ка: пред ста вља -
ње књи ге „Ја сам Аки ко” Сте фа на Тић ми ја.

Че твр так, 30. мај, 19.30, Град ска би бли о те ка: раз го вор о књи -
зи „Цр њан ски – би о гра фи ја јед ног осе ћа ња” Ми ла Лом па ра
(„Мај ски да ни књи ге”).

Та тја на Ди ми три је вић, 

дипл. инж. ин фор ма ти ке

ФИЛМ: Ако же ли те да оста -
не те без ре чи и ду бо ко за ми -
шље ни на кон гле да ња јед ног
умет нич ког де ла, то пло пре -
по ру чу јем филм Ни ки те Ми -
хал ко ва „12”. Је дан од му дра -
ца је ре као да је исти на увек
иста. Али да ли је то ствар -
но? И мо же ли се два на е сто -
ро пот пу но раз ли чи тих љу ди
сло жи ти с јед ном исти ном,
ко ја тре ба да од го во ри на са -
мо јед но пи та ње: крив или
не вин? То је по ро та по ро те, а
суд би на мла дог че чен ског де -
ча ка ко ји је оп ту жен за уби -
ство свог по о чи ма за ви си од
то га да ли је два на ест по рот -
ни ка до шло до је ди не ис прав -
не од лу ке. Да кле: крив или
ни је крив? Овај са ста нак те -
шко се мо же на зва ти јед но -
став ним – ми шље ње по рот -
ни ка се то ком фил ма ра ди -
кал но ме ња, а ко нач на пре -
су да би ла је вр ло, вр ло те шка
за сва ког од њих.

Гле да ње ова квих фил мо ва
је по пут фуд бал ске утак ми це,
не мо же те се одво ји ти док не
ви ди те шта се де си ло на кра -
ју и не чу је те ар гу мент сва ко -
га од по рот ни ка. Сва ки од њих
је ис при чао сво ју жи вот ну при -
чу, лич ну дра му, бор бу с пред -
ра су да ма и на чин на ко ји је
до жи вео про све тље ње.
КЊИ ГА: Пре по ру чу јем књи -
гу „Бал да са ро во пу те ше стви -
је” Ами на Ма лу фа. У по тра -
зи за кра јем све та, ле вант ски
тр го вац пу ту је. Бал да сар, ли -
бан ски хри шћа нин, имао је у
сво јим ру ка ма, али на крат ко,
књи гу „Сто то име”, ко ја пред -
ска зу је да ће баш те го ди не

би ти крај све та. У же љи да је
по но во про на ђе, оста вља сво -
ју рад њу ан ти кви те та и ра -
зно ра зних ствар чи ца у род -
ном Би бло су (Ли бан) и кре ће
Ме ди те ра ном 17. ве ка. Љу ди
су се бо ја ли да ће 1666. би ти
го ди на апо ка лип се опи са не у
От кри ве њу, а Бал да са ро ва
оди се ја је под стак ну та тим
стра хом.
МУ ЗИ КА: У тре ну ци ма ка да
ми је по тре бан ду шев ни мир
и опу шта ње, увек по сег нем за
му зи ком ма е стра Бо ре Ду ги -
ћа. Му зи ка са ал бу ма „За у век
и по сле” мир на је и спо кој на.
Од ве де ме у пре де ле ко ји мо -
жда по сто је или мо жда не по -
сто је; пре де ле у ко ји ма је за у -
век про ле ће. Про же та тра ди -
ци о нал ним ме ло ди ја ма на шег
под не бља, ње го ва му зи ка ме
под се ћа да сам с раз ло гом
баш ов де и ра ду јем се што
мо гу да осе тим, из ду би не би -
ћа, сва ки треп тај фру ле. Ма е -
стро Бо ра Ду гић је на пи та ње
шта се кри је иза на сло ва ал -
бу ма „За у век и по сле” јед ном
при ли ком од го во рио: „За у век
је веч ност, ко ја је и све о бу -
хват ност вре ме на. Оно по сле
је наш до да так веч но сти. Му -
зи ка, као уни вер зал на по ру -
ка, пу ту је кроз веч ност, јер је
она сиг нал ко ји, јед ном по -
слат, ни ка да не уми ре”.

За у век и по сле
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НАШ ГОСТ: ГРА ДИ МИР СТОЈ КО ВИЋ, ДЕЧ ЈИ ПИ САЦ

МО ЈЕ КЊИ ГЕ ЧИ ТА ЈУ И ДА НА ШЊА ДЕ ЦА
Је дан од нај по зна ти јих и нај -
чи та ни јих деч јих пи са ца Гра -
ди мир Стој ко вић ро ђен је 1947.
у ба нат ском се лу Мра мор ку, а
је дан део жи во та про вео је и у
на шем гра ду. Као ђак “Николе
Тесле” био је члан „Ате љеа мла -
дих”, пи сао је за „Пан че вац”, у
на шем гра ду је об ја вље на ње -
го ва пр ва збир ка пе са ма, ов де
се пр ви пут оже нио и до био
свог пр вог си на.

l Ка кво је Пан че во би ло ка -
да сте у ње му жи ве ли?

– Пан че во мо је мла до сти би -
ло је ва рош у ко јој се ле по,
мир но и склад но жи ве ло. Но -
ћу си мо гао без бри жно да ше -
таш ули ца ма, је ди но ни си смео
да га ла миш. Ми ли ци ја је опо -
ми ња ла, по не кад и ка жња ва -
ла: рад ни на род мо ра да спа ва,
да се у ми ру од мо ри. Дру жи ли
смо се. Из ла зи ли на кор зо. При -
стој но се удва ра ли де вој ка ма.
За ба вља ли се. Зи ми се кли за -
ли по за ле ђе ним ули ца ма, по
за ле ђе ном Та ми шу чак, по не -
кад гру два ли у школ ском дво -
ри шту; с про ле ћа се ма сов но
за љу бљи ва ли, че ка ли де вој ке
ис пред Ме ди цин ске и Еко ном -
ске шко ле, ре ђе ис пред Гим -
на зи је; ле ти се ку па ли у Та ми -
шу, ишли пре ко, у ку пи не, игра -
ли на ма ле го ли ће, по не кад би -
смо ишли и на „Ста кла рин” ба -
зен, за ви сно од рас по ло жи вих
па ра, гле да ли фил мо ве у „Зве -
зди ној” ба шти, а во ле ли да се -
ди мо „Код Не дељ ка” (или „Код
Ки не за”), нај ра ди је у „Неп ту -
ну”, „Ка си ни” и „До ли ни”, ка -
сни је, кад смо већ би ли и ма -
ту ран ти и сту ден ти, фил ма џи -
је, глум ци, пе сни ци...

То Пан че во је да нас, у се ћа -
њи ма мо јим, очи глед но иде а -
ли зо ва но, упра во ка ко тре ба и
да бу де.

l Ко ли ко је на вас ути цао
„Ате ље мла дих” и кoлико вам
је зна чи ло дру же ње с љу ди ма
ко ји су би ли ње го ви осни ва чи
и ак тив ни у обла сти кул ту ре?

– У „Ате ље мла дих” ушао сам
вр ло ра но, већ 1961. го ди не с
је се ни, кад ме је у ње га увео
мој ста ри ји брат Са ша. При -
мио ме је у ли ков ну сек ци ју
Ми ле Ђор ђе вић. Та ко ми је пи -
са ло на пр вој члан ској кар ти.
Ни ка да ни сам истин ски имао
ве зе с тим, осим што сам во -
лео да цр там и сли кам, она ко,
за сво ју ду шу. Кад сам се упо -
знао са Ива ном Ра ки џи ћем, по -
че ла је на ша ве ли ка аван ту ра:
филм. Иван је остао ве ран фил -
му, за вр шио Ака де ми ју, а ја
сам оти шао дру гим пу те ви ма
– у књи жев ност.

У „Ате љеу” су ми нај у же и
нај дра же дру штво би ли, по ред
Ива на, Ми ша Ни ко лић, нај стро -
жи кри ти чар оног што сам та да
пи сао, Сто јан Ри стић Не рон,
ком сам доц ни је и ку мо вао, Ве -
ли бор Ми ло ра до вић То то, ко ји
ми је да вао да пре ку ца вам пе -
сме у ње го вој кан це ла ри ји, на
слу жбе ној пи са ћој ма ши ни, Рат -
ко Сто јић – Ма то ри Ка шу, Ђор -
ђе Зој кић, Зо ра на Па у љев, Жар -
ко Ду ма, Ми ро слав Жу жић Жу -
ле, ко ји је ишао исто у Тех нич -
ку шко лу, али ма шин ски од сек,
и ко ји ту шко лу, на сре ћу, ни -
кад ни је за вр шио, не го је ди -
пло ми рао на Ака де ми ји, Мла -
ђа Ми хај ло вић Ма ги стар, ко ји
ми је ве о ма по ма гао у мом са -
мо о бра зо ва њу..., а ван „Ате љеа”
би ли су пи сци пан че вач ки, ко -
ји би до ла зи ли у „Ате ље”, Ђор -
ђе Вла јић, Ми ле Би ску пља нин,
Дра гу тин Ил кић Бир та, нај у ти -
цај ни ји код ве ћи не нас мла дих,
Ги га Стој нов и, на рав но, Мо мо
Па ра у шић, ве ли ки дру гар и при -
ја тељ тог до ба.

l Ка да сте за пра во пр ви пут
на пи са ли не што? Шта пам ти -
те као свој пр ви књи жев ни рад?

– Пет на ест го ди на сам ра -
дио у на ста ви и де сет го ди на
као ме ди ја те кар. Био сам пре
то га и мо лер, и лифт-мон тер,

и но ви нар. На рав но, пи сао сам,
об ја вљи вао по ли сто ви ма и ча -
со пи си ма и до би јао не ко ли ке
на гра де.

Пр ви пут сам на пи сао пе -
сми цу по на ре ђе њу мо је учи -
те љи це Ро жи ке По па дић у Мра -
мор ку, у тре ћем раз ре ду. Не
се ћам се ни че га, осим да је она
то по сла ла у ча со пис „Змај” и
да је пе сма би ла на гра ђе на. По -
сла ли су ми ма лу цр ве ну ди -
пло му на ко јој су би ли пот пи -
си Де сан ке Мак си мо вић, Ми -
ре Алеч ко вић, Бран ка Ћо пи ћа,
Ар се на Ди кли ћа и Дра га на Лу -
ки ћа. Ту ди пло ми цу је чу ва ла
ду го, ду го мо ја ма ти Мир ја на,
али је из гу бље на, на жа лост, по -
сле ње не смр ти.

Пр во што сам уоп ште об ја -
вио, би ла је при ча „По вра так у
Еден” у бе о град ском ча со пи су
„Бу дућ ност” 1962. го ди не. Пр -
ву пе сму об ја вио ми је у „Пан -
чев цу” 1963. го ди не Ба та Бир -
та, под име ном Ми лош Стој -
ко вић, јер ни је упам тио ка ко
се зо вем, а узео ми је ру ко пис.

l Пи са ли сте и за „Пан че -
вац”. Ка ко пам ти те то ис ку -
ство?

– Био сам сред њо шко лац.
Оти шао сам у ре дак ци ју „Пан -
чев ца”, ка ко ми је Ба та Бир та
ре као, и ја вио се Ми ле ту Би -
ску пља ни ну, ко ји је та да био
се кре тар. Ми ле ме је од вео код
Аце Ма лу ше ви ћа, вр ши о ца ду -
жно сти глав ног и од го вор ног
уред ни ка, ко ји је по стао и ре -
кор дер у то ме: нај ду жи в. д. у
исто ри ји не ких но ви на. По чео
сам да пи шем, не ма ју ћи пој ма
о то ме ка ко се то ра ди за но ви -
не. Пр во што ми је об ја вље но,
би ла је вест о сед ни ци пан че -
вач ког Цр ве ног кр ста, ис под
фо то са ко ји је сни мио Мир ко
Ку зма но вић. Ма ло-по ма ло пи -
сао сам све ви ше, па сам та ко
до гу рао и до чи та ве зад ње стра -
не, ко ју сам имао пи шу ћи ру -
бри ку „Три де сет го ди на сло бо -
де”. Уско ро сам по кри вао мал -
те не по ла „Пан чев ца”, пре ко
ле та, кад су пра ви но ви на ри
од ла зи ли на од мор. Ипак, нај -
дра жа ми је би ла ру бри ка ко ју
сам сми слио за хва љу ју ћи Пе -
ри Ме ји ћу „Про чи тај те ако не -
ма те дру га по сла”, ка ко се спо -
чет ка зва ла, али је њу Пе ра по -
сле пре и ме но вао у „Про чи тај -
те и ако има те дру га по сла”. А
за хва љу ју ћи тој ру бри ци, и пре -
стао сам да пи шем за „Пан че -
вац”. До го ди ло се да сам ту об -
ја вио је дан со нет, са акро сти -
хом „Ох Ми ро љу би ви ћу”, као
од го вор на на па де сту дент чи -
ћа, ма ми ног си на, Ра дој ко ви -
ћа, на ме не и мо ју кри ти ку ње -
го вог по ли ти кант ства. Је дан
стих је гла сио: „Во ђа осле пео,
пут во ди у ни шта”. Од мах по
из ла ску тог бро ја но ви на до -
био сам по зив да се хит но ја -
вим у пан че вач ки пар тиј ски
ко ми тет, Јо ци Или ји ну, се кре -

та ру. Ја вио сам се и об ја снио,
ни ма ло не жно ни ти опре зно,
том се кре та ру да ја ни сам члан
пар ти је и да ме бо ли бри га за
то што он ми сли. А ми слио је
да је тај стих ди рек тан на пад
на Ти та! За пре тио је да ће, по -
што ме ни не мо же ни шта, сме -
ни ти Ацу, ко ји је до пу стио да
се овај со нет об ја ви. Ту сам и
од лу чио: идем из „Пан чев ца”,
са мо нек оста ве Ацу на ми ру.
Ја сам мо гао да ра дим и дру го,
али Аца ни је. Та ко сам и учи -
нио: ја оти шао, Аца остао. 

Ина че, са се том и до зом по -
но са под се ћам се да су пре ме -
не за „Пан че вац” ра ди ли и Ми -
ка Ан тић и Ми лош Ни ко лић.
Ма ло ли је?

l Ба ви ли сте се фо то гра фи -
јом и фил мом?

– Иван Ра ки џић и ја сни ми -
ли смо не ко ли ко ама тер ских
фил мо ва, на осми ци, на су пер
осми ци, на ше сна е сти ци, ка ко
за „Ате ље”, та ко и за пан че вач -
ки Ки но-клуб. Би ли смо за и -
ста до бар тан дем. Пи сао сам
сце на рио, по том био и сни ма -
тељ, па чак и мон та жер. За на -
ше ба вље ње фил мом пр ви „кри -
вац” био је Не ма ња Бу ди са вље -
вић, од ког смо на по чет ку мно -
го то га на у чи ли. До би ја ли смо
и на гра де на фе сти ва ли ма ши -
ром та да шње Ју го сла ви је.

Ми слио сам да сам фил мом
пре стао да се ба вим кад сам се
за по слио у бе о град ској основ -
ној шко ли „Ђу ра Да ни чић”, но
ис па ло је дру га чи је. По чео сам
да ра дим с де цом, по том и с
мла ди ма, ис пр ва на фо то гра -
фи ји, по том и на фил му и, на -
по кон, са мо на деч јем фил му.
То ба вље ње фил мом ре зул ти -
ра ло је нео че ки ва но: осно вао
сам у шко ли ПОФКС, Пи о нир -
ско-омла дин ски фо то-ки но сту -
дио, а мо ји клин ци фил ма џи је
су по ста ли, за не пу не две го -
ди не, нај бо љи у Ср би ји, у Ју го -
сла ви ји, а по том и на све ту.

l На пи са ли сте сјај не књи ге
за де цу, али је ипак „Хај дук у
Бе о гра ду” обе ле жио ва шу спи -
са тељ ску ка ри је ру. Ка ко је де -
ца да нас до жи вља ва ју у по ре -
ђе њу с пе ри о дом ка да је на ста -
ла?

– Упра во та ко! Та књи га је
обе ле жи ла мој жи вот, па и да
ни шта ви ше ни сам на пи сао –
до вољ на је она. А на пи сао сам
и пи шем, и об ја вљу ју ме. Не
по сто ји ни јед на мо ја књи га ко -
ја ни је има ла ви ше од јед ног
из да ња. Због то га имам оби чај
да, кад ми го во ре да сам ве ли -
ки и зна ча јан пи сац, ка жем: ја
сам са да до бра ро ба. А да ли
сам ве ли ки и зна ча јан – од лу -
чи ће бу ду ће вре ме...

„Хај дук у Бе о гра ду” има за
да на шње усло ве и из у зе тан ти -
раж и број на из да ња. И не знам
ка ко „Хај ду ка” де ца да нас до -
жи вља ва ју. А, ве ро ва ли или не,
мо је књи ге чи та ју и да на шња

де ца. Ра до. А да их ни ко на то
не го ни. Ка ко ре че јед на од мо -
јих кри ти чар ки: „Ње го ве књи -
ге чи та ју чак и ло ши ђа ци!”

l Ка ко ге не рал но оце њу је те
деч ју књи жев ност да нас, до ма -
ћу и стра ну?

– На сре ћу на ше књи жев но -
сти и на ше де це ко ја још увек
чи та ју, има мо ми сјај них, вр -
сних пи са ца, и ста рих, ис ку -
сних, и мла дих, до ла зе ћих, па
не би смо мо ра ли да се при бо -
ја ва мо бу дућ но сти књи жев но -
сти на ме ње не де ци и мла ди ма.

Свет ска књи жев ност за де цу
и мла де иде опа сним пу тем,
бар по мом схва та њу вред но -
сти и на ме не та квих књи жев -
них де ла. Сен за ци о на ли стич -
ке књи ге осред њих вред но сти,
али ми ли он ских ти ра жа, пре -
пла ви ле су да на шњи цу. По не -
ким ме ри ли ма и схва та њи ма
тра ди ци о на ли стич ким, ове са -
вре ме не књи ге об ли ку ју де цу
и мла де вр ло не га тив но, чак
за стра шу ју ће, а све уз по моћ
елек трон ских ме ди ја, ко ји све
озбиљ ни је за ме њу ју књи гу. Ве -
шти це, ча роб ња ци, вам пи ри с
јед не стра не, а с дру ге деч ји
не га тив ци, лен шти не, по ква ре -
ња ци, ла жљив ци, под му кли це
– шта ви ше ре ћи?!

И код нас има ко пи рант ских
и пла ги ја тор ских по ку ша ја, али
и об ја вљи ва ња ових свет ских
пи са ни ја. Има мо и ми као глав -
не и ути цај не књи жев не „ју на -
ке” лен шти не, пре ва ран те и му -
ва то ре, има мо и на ше ве шти -
це и ча роб ња ке... иде мо све бр -
же ка европ ским стан дар ди ма,
из гле да. 

Али има мо и из у зет не са вре -
ме не ау то ре, као што су Урош
Пе тро вић, Зо ран Пе нев ски,
Бран ко Сте ва но вић, Де јан Алек -
сић и на жа лост пре ра но умр -
ли Игор Ко ла ров. Они су на ша
са да шњост.

l Ко ли ко је за раз вој де це
ва жно чи та ње и да ли се се ћа -
те пр ве књи ге ко ју сте про чи -
та ли?

– Чи та ње би би ло, ка жу
струч ња ци, пси хо ло зи и пе да -
го зи, ва жан чи ни лац деч јег раз -
во ја. О то ме не бих. Су ви ше је
то бол на те ма. 

Ра но сам на у чио да чи там,
са че ти ри и по, а пр ве књи ге
ко је сам, се ћам се, про чи тао
би ле су „Зма је ва пе ва ни ја” и
Ћо пи ће ва „Ис под зма је вих кри -
ла”. Не знам, за и ста, ко ја је од
њих би ла баш-баш пр ва...

l Про шле го ди не сте об ја -
ви ли књи гу „Пе та де вој чи ца,
Мар ја”. На че му тре нут но ра -
ди те?

– Жа лим, али пи са ње не мо -
гу да на зо вем ра дом, јер то за
ме не и ни је рад. Ни ка ко. Пи -
шем, да кле. Тре нут но имам два
за по че та ру ко пи са, ро ма на чи -
ни ми се. Мо гу са мо да от кри -
јем да је јед ном рад ни на слов
„Не бри ни те за су тра”, а за дру -
ги не мам још на слов... Ина че,
не во лим да о то ме при чам. До -
го ди ло ми се јед ном, баш у Пан -
че ву, дав но, дав но, да сам у дру -
штву пи са ца, у „Сло бо ди”, при -
чао оду ше вље но о ру ко пи су ко -
ји ме за о ку пља, о ју на ку Јо ва ну
Не на ду Цр ном, за ко ји сам при -
ку пљао ма те ри јал ско ро три го -
ди не. Не ких го ди ну да на по том
је дан пи сац, ко ји је био у оном
дру штву ка да сам про си пао па -
мет о иде ји за ро ман, об ја вио је
ро ман о Јо ва ну Не на ду Цр ном.
Кад сам му ре као да ни је фер
укра сти иде ју, од го во рио ми је:
„Па на пи ши и ти. За што не би?”
По вре ђен, ис це пао сам и ба цио
све што сам имао при ку пље но.
Од тог до га ђа ја го ди на ма сам
из бе га вао да при чам о то ме шта
тре нут но пи шем. С раз ло гом,
зар не?

l На шта сте нај ви ше по но -
сни до са да?

– Крат ко и ја сно: на сво ја три
си на. Мој нај ве ћи по нос су Алек -
сан дар, Во ји слав и Ва си лиј.

Мир ја на Ма рић

Градимир Стојковић

Све ти о ни ци се по ди жу на оба -
ла ма, остр ви ма и сте на ма да
бу ду ори јен ти ри пло ви ли ма
што бро де ши ро ким мо ри ма,
а на ре ка ма – где се у сва ком
тре нут ку ви де оба ле, или бар
нај ма ње јед на – прак тич но су
су ви шни. За то их на кон ти -
нен ту вр ло ма ло има, а кад
су још са зи да ни у па ру – то
пред ста вља пра ву рет кост! Ре -
ци мо, на чи та вом Ду на ву по -
сто ји је дан пар све ти о ни ка, и
то у Пан че ву.

Пр во при ста ни ште у на -
шем гра ду на пра ви ли су на
Та ми шу још Тур ци у 17. ве -
ку. А кад су се ови по ву кли
1716. го ди не, пред у зи мљи ви
Пан чев ци по ди гли су ма га -
ци не за скла ди ште ње со ли
ко ја је низ Та миш сти за ла из
руд ни ка у Ру му ни ји. Пан че -
во је би ло вр ло про ме тан град
– из Ба на та су још од тог вре -
ме на кроз ње го во при ста ни -
ште по че ли да про ла зе бро -
до ви са жи том и за Беч и за
Тур ску, а ка сни је и сви ла,
пи во, ци гле, др ве на гра ђа и
љу ди. Па још кад су кре ну ли
па ро бро ди! Пр ви та кав брод,
с пут ни ци ма из Зе му на, упло -
вио је 1854. го ди не, а већ по -
ла ве ка ка сни је би ло их је
то ли ко да су 1909. го ди не
Пан чев ци мо ра ли на ушћу
Та ми ша у Ду нав да по диг ну
све ти о ни ке ка ко би усме ра -
ва ли бро до ве ко ји су из прав -
ца Ау стри је или Цр ног мо ра
по мра ку упло вља ва ли у
приста ни ште.

У злат но до ба па ро брод ског
са о бра ћа ја на Ду на ву, на и ме,
од лу че но је да се ток Та ми ша
скра ти про ко па ва њем ка на -
ла. Ис ко па но је до ста зе мље,

па ра сти ња ни је би ло, та ко
да но ћу или ка да во до стај на -
ра сте, ни је би ло ори јен ти ра
ни на ле вој ни на де сној оба -
ли. На су ка ни бро до ви би ли
су чест при зор, бу ду ћи да је
би ло до ста са о бра ћа ја. Због
то га се при сту пи ло из град њи
сиг на ли за ци је, па су по диг -
ну те ку ле све ти ље – де сна на
ме сту Фор ланд, ле ва у Ма -
лом ри ту.

Са гра ђе не су од жу те опе -
ке, по ста вље не на кру жној
под ло зи од зе мље ози да не ка -
ме ном, а на њи хо вим вр хо -
ви ма би ле су по кри ве не те -
ра се са сна жним лам па ма.

Хро ни ке бе ле же да је не ко
вре ме по сто ја ла ре дов на па -
ро брод ска ли ни ја из ме ђу Пан -
че ва и Бе о гра да. Су бо том и
не де љом, по себ но ле ти, Бе о -
гра ђа ни су до ла зи ли на из -
лет и ре дов но свра ћа ли у лет -
њу ба ште пи ва ре на „вај ферт”
пи во, сла не ки фли це и пре -
чан ску му зи ку. По себ на атрак -
ци ја при по врат ку но ћу би ли
су ови упа ље ни све ти о ни ци...

Го ди на ма су ку ле би ле ме -
сто оку пља ња бро дар ских рад -
ни ка, ко ји су у ње не опе ке
уре зи ва ли сво ја име на и крат -
ке по ру ке, па да нас не ма ци -
гле ко ја ни је „ис пи са на”. Ја -
сно се ра за би ру име на и да -
ту ми: 1924. го ди на, 1927,
1930... И да нас за љу бље ни па -
ро ви тра же мир ов де и оста -
вља ју сво је пот пи се – али фло -
ма сте ром...

Кад су па ро бро ди усту пи ли
ме сто мо дер ни јим реч ним пло -
ви ли ма, ове гра ђе ви не су из -
гу би ле сво ју функ ци ју. А кад
је при ста ни ште на Та ми шу за -
тво ре но и ста ра ин ду стриј ска
зо на из ме ште на, на све ти о ни -
ке и њи хо во одр жа ва ње сви су
за бо ра ви ли. Пан чев ци су го -
ди на ма чам ци ма од во зи ли гра -
нит не пло че ко ји ма су осно ве
све ти о ни ка би ле по пло ча не,
па их је во да спи ра ла и је дан
све ти о ник се на кри вио то ли -
ко да му је пре ти ло уру ша ва -
ње. Тек по сле 2000. го ди не
град је по чео да бри не о њи -
ма, да би сво ју сто го ди шњи цу
до че ка ли ко ли ко-то ли ко обно -
вље ни. Али и да ље без лам пи.

Де сна ку ла, исти ни за во -
љу, да нас слу жи као но сач
све тло сног сиг на ла ко ји обе -
ле жа ва ду нав ску оба лу.

Ина че, ови та ми шки све -
ти о ни ци је дин стве ни су на
све ту – ниг де ви ше све ти о -
нич ки пар не озна ча ва реч но
ушће.

У вре ме Кра ље ви не Ср ба,
Хр ва та и Сло ве на ца у еди ци -
ји по штан ских мар ки ца по -
све ће ној све ти о ни ци ма мла -
де др жа ве, по ред број них с Ја -
дра на, сво је ме сто, као је ди не
реч не, на шле су и пан че вач ке
ку ле. Да нас су под за шти том
др жа ве, као кул тур но до бро
од ве ли ког зна ча ја.

Ове го ди не наш град обе -
ле жа ва 110-го ди шњи цу ду -
нав ских све ти о ни ка. М. Г.

Поглед с Дунава

Старији од века
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Је ди ни та кви на све ту
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По след њих да на ђа ци ОШ „До -
си теј Об ра до вић” из Омо љи це
оства ри ли су со лид не ре зул -
та те на две ма ни фе ста ци је.

Та уста но ва је у су ор га ни -
за ци ји са Са ве зом за школ -
ски спорт Пан че ва при ре ди -
ла „Ма ле олим пиј ске игре” у
че твр так, 16. ма ја, ка да су до -
ма ћи уче ни ци по но ви ли успе -
хе из ра ни јих го ди на, јер су
се две еки пе (де ча ка и де вој -
чи ца) тре ћег раз ре да пла си -
ра ле на окру жни ни во, осво -
јив ши пр во ме сто на по ли го -
ну спрет но сти.

И ма ли ре ци та то ри из омо -
љич ке шко ле успе шно су се
пред ста ви ли на ре ци та тор -
ском так ми че њу „Сти хо ва ње
2019”, ко је је ове го ди не одр -
жа но у два де ла у Град ској
би бли о те ци.

Нај пре је 11. ма ја у по лу -
фи на лу, ме ђу око сто три -
десет уче ни ка из два на ест
шко ла, на сту пи ло два де сет
ше сто ро Омољ ча на, а у фи -
на ле су се пла си ра ли уче ни -
ци тре ћег раз ре да – Со фи ја
Ни ко ди но вић, Ма ри на Ми -
ла тов и Де јан Гер ман, ко ји
је два да на ка сни је, пре ма
ми шље њу струч ног жи ри ја,
осво јио тре ће ме сто за ре -
ци то ва ње пе сме „Ка ко је лепо
зна ти чи та ти” Ва лен ти на
Бере сто ва.

Ба нат ски Бре сто вац: Тре ба -
ло би да рад ни ци ЈКП-а „Ком -
брест” за поч ну мон ти ра ње
над стре шни це на ка пе ли на
гро бљу. Удру же ње спорт ских
ри бо ло ва ца ор га ни зо ва ће у
су бо ту, 25. ма ја, так ми че ње у
спорт ском ри бо ло ву за де цу
под на зи вом „Пе ца њем про -
тив дро ге”. Де ле га ци ја брат -
ске шко ле из сло ве нач ког Ви -
де ма код Пту ја по се ти ће Бре -
сто вац на ред них да на, а тим
по во дом би ће одр жа не број -
не ак тив но сти. Ма ту рант ски
плес је на про гра му у по не -
де љак, 27. ма ја, у 13 са ти, на
пла тоу ис пред До ма кул ту ре.

Ба нат ско Но во Се ло: Хар мо -
ни каш Ле о нид Ар де љан осво -
јио је пр во ме сто на деч јем
фе сти ва лу Ру му на у До ло ву.
Дом кул ту ре обе ле жи ће у пе -
так, 24. ма ја, сла ву Ћи ри ло и
Ме то ди је. Истог да на, у ор га -
ни за ци ји Кул тур но-про свет не
за јед ни це Ср би је, у Кни ћа ни -
ну ће би ти одр жан Са бор пе -
сме и ле по те Ср би је, на ко јем
ће, у фи на лу, уче ство ва ти Кри -
сти на Мик, во кал на со лист -
ки ња из Но вог Се ла.

До ло во: Фе сти вал деч јег фол -
кло ра Ру му на у Вој во ди ни одр -
жан је у пе так и су бо ту, 17. и
18. ма ја, у До му кул ту ре. Ор -
ке стар фан фа ра КУД-а „Јон
Кре ан ге” на сту пио је на Фе -
сти ва лу фан фа ра у Ме си ћу.

Гло гоњ: ЈКП „Во до вод и ка -
на ли за ци ја” ис пи ра во до вод -
ну мре жу („сле пе кра ко ве”)
то ком ове не де ље. Ме сна за -
јед ни ца је на ру чи ла спра ву за
деч је игра ли ште у пар ку. Фол -
клор на сек ци ја на сту пи ће у
не де љу, 26. ма ја, на фе сти ва -
лу „Ђур ђе вак” у Опо ву.

Ива но во: Ди рек тор До ма кул -
ту ре је с бу гар ском ам ба са -
дом у Ср би ји пот пи сао уго -
вор о адап та ци ји ве ли ке са -
ле. Ме сна за јед ни ца до би ла
је гра ђе вин ску до зво лу за из -
град њу кул тур но-еду ка тив ног
цен тра. Пи лот-про је кат Мини -
стар ства про све те „Обо га ћен
јед но смен ски рад” по др жа ло
је око 70 од сто ро ди те ља, што

зна чи да ће од сеп тем бра
школа има ти дру га чи ји ре -
жим ра да.

Ја бу ка: Ма ни фе ста ци ја под на -
зи вом „Че твр ти про лећ ни ру -
чак” при ре ђе на је у не де љу,
19. ма ја, у пар ку по ред шко ле.
По зо ри штан це „Ма ли принц”
го сто ва ло је у Те то ву, од 20. до
22. ма ја, на та мо шњем по зо -
ри шном фе сти ва лу.

Ка ча ре во: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа ко се зе ле не по -
вр ши не, а уско ро ће ста ви ти
ак це нат на уре ђе ње де по ни -
је. Ме сна за јед ни ца је огла -
си ла по тре бу за спа си о ци ма,
ко ји би ра ди ли на СРЦ-у „Је -
зе ро” у то ку лет ње се зо не. Се -
о ска сла ва би ће обе ле же на у
пе так, 24. ма ја, школ ском при -

ред бом у спорт ској ха ли. Удру -
же ње же на „Ет но-ку так” при -
ре ди ће „Ет но-да н” у не де љу,
26. ма ја, од 10 до 14 са ти, на
пла тоу ис пред До ма кул ту ре.

Омо љи ца: Ме сна за јед ни ца,
ко му нал но пред у зе ће и УСР
„Ша ран” у су бо ту, 18. ма ја,
уре ђи ва ли су при о ба ље По -
ња ви це, уз по ста вља ње клу па
и кан ти за сме ће. Су тра дан је
КУД „Жи сел” при ре дио де ве -
ти фе сти вал под на зи вом „Ни -
кољ дан ски ве нац”, на ко јем
су, по ред свих ан сам ба ла до -
ма ћи на, уче ство ва ла и дру -
штва из ви ше гра до ва.

Стар че во: Из ло жба сли ка ау -
то ра из Ети о пи је отво ре на је
у че твр так, 16. ма ја, у га ле -
ри ји „Бо ем”. Стар че вач ки из -
ви ђа чи так ми чи ће се иду ћег
ви кен да на „Мај ским су сре -
ти ма” у Шап цу, а за по че ли
су и курс за ска ут ске во ђе, на
ко јем уче ству ју и мла ди
Брестов ча ни.

Месне актуелности 

Ме ха ни за ци ја у фо ку су

Мно ги са мо про ше та ју

Осам де сет че твр ти Ме ђу на род -
ни по љо при вред ни са јам у Но -
вом Са ду ми ну лих да на је, пре -
ма на во ди ма ор га ни за то ра, об -
и шло пре ко сто три де сет хи -
ља да по се ти ла ца, што је не што
ви ше не го ла не. Из истог из во -
ра пла си ра на је и инфoрмација
да су за то вре ме, ре ци мо, фир -
ме из удру же ња уво зни ка и из -
во зни ка по љо при вред не ме ха -
ни за ци је оства ри ле при хо де од
пет на ест ми ли о на евра или два -
де сет од сто од укуп ног го ди -
шњег про ме та.

По ред трак то ра, при ко ли ца
и ра зних при кључ них ма ши на
по љо при вред ни ци су мо гли да
ви де и аук ци ју сто ке, из ло жбу
аграр них про из во да, као и оних
са озна ком ге о граф ског по ре -
кла. При ли ку да по ну де сво је
услу ге, ко ри сти ли су и пред -
став ни ци мно гих ба на ка.

Те шко је ода бра ти

Све то на ве ло је и мно ге по љо -
при вред не про из во ђа че с те -
ри то ри је Пан че ва да скок ну до
нај ве ћег вој во ђан ског гра да, ка -
ко би на јед ном ме сту ви де ли
све што им мо же би ти од ко -
ри сти за по сло ве ко је оба вља ју
на њи ва ма. Не ки су на сај му
про ве ли и ви ше да на.

Је дан од та квих је Не ма ња
Пе тро вић, пред сед ник удру же -
ња „Стар че вач ки па о ри”, ко ји
об ра ђу је ви ше де се ти на хек та -
ра зе мље.

– Но во сад ски са јам је ме сто
где мо же мо да ви ди мо све вред -
но од ме ха ни за ци је што се нуди
у на шој зе мљи. То ми је нај бит -
ни је, јер ка да не што пла ни рам

СЕЛО

И НАШИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НА ЧУВЕНОМ НОВОСАДСКОМ СКУПУ

ВИДИ САЈАМ И (НЕ) КУПИ

да ку пим, увек тре ба па жљи во
са гле да ти све тех нич ке ка рак -
те ри сти ке ма ши не, за тим це -
ну, ква ли тет, рок ис по ру ке...
Ни ко та кве ства ри не ку пу је
на пре чац, за то што ни кад ни је
ла ко до не ти ре ше ње. Ка ко ми
је по треб на но ва та њи ра ча, овог
пу та сам се фо ку си рао на то,
али од лу ку још увек ни сам до -
нео, а исто ва жи и ка да је реч
о при ко ли ца ма, шпар та чи ма,
се ја ли ца ма... Што се ти че по -
пу ста при на бав ци ме ха ни за -
ци је, кон крет но за ме не, код
ве ћи не про да ва ца те по год но -
сти ва же и пре и по сле сај ма.
При ме ћу је се и све ве ћа агре -
сив ност ба на ка, ко је са да ју ре
кли јен те, а до не дав но је би ло
обрат но. Све у све му, мо гу да
ка жем да сам ви део и сај мо ве
по пут оних у Па ри зу, Ха но ве -
ру или Бо ло њи, ко ји су мно го
ве ћи и углав ном се од и гра ва ју
у за тво ре ном, док је ов де сва

ме ха ни за ци ја на отво ре ном –
на во ди овај по љо при вред ник.

Ње му је ве о ма ва жно што на
но во сад ском оку пља њу мо же
да ви ди и мно го ко ле га и при -
ја те ља, што ва жи и за дру ге, па
је мно го оних ко ји бу квал но
оду са мо да се про ше та ју, ви де
и бу ду ви ђе ни.

А нове уредбе?!

Град Пан че во је обез бе дио ула -
зни це за са јам за од ре ђе ни број
по љо при вред ни ка, ме ђу ко је
спа да и Дра ган Бог да нов из
удру же ња „До ло вач ки па о ри”.

– Је ди на за мер ка ове го ди не
је што Ми ни стар ство по љо при -
вре де пр ви пут ни је иза шло, пре
сај ма, с но вим уред ба ма за суб -
вен ци о ни са ње на бав ке но вих
ма ши на. Што се ти че до брих
стра на, нај ко ри сни је је то што
та мо мо гу да се ви де но ве тех -
но ло ги је и ма ши не, а овог пу та
нај ви ше сам гле дао при ко ли це,

под ри ва че, као и гру бе ре – ма -
ши не с ви ше рад них те ла, ко је
мо гу да за ме не плуг, ре ци мо,
по сле ски да ња сун цо кре та при
се тви жи та. У том сми слу нај -
ви ше ме је за ин те ре со ва ла ма -
ши на ко ју је на пра вио тур ски
про из во ђач „Игли” по це ни од
не што пре ко 7.000 евра. Мо рам
да при ме тим да су нас Тур ци
же сто ко пре ва зи шли ка да је реч
о про из вод њи ме ха ни за ци је.
Ква ли тет им је со ли дан, а још
увек су при лич но јеф ти ни ји, и
до 50 од сто, од про из во ђа ча са
За па да. Та ко сам про шле го ди -
не на сај му пре ло мио да ку пим
упра во при ко ли цу тур ског про -
из во ђа ча и за при стој ну це ну од
око 8.000 евра до био со ли дан
ква ли тет. И ге не рал но, на ши
про из во ђа чи се у осам де сет од -
сто слу ча је ва мо гу сма тра ти ма -
лим, ко ји се не у по ре ди во ви ше
опре де љу ју за та кве, јеф ти ни је
ва ри јан те – ис ти че Бог да нов.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ДО БРИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Ус пе си Омољчана

Већ че твр ти пут чла но ви свих
удру же ња из Ја бу ке оку пи ли
су се на та ко зва ном про лећ -
ном руч ку, ка да сва ко од њих
при пре ма не ки спе ци ја ли тет
из ко тли ћа, а ка сни је их бес -
плат но по де ле гра ђа ни ма.

Та ко је би ло и у не де љу, 19.
ма ја, у се о ском пар ку, а да би
ма ни фе ста ци ја би ла успе шно
ор га ни зо ва на, све што је нео п -
ход но при пре ми ла је Ме сна
за јед ни ца. Њен пр ви чо век Сло -
бо дан Илић ис та као је да су се
сва удру же ња ода зва ла, па чак
и не ки при вред ни ци, уз кон -
ста та ци ју да је Ја бу ка складно
мул ти на ци о нал но ме сто.

Та ин сти ту ци ја овог пу та има -
ла је и свој ко тлић, у ко јем се
крч као ју не ћи гу лаш. Не да леко

ода тле Не над Фи ли пов ски,
пред сед ник удру же ње ви на ра
„Грозд”, ме шао је ов чи ји па -
при каш и от крио ма лу тај ну –
глав ни за чин би ло је ви но из
ја буч ких ви но гра да. Пре драг

Ћо сић је, ис пред ло кал не фи -
ли ја ле Са ве за пен зи о не ра, на -
вео да су вред не чла ни це спре -
ми ле до ма ће ки фли це, про ју и
пи ту са ви ја чу, у ју жним кра је -
ви ма по зна ту као су ка но или

зе ља ник, а би ло је и уку сног
под вар ка, па и ра зних ко ла ча.
Го ран Јо ва но вић, пред у зет ник
ко ји се ба ви об ра дом ста кла, из
дру штва, ка ко је ка зао, љу би те -
ља ле пог жи во та у при ро ди уз
уку сан за ло гај и до бру ка пљи -
цу, за ову при ли ку ку вао је чу -
ве ну „шпе ци ју” – шкем би ће.

Овај до га ђај по се ти ла је и Је -
ле на Јо ва но вић, по кра јин ска по -
сла ни ца, ко ја је ис та кла да ова
ма ни фе ста ци ја по ка зу је ра зно -
ли кост Вој во ди не, у шта спа да и
уче шће ром ских ор га ни за ци ја.

И док су њи хо ви чла но ви
довр ша ва ли па суљ са сла ни -
ном, ат мос фе ру у пар ку по ди -
за ли су тру ба чи, без ко јих, како
су ре кли сви при сут ни, не ма
ве се ља.

ОДР ЖАН „МА ЛИ” ФЕ СТИ ВАЛ РУ МУН СКОГ ФОЛ КЛО РА

Сто ти не ма ли ша на ужи ва лe у До ло ву
Пр ви од два ве ли ка ово го ди -
шња до га ђа ја у До ло ву по све -
ће на ру мун ској на ци о нал ној
за јед ни ци – осми Фе сти вал
фол кло ра де це из Вој во ди не –
успе шно је одр жан 17. и 18.
ма ја, у До му кул ту ре „25. мај”.
За то вре ме кроз по ме ну то пан -
че вач ко се ло про шло је око
осам сто уче сни ка, као и дру -
гих го сти ју с ра зних стра на.

Пр вог да на, на пре ле пој сце -
ни, ко ју су кра си ле ру мун ско-
срп ске но шње, ма ни фе ста ци ју
је отво рио глав ни ор га ни за тор
фе сти ва ла До рел Ци на, а пу -
бли ци су се обра ти ли пред сед -
ник На ци о нал ног са ве та др Јон
Омо ран и град ски већ ник за
кул ту ру Не ма ња Ро тар.

Ка да је реч о так ми чар ском
де лу, до ма ћи ни су има ли два
уче сни ка. Че тр на е сто го ди шњи
тру бач Алек сан дар Ба њаш осво -
јио је тре ће ме сто у ка те го ри ји

со ли сти – ин стру мен ти, док је
ти ту ла за слу же но при па ла ма е -
страл ном Ле о ни ду Ар де ља ну из
Но вог Се ла. Спе ци јал на на гра -
да оти шла је у ру ке до ло вач ког
КУД-а „Глен фор ам ба са дор”, чи -
ји је ди ри гент мла дих му зи ча -
ра, уз ра ста од се дам до че тр на -
ест го ди на, Са ва Ба њаш, осми -
слио пре див ну ин стру мен тал ну
тач ку, ко ја је из ма ми ла број не
апла у зе. Мла ди фол кло ра ши
КУД-а „Ба нат ски вез” из До ло -
ва осво ји ли су тре ће ме сто, а
од ли чан ути сак сви ра њем на
хар мо ни ци оста вио је и Фи лип
Ца ран из КУД-а „Јон Кре ан ге”.

Је дан од глав них ини ци ја -
то ра овог до га ђа ја Бог дан Ан -
ку цић, за ме ник пред сед ни ка
Са ве та Ме сне за јед ни це, ка же
да су из тре ћег по ку ша ја ус пе -
ли да до ве ду овај фе сти вал у
До ло во, и то на кон че тр де сет
го ди на.

– При хва ти ли смо да исте
го ди не ор га ни зу је мо и „ма ли”
фе сти вал, што је до сад би ла
рет кост. И по ка за ло се као пун
по го дак. Ка да је реч о ор га ни -
за ци ји, ве ли ку за хвал ност ду -
гу је мо Гра ду Пан че ву, а све ово
је ве ли ка ствар за на шу за јед -
ни цу и пра ви пра зник за це ло

се ло, што су од ре да по хва ли ле
и број не ва жне зва ни це – ис -
та као је Ан ку цић.

Због то га је До ло во до би ло
епи тет нај бо љег до ма ћи на
фести ва ла, за шта нај ве ће за -
слу ге има ју Ме сна за јед ни ца,
Дом кул ту ре, ЈКП „До ло ви” и
шко ла.

Турске машине све боље

ЧЕ ТВР ТИ СКУП ЈА БУЧ КИХ УДРУ ЖЕ ЊА

Про лећ ни ру чак за све уку се



Петак, 24. мај 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

13ФОТО-РЕПОРТАЖА

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 бу чи ло
Овај ве се ли ме ша нац про на ђен
је у Вар дар ској ули ци у Ја бу ци
без ми кро чи па или не ке озна ке
ко ја би до ве ла до вла сни ка; при -
вре ме но је збри нут у град ском
при хва ти ли шту, где је у ме ђу -
вре ме ну сте ри ли сан, обе ле жен
ми кро чи пом и вак ци ни сан.

Ја бу чи ло са да че ка да га угле -
да вла сник, ко јем је мо жда шмуг нуо, или не ко ко би га пре -
по знао и ја вио вла сни ку, а ако се то не до го ди, по тра жи ће
но вог удо ми те ља.

Ја за
Ма ле на ја за ви чар ка про на -
ђе на је пре око две не де ље у
Ба чван ској ули ци на но вој
Ми си. Као и ве ћи на из гу бље -
них и про на ђе них па са, ни је
има ла чип, иа ко је то за кон -
ска оба ве за сва ког вла сни ка.

Ја за је пра ва ду ша од пса
– по слу шна и за хвал на, а са -
да је и вак ци ни са на, сте ри ли са на и обе ле же на, па са мо че ка
сво је вла сни ке да је по тра же у град ском при хва ти ли шту, у
Вла син ској ули ци број 1.

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.

Ово го ди шња „Ноћ му зе ја” у на -
шем гра ду, за раз ли ку од неког
про те клог пе ри о да, све де на је
на са мо је дан – На род ни му зеј
Пан че ва.

То ипак ни је за сме та ло сто -
ти на ма љу ди у на ме ри да се
опле ме не ра зно вр сним про гра -
мом ко ји је при ре ди ла по ме -
ну та уста но ва.

По ред ве о ма са др жај не стал -
не по став ке, по кло ни ци кул -
ту ре мо гли су да чу ју и ви де
си ја сет за ни мљи во сти о же ле -
зни ца ма у Ба на ту, су жи во ту
Ср ба и Ру му на, ве ли ком проти
Ва си...

Ни су из о ста ли ни ква ли тет -
ни му зич ки са др жа ји, па чак
ни ових да на не из бе жна ки ша
ни је мо гла да по ре ме ти по зи -
ти ван ути сак.

Удар ни про грам ово го ди шње
ма ни фе ста ци је „Ноћ му зе ја”
стар то вао је у по по днев ним са -
ти ма у су бо ту, 18. ма ја, иа ко су
по се ти о ци, пре свих па ро ви с
де цом и ста ри ји љу ди, при сти -
за ли још од ују тро, а ка ко је
вре ме од ми ца ло, би ло је све
ви ше мла дих.

Ду бок траг же ле зни це

Сви они пр во су на и ла зи ли на
те зге с ру ко тво ри на ма ло кал -
них ор га ни за ци ја и Удру же ња
за по моћ мен тал но не до вољ -
но раз ви је ним осо ба ма. То је
би ла увер ти ра за ула зак у

Народ ни му зеј, чи ји су се запо -
сле ни по тру ди ли да су гра ђа -
ни ма при у ште ра зно вр сне
садр жа је.

Та ко су по се ти о ци, ре ци мо,
у Све ча ној са ли мо гли да ви де
ди ги тал не прин то ве Љу бе Бе -
чеј ског под на зи вом „Вре ме
про шло, вре ме са да шње”. Ау -
тор је ре ма сте ри зо вао ста ра де -
ла, што зна чи да је, при ме ра
ра ди, сли ку ску па атин ских му -
дра ца „обо га тио” упа дом по -
ли ца ја ца у да нас нај са вре ме -
ни јој опре ми.

Ве ли ку па жњу при ву кла је
по став ка „Тра гом ба нат ске
желе зни це”, на ста ла по во дом
125 го ди на од по ста ја ња тог
ви да пре во за на овим на шим
просто ри ма.

Кључ једног џина

Ме ђу број ним по се ти о ци ма на -
шла се и мла да Не ве на Ага то -
но вић (20), ко јој се сви де ла
при ча о же ле зни ца ма, а у овом
слу ча ју би ла је оду ше вље на
уљем на плат ну на те му ста рог
Пан че ва. 

И Сне жа ни се до па ла сли -
ка не ка да шње ста ни це Пан -
че во –Ва рош; њен су пруг Вла -
да запитао се за што су пре
сто го ди на све ста ни це иден -
тично из гле да ле, док је ћер ка
Ања, ви дев ши огро ман кључ,
би ла за ин три ги ра на ти ме ко -
ли ки је био тај џин ко ји га је
користио.

Жив ко Миц ков ски (69) из
Ја бу ке као ин же њер се ин те ре -
со вао за тех нич ке де та ље, док
Ни но сла ва Жи гу за мла дост ве -
зу ју успо ме не на од ла ске во -
зом на мо ре и жур ке уз ги та ру,
ко ју је и сам сви рао. 

И по ро ди ца Кр стић се на -
шла на истом ме сту, па је Алек -
сан дар ужи вао у пре се ку исто -
ри ја та же ле зни це; ње го вој су -
пру зи Са њи нај ви ше се до па ла
ма ке та во за, као и си ну Мар ку,
ко јем се мно го сви де ла и же -
ле знич ка ка па. 

Маг да ле на Ва сил чин До жа
(67) про ве ла је ви ше са ти у
Музе ју, а и она је из дво ји ла по -
ме ну ту по став ку, пре све га ста -
ро ору ђе ко је је ко ри шће но за
сиг на ли за ци ју.

О скла ду Ср ба и Ру му на

По ред то га, отво ре на је и из ло -
жба ко ја уз мно го чи ње ни ца и
ма те ри ја ла го во ри о за о став -
шти ни Ба на та и склад ном су -
жи во ту Ср ба и Ру му на у овој
обла сти. Њен глав ни кре а тор,
др Мир ча Ма ран, про фе сор
исто ри је на Ви со кој пе да го шкој
шко ли у Вр шцу, ис та као је да
су де ло ви ове по став ке већ
виђени у Но вом Се лу и Те ми -
шва ру. Он на во ди да је то поку -
шај да се кроз мо за ик са чи њен
од фо то гра фи ја, исто риј ских
карата и дру гог ма те ри ја ла
прикаже мул ти кул ту рал ност ове
ре ги је, и то из аспе ка та културе,

еко но ми је, обра зо ва ња, грађан -
ског жи во та... Ње го ва колеги -

ни ца, ви ша на уч на са радни ца
са Бал ка но ло шког универ зи те -
та СА НУ, Ма ри ја Ман дић, уче -
ство ва ла је у пред ста вља њу по -
ме ну те из ло жбе, а ка ко је пр ви
пут по се ти ла панче вач ки На -
род ни му зеј, оду ше вље на је бо -
гат ством екс по на та, пре све га
оних из до ба нео ли та и ри мљан -
ског пе риода и, на рав но, пр -
вом вер зи јом сли ке Па је Јо ва -
но ви ћа – „Се о бе Ср ба”.

Вечни прота Васа

Број ни Пан чев ци ис пра ти ли су
и пре да ва ње ет но ло га Ни ко ле
Вла ји ћа о чу ве ном пан че вач -
ком про ти Ва си Жив ко ви ћу. У
ма е страл ном пред ста вља њу ли -
ка и де ла ве ли ког Пан чев ца из
де вет на е стог ве ка ужи вао је и
Ми ло рад Илић, про фе сор у
пен зи ји, а на ро чи то је по зи -
тив но ре а го вао на ар ха ич ни
звук пе сме о Све то за ру Ми ле -
ти ћу, сни мље не са пло че од

пре сто го ди на. Том пре зен та -
ци јом био је оду ше вљен град -
ски већ ник за кул ту ру Не ма ња
Ро тар, ко јем је про та Ва са увек
био ве ли ка ин спи ра ци ја.

Ка да је реч о му зич ком про -
гра му, би ло га је за све уку се.
Леп шти мунг на пра вио је ви о -
лин ски трио „Але гра”. Град ски
там бу ра шки ор ке стар из вео је
по не ко ли ко ру мун ских ну ме -
ра и пе са ма про те Ва се, а на -
сту пио је и на отво ре ној би ни,
на ко јој је шлаг на тор ти био
„Ба не Глу ва ков трио”. И тек
што је доскорашњи гитариста
„Ван Гога” отпрашио неколико
нумера у свом стилу и већ при -
лично орасположио Панчевце,
над њиховим главама надвили
су се облаци.

Ускоро су се музичари пре -
ба цили у аулу музеја, тако да
ни мр гуд но вре ме ни је мо гло
да по ква ри по зи ти ван ути сак
те но ћи.

ОДР ЖА НА ЈОШ ЈЕД НА „НОЋ МУ ЗЕ ЈА”

ЛЕ ПО ПУ ТО ВА ЊЕ КРОЗ ЖИ ВОТ БА НА ТА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

БО ГА ТА СТАЛ НА ПО СТАВ КА

„Сеоба Срба” увек привлачи пажњу

„Трагом банатске железнице” прошло је много посетилаца

Мно ги су об и шли стал ну по став ку На род ног

му зе ја. Ре ци мо, Би ља на Мар че та Кр не та

(44) у њој увек на ђе не што за ни мљи во, а

ње ним ћер ка ма Ан дреи (10) и Да ри ји (8) нај -

ви ше су се до па ли на кит и ста рин ска ку ћа.

Ни ко ли на Ва ри (10) из дво ји ла је јед ну лам -

пу и кла вир, док је њен брат бли за нац Ни -

ко ла уо чио пу шку на ба рут. Стар чев цу Злат ку

Ра до ча ју (57) нај у пе ча тљи ви ја је при ча о

нео ли ту, што га, на рав но, асо ци ра на ње го -

во ме сто, а и он сам је као кли нац на ла зио

ке ра ми ку из тог пе ри о да.

Стал ној по став ци ди вио се и Ђо ле, ко ји се

нај ви ше оду ше вио ис ко пи на ма из Вој ло ви це,

на че му је сво је вре ме но ра дио са ар хе о ло зи ма

и чак пре по знао не што што је и сам про на шао.

– От ко па ва ли смо гроб ни це на до мак ма на -

сти ра Вој ло ви ца у ко ји ма су би ле са хра ње не

вла ди ке. На и шли смо на ко стур не ког од њих,

ко ји је био то ли ко ви сок, то јест ду га чак, да су

му но ге за шле у део ко ји при па да да на шњој

Ра фи не ри ји. Због то га смо мо ра ли да тра жи -

мо до зво лу од те ком па ни је за на ста вак да љих

ра до ва – при се ћа се овај Пан че вац.

Било је људи у Народном музеју, као и испред њега



ПРОДАЈЕМ рено сценик

2005.бео.Тел.062/145-57-

01. (смс)

ФЛОРИДА 2007, бензин-

плин, солидна, власник.

064/194-53-96. (276912)

ХЈУНДАИ санта фе, 2003,

беспрекоран, власник.

064/194-53-96. (276912)

ЈУГО ин, 2008, регистрован

до јуна 2020, металик, пе-

жоов мотор, 86.000 км, 800

евра. 069/198-90-73.

(277655)

ПРОДАЈЕМ брако приколи-

цу или мењам за скутер.

065/853-93-29. (277666)

АПАРАТИ

МАШИНЕ
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ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ГАРАЖЕВОЗИЛА

ПОНУДА

РЕНО лагуна 2002. годиште,
први власник, одлично ста-
ње, бензин, гас, фул опреа.
063/325-627, 063/341-880.
(277570)

РЕНО лагуна каравна, 2002.
годиште, регистрован, мо-
тор 1600 кубика, бензин,
нема плин. 063/880-64-42.
(277581)

ФИЈАТ 500 Л, у изванред-
ном стању, очуван и гара-
жиран. Тел. 064/158-10-16,
062/101-31-73. (277624)

ЗАСТАВА скала 55, 2005,
први власник, био регистро-
ван до априла 2019, у во-
зном стању. 066/807-10-32.
(277824)

ПУНТО 1.3, мултиџет, ди-
зел, 2004/5, петора врата,
фул опрема, 152.000.
064/130-36-02. (277870)

АДРИА камп-приколица,

пента 7 коња, звати после

14 сати. 066/408-426. (277833)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9

ТДИ, власник, регистрован,

3.200 евра. 063/345-837.

(277861)

СТИЛО 1.6, 2004, петора

врата, фул опрема, атести-

ран плин. 064/130-36-02.

(277870)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2008, пето-

ра врата, фул опрема,

110.000 км. 064/130-36-02.

(277870)

АСТРА 1.7, ДТЛ, 2001, пе-

тора врата, фул опрема, у

првој боји. 064/130-36-02.

(277870)

НА ПРОДАЈУ шкода октави-

ја 1.9, дизел, 2007. годиште.

064/148-15-18. (277594)

ФОРД мондео 2.0, 2003,

караван, фул опрема, може

замена. 064/130-36-02.

(277870)

ШЕВРОЛЕТ калос, 2006. го-

диште, 1.2, бензин, на име

купца. 060/656-59-18.

(277903)

ГОЛФ 2, регистрован, плин,

атест, 1991. годште.

064/242-36-85. (277900)

КУПУЈЕМ аутомобиле до

200 евра. 060/132-02-48.

(277853)

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

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

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (277606)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80
до 1.500 евра, стање небит-
но. 063/165-83-75. (277549)

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.300 евра, у било ком ста-
њу. 062/193-36-05. (277549)

ПРОДАЈЕМ житну сејалицу,
шпартаче и плуг. 063/376-
302. (277647)

ГАРАЖА на продају на но-

вој Миси. Тел. 062/166-15-

21. (277556)

ПРОДАЈЕМ металну гаражу

3 х 5,5 м са салонит плоча-

ма, 500 евра. 062/504-805.

(277733)

ПРОДАЈЕМ металну гара-

жу, 35.000 динара.

064/167-55-72. (277829)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16

мм и све врсте видео касета

квалитетно преснимавам на

дигиталне медије. 343-563,

063/288-278. (277583)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски

бојлер 10 л и половни дело-

ви од веш-машина. Тел.

013/252-05-20, 063/703-76-

07. (277753)

ПРОДАЈЕМ мањи дрвени

ормар симпо производња и

кревет. ТЕЛ. 013/317-633

(СМС)

БЕТОНСКИ блокови од 32

динара до 72 динара. „Луна

плус”, Црепаја. 069/275-73-

94. (276634)

ПРОДАЈЕМ бицикле из ино-

странства, косилицу, ком-

пресор. 063/436-918.

(277318)

ТУРБО рерна, судо-машина,

угаона гарнитура, тросед

мојца, полуугаона гарниту-

ра, ципеларник са огледа-

лом – чивилуком, комода,

сточићи, шиваћа. Тел.

063/861-82-66. (277822)

ПРОДАЈЕМ сто за стони те-

нис намачке марке jo o la.

063/709-44-97. (277596)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, ја-
гањци. Могућност клања и
печења. 060/037-11-96.
(277471)

ПРОДАЈЕМ комплетну
опрему за грејање на пелет
(горионик и спремник).
063/325-627, 063/341-880.
(277570)

ПРОДАЈЕМ повољно, рено
9, 1983. годиште, столарску
тезгу, иконе интерзија, ме-
талну гаражу. 013/320-013,
0674/993-35-26. (277310)

ДВА ДВОСЕДА, мало кори-
шћена, као нова, стаклени
сто са стоицама, бордо те-
пих, телевизор, видеорекор-
дер. 064/206-30-24. (277631)

ПРОДАЈЕМ фрижидер „го-
рење”, од 100 литара, цена
5.000 динара. 063/706-63-
31. (177658)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера, 3.000 динара.
371-568, 063/773-45-97.
(277670)

КОКЕ носиље, расе тетра
СЛ, црвене, старе два месе-
ца, вакцинисане. 063/315-
381. (277702)

РАДИ селидбе продајем
креденац стилски, храстову
трпезарију, комода, 6 сто-
лица, сто и секретер са до-
датком за књиге, три лусте-
ра, гоблене, сто мали.
064/318-93-13. (277681)

ПРОДАЈЕМ гробницу на
Старом гробљу. Тел.
064/255-61-50. (277770)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

Прање тепиха ДАЈЛА

машинско трешење,

машинско прање,

центрифулано цеђење,

сушење у комори

Бесплатан превоз.

064/422-52-40
(8/277826)

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

РАСПРОДАЈА новог наме-

штаја. Столице од 1.600,

столови од 4.500. 060/600-

14-52.

КЛИК-КЛАК лежајеви од

12.900, избор мебла по же-

љи. 060/600-14-52 

ПРОДАЈЕМ бибер цреп, са-

лонит плоче, стајско ђубре,

краве јунице. 063/711-77-

54. ()277854)

ПРОДАЈЕМ регал, елек-

трични шпорет, делови ви-

сеће кухиње. Повољно.

061/237-13-89. (277867)

ПРОДАЈЕМ сковник-блен-

дер miks pres 3000 plus, пе-

рику, судоперу округлу.

Тел. 063/325-566. (277871)

НА ПРОДАЈу два бицикла и

замрзивач 200 л. 063/158-

27-50. (277878)

ПРОДАЈЕМ гарнитуру за из-

раду интегралне гризине и

домаће коре. 063/351-709.

(277894)

НА ПРОДАЈУ ливадско се-

но. 062/240-643. (277888)

ПРОДАЈЕМ веш-машину и

фрижидер у одличном ста-

њу. Повољно. Договор. Тел.

013/321-823. (277892)

ПРОДАЈЕМ полован наме-

штај са бесплатном доста-

вом. 061/317-07-67. (277898)

ПРОДАЈЕМ машину за про-
изводњу папирних џакова.
Обука и купци обезбеђени.
Тел. 064/424-95-10. (277892)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

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

47. (276999)

КУПУЈЕМ грамофонске пло-

че, полован намештај, перје

и сво остало покућство.

061/641-30-36, 066/641-30-

36. (277762)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, перје,
гвожђе, акумулаторе, ба-
кар. 066/900-79-04. (277574)

КУПУЈЕМ фрижидере, замр-
зиваче, веш-машине, шпо-
рете, бојлере. 060/521-93-
40. (277665)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, Та пећи, старо перје,
остало покућство. 062/148-
49-94. (277872)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, олово, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/206-26-24.
(277907)

КУПУЈЕМО све врсте мета-
ла, гвожђе, веш-машине,
акумулаторе, замрзиваче,
долазим. 061/321-77-93.
(277907)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, олово, алуминијум,
веш-машине, замрзиваче,
телевиоре. 061/321-77-93.
(277907)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, викендица, струја, во-
да, грађевинско земљиште.
064/280-60-53. (277197)

ПРОДАЈЕМО плацеве: Та-
наска Рајића 46, 6 ари,
60.000; Синђелићева 72, 6
ари, 60.000; Михајла Пупи-
на 10, 10 ари, сређена кук-
ћа 120.000 евра. Контакт:
Љупко, 063/313-844. (ф)

ВИКЕНДИЦА спратна, на
Девојачком бунару, 200 м
од раскрснице, легализова-
на. 061/206-30-46. (276370)

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

У МРАМОРКУ породична
кућа на продају. Хитно.
069/255-87-86. (276951)

ЗЛАТИБОР продајем/ме-

њам кућу на Златибору за

кућу-стан у Панчеву. Тек,

069/158-63-76. (276901)

СТАРА кућа, 7.5 ари, Цара

Душана 73, 48.000 евра.

063/820-53-34. (276879)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој

Миси. 013/371-561,

063/360-165. (276777)

ВИКЕНДИЦА, на спрат, у

Делиблатској пешчари (Ве-

керле), укњижена, цена по-

вољна. Тел. 060/341-852.

(276770)

КУЋА, Иваново, 60 квм, 7.5

ари, комфорна, легализова-

на, усељива, 18.000 евра.

063/372-428. (276173)

ВИКЕНДИЦА спратна, на

Девојачком бунару, 200

мод раскрснице, легализо-

вана. 061/206-30-46. (276370)

ПРОДАЈЕМ кућу, може и

етажно, власништво, 1/1,

нова Миса. 064/327-60-75.

(277379)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старче-

ву, Петра Драпшина 57, од-

мах усељива., 064/348-05-

68 (277528)

ПРОДАЈЕМ викендицу у

Шумарку, повољно, 32 квм,

ново сазидана на 11 ари

плаца. 063/864-10-47. (277494)

ПРОДАЈЕМ кућу са 4.5 ара

плаца, укњижено, ново,

Стрелиште. 063/812-42-09.

(277538)

ПРОДАЈЕМ грађевинске

плацеве, укњижени, 1/1, но-

во, Стрелиште. 063/812-42-

09, 063/368-135. (277538)

ВИКЕНДИЦА око 30 квм,

Баваништански пут, пола

ланца земље. 066/613-40-

89. (277653)

СТАН, 60 квм грејне повр-

шине + три оставе, велика

тераса, подрум. 064/666-

94-63. (277659)

САЛОНСКИ стан у делу ку-

ћа, Максима Горког, ком-

плетно сређен, 87 квм,

укњижен, 58.000 евра.

060/034-31-11. (277661)

ПРОДАЈЕМ воћњак, Куде-

љарски насипу, 18 ари.

063/472-669. (277816)

ПРОДАЈЕМ или мењам за

стан, 25 ари, башта – грађе-

винско земљиште иза „Цр-

вене звезде”. 063/278-360.

(277553)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-

ном плацу у Војловици, ле-

гализовано. 013/232-21-30,

063/162-50-00. (277336)

КУЋА, нова Миса, 210 квм

на 2,3 ара, укњижена, бли-

зина вртића „Петар Пан”,

власник, 56.000 евра.

063/826-97-09. 

ПРОДАЈЕМ башту 30 ари са

викендицом. Караула 2.

Тел. 343-847. 

КУЋА под кровом, четири

нивоа на 4,21 ара плаца,

предвиђен радно-пословни

простор ван објекта (само

темељ), Ул. Копаоничка 7,

излаз на Новосељански пут.

Тел. 060/058-01-06. (277603)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова Ми-

са, укњижена, употребна

дозвола, власништво 1/1.

064/221-36-12. (177605)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под во-
ћем. 064/113-47-76. (277609)

КАРАУЛА, легализована ку-
ћа, ЕГ, 17 ари, продаја (за-
мена за стан-ове). 063/128-
67-56. (277615)

СТАРА кућа, Старчево, 10
ари плаца, договор.
064/167-75-93. (277639)

КУЋА, Бања Врујци, 6 ари,
60 квм, продјем/мењам.
064/955-51-85. (277640)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 31 ар, 30 х 103, Ново-
сељански пут. 064/118-55-
50. (277643)

БАВАНИШТАНСКИ пут, но-
ва кућа, укњижена, усељи-
ва, без улагања, 5 ари,
25.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (277680)

УЖИ ЦЕНТАР, нова кућа,
300 квм, 5 ари, прелепа, до-
говор. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (277680)

ТЕСЛА, 100 квм, 3 ара,
45.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (277680)

ПРВО српско поље, ланц и
три фртаља. Тел. 060/334-
33-01, Моша. (277688)

БАВАНИШТАНСКИ пут, ви-

кендица 10 ари, 21.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (277680)

ХИТНО продајем кућу са

окућницом и вртом у Ива-

нову. Ул. 7. јула бр. 21.

064/261-32-54. (277765)

ВЕЋА салонска кућа на ле-

пом месту. Максима Горког

60/а, Панчево. 063/771-46-

98, 063/770-03-31. (277749)

ВОЋЊАК 15 ари, викенди-

ца, Баваништански пут, дру-

ги ред, друго немачко поље.

064/368-04-77. (277748)

КУЋА у насељу Шумице,

Старчево, приземна, са пот-

кровљем, термоизолована и

уређена, 150 квм, плац 4.5

ари, легализована, 40.000

евра. 064/202-78-50. (277743)

СТЕВАНА ШУПЉИКЦА, 8

ари са кућом, 57.000. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(277734)

ПЛАЦ у близини „Родића”,

96 ари, договор. (188),

„Una Dal li”, 064/255-87-50.

(277734)

ПЛАЦ 13 ари, Новосељан-

ски пут, поред фирме „Bri -

lum”, ширина 16 м.

064/508-60-40. (277708)

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-

веститоре. Агенција „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15. (277682)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли.

Може замена за стан уз до-

плату. Тел. 063/849-94-07.

(277723)

ШИРИ ЦЕНТАР, дворишна

одлична трособна кућа са

својим двориштем, 74 квм,

46.000. „Кров”, 060/683-10-

64. (277821)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ исечену дрвену

грађу, погодно за огрев.

Звездан. 063/224-435.

(277695)

КАЗАН 80 литара, са меша-

лицом,за печење ракије, са-

чуван. 064/579-86-55.

(27703)

НА ПРОДАЈУ дебела свиња.

064/438-54-15. (277725)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, антиде-

кубит душек, шпорет алфа

врање. Л371-408. (277773)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње.

Тел. 063/325-589. (277798)

ПРОДАЈЕМ кућу, два ланца

земље под лешницима и ме-

шаону сточне хране.

064/357-81-50. (277801)
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Продаја станова

у Ул. Милоша Обреновића 15

Станови су од
45 квм, 49 квм и 64 квм

Станови су усељиви и укњижени

064/432-28-74

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844
ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

Продајем/издајем
нов локал 77 квм.

Ул. Св. Саве 59

Слободан, 063/776-66-91
Продајем стан, 110 квм,
Панчево-центар – Кара ђор -
ђева (директна продаја).

065/850-00-95 (5
/1

7
7

7
9

9
)

НА ПРОДАЈУ плац на Кара-

ули. Тео. 062/198-13-88.

(277765)

КУЋА у насељу Топола, 71

квм, 7 ари плаца, 20.000

евра. 066/464-340. (277772)

КУЋА на продају, Војлови-

ца, 93 квм, 19 ари, плус по-

моћни објекти. 064/148-15-

18. (277776)

ВЕЛИКИ избор кућа за ин-

веститоре.  (394), „Гоца не-

кретнине”, 063/899-77-00.

(277777)

ЦЕНТАР, дворишна кућа,

80 квм, 1.5 ар, 45.000.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (277777)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари на

Кудељарском. Тел. 062/818-

25-05. (277778)

СТАРЧЕВО, кућа, 12 ари,

легализована, помоћни

објекти, поткровље неура-

ђено. 064/190-34-49. (277788)

КУЋА старија, 5 ари, амбу-

ланта горњи град, само

72.000. 069/113-96-04.

(277744)

ХЕКТАР земље поред ас-

фалта, северна зона, само

16.500. 069/113-96-04.

(277794)

КУЋА, Цара Лазара.

060/159-42-25. (277795)

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ,

новија, 110 квм, 7,45 ари,

17.000. (49), „Мустанг”,

062/226-901.  (277796)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4

ара, трофазна, канализаци-

ја, 35.000. (49), „Мустанг”,

062/226-901. (277796)

КУЋА, новија, спратна, 200

квм, помоћни објекти, 5.5

ари, легализовано. 063/708-

68-45. (277314)

ПЛАЦ на Баваништанском

путу 28 ари, грађевинско

земљиште. 063/180-26-84,

063/217-102. (277831)

ЦРЕПАЈА, кућа са помоћ-

ним,  објектима, главна ули-

ца. 069/558-34-72. (277863)

ВОЈЛОВИЦА, прелепа сре-

ђена кућа 200 квм, 14,5

ари, 60.000 евра. „Кров”,

060/683-10-64. (277821)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-

ву. 065/219-59-73, 602-011.

(277823)

КУКЋА, три стамбене једи-
нице, ауто-радионица, 150
квм помоћних објеката.
Тел. 063/714-14-34.  (277830)

ГРАДКО-ГРАЂЕВИНСКО
земљиште, 26 ари, 7. јула
(просек). 064/229-78-68.
(277835)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војлови-
ци, две стамбене јединице,
ЦГ. Тел. 367-261, 062/348-
137. (277809)

ПРОДАЈЕМ плац са започе-
том градњом до прве плоче,
Николе Тесле 62, Јабука.
060/132-02-48. (277853)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрели-
шту, ново Насеље. 064/682-
57-91. (277850)

ПЛАЦ 69 ари, Скадарска до
уклице код „Родића”.
062/142-05-66. (277893)

НА БАВАНИШТАНСКОМ

путу, кућа 65 квм, помоћни

објекти, воћњак + 40 ари,

друга дуж, 15.000 евра.

061/144-47-49. ((2778649

СТАРЧЕВО, кућа, помоћни

објекти, плац 9.5 ари.

063/725-99-37. (4815)

ХИТНА продаја, стара Ми-

са, кућа на 5,5 ари, 25.000,

Кудељарац на 5 ари, 35.000.

„Лајф”, 061/662-91-48. (4815)

МАРГИТА, 3.17 ари, 47 +

32, хитно, повољно; Миса, 2

стана, ПР + СП, 95, 29.000.

(67), 063/744-28-66. (4815)

НОВОСЕЉАНСКИ 32,90

ари, до пута, фронт 30 м,

кућа, 40.000. (67), 063/744-

28-66. (4815)

МАРГИТА, прелепа кућа,

фул, ПО, ПР, ПК, вреди по-

гледати. (67), 063/744-28-

66. (4815)

ЦЕНТАР, салонска кућа,

115.000, шири центар, кућа

за рушење, договор. „Лајф”,

061/661-91-48. (4815)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80

квм, IV, терасе, власник, до-

говор. 013/331-079,

063/770-45-55. (1277119)

ДВОСОБАН намештен стан,

Котеж 2, звати после 17 са-

ти. Снежана, 060/806-00-

06. (277785)

МИСА, 64 квм, 21.500, ПР,

Маргита, 30 квм, 18.000.

063/377-835. (273912)

66 КВМ, ПР + двориште,

22.000 евра, Миса, Марги-

та, 690 евра/квм. 063/377-

835., (277301)

ОМОЉИЦА, строги центар,

једноипособан, плац код

Бање, 7,6 ари. 064/021-19-

31. (277304)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан

до улице, Жарка Зрењани-

на, власник. 061/382-88-88.

(277314)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,

трећи спрат, има лифт, сун-

чан. 063/856-74-02. 

ВОЈНА ЗГРАДА, троипосо-

бан, ЦГ, VI, лифт, три спа-

ваће собе, 50.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(277680)

ПРОДАЈЕМ стан, 33 квм,

нова Миса, близу Спортског

центра, без посредника.

064/967-68-98. (277590)

ЛЕП трособан стан, 77,5

квм, Стрелиште, 45.000

евра. 064/421-46-07. (277601)

ТЕСЛА, „Дис”, једнособан,

29.000; Котеж једноипосо-

бан, 25.000. (324), „Медиа”,

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

(277609)

КОТЕЖ 2, комфоран сре-

ђен двособан стан, 65 квм,

ВПР, 389.500. „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(277692)

КОТЕЖ, 65 квм, двоиособа,

42.000; 57 квм, двособан,

28.000. (324), „Медиа”,

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

(277609)

(277568)ЧЕТВОРОСОБАН, Ко-

теж 2, трећи спрат, има

лифт, две терасе. 063/856-

74-02. (277618)

ЦЕНТАР, V спрат, мањи јед-

нособан, новији, 19.000.

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (277692)

ТЕСЛА, двособан, 55 квм,

тераса, II спрат, ТА. „Тесла

некретнине”, 064/668-89-

15. (277692)

НОВА МИСА, новоградња,

95 квм, трособан, лукс ста-

нови заврши радови у току.

Могућност кредита

062/966-92-96. (277641)

СТАН, нова Миса, 71 + 10

квм, 1/1, власик, повољно.

Хитно. 060/533-35-75. (277673)

ЦЕНТАР, Светог Саве ново-

градња, 47 квм, II спрат,

лифт, гаража, гас, укњиже.

062/966-92-96. (277641)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37

квм, ЦГ, усељив, укњижен,

24.000. (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (277680)

СОДАРА, двособан, 59 квм,

ЦГ, лифт, продајем, вла-

сник. 342-390. (277690)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58

квм, тераса, II спрат,

30.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(277692)

НОВО у Агенцији „Тесла

неркетнине” посебне погод-

ности за продавце.

064/668-89-15. (277493)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 58

квм, тераса, III спрат,

35.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(277692)

ПРОДАЈЕМ трособан стан

на Тесли, одмах усељив.

Тел. 064/700-13-40. (277696)

МЕЊАМ стан, локал од 39

квм, у центру Стрелишта.

Тел 064/267-71-74. (277704)

СОДАРА, 47 квм, двособа,

ЦГ, IV, тераса, сређен, без

улагања, 33.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(277680)

ПРОДАЈЕМ трособан стан у

строгом цетру, 79 квм.

063/368-507. (277674)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 64

квм, III спрат, 42.000. (238),

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (277692)
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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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ПОСАО

ПОНУДА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА
„Pro metal”

УГАЉ – НАЈПОВОЉНИЈЕ

Сушени вреоци

12.000

061/284-41-08,

013/236-77-89
(3/277694)

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:

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

УСЛОВИ:

– познавање рада на рачунару

– искуство у књиговодственим и рачуноводстве-

ним пословима

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. мај 2019.

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл 

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че -

вац”, на адре су: Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. мај 2019.

МЕЊАМ за стн, локал од 39
квм у центру Стрелишта.
Тел 064/267-71-74. (277704)

ДВОСОБАН, 56 квм, први
спрат, ЦГ, Стрелиште,
29.000 евра. (470), „Дива
некретнине”, 345-534,
064/246-05-71 (277737)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
ЦГ, ВП, центар Стрелишта.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71
(277737)

ЦЕНТАР, двоипсообан, 61
квм, ТА, IV, 31.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(277734)

КОТЕЖ 1, 2.0, 50 квм, тера-
са, двостран, I спрат.
064/121-58-06. (277764)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(277734)

ДВОСОБАН, Котеж, ВП, 57

квм + 6 квм, 30.000 евра.

(470), „Дива некретнине”,

345-534, 064/246-05-71

(277737)

СОДАРА, двособан, 52 квм,

ВП, ТА, 27.000. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.  (277734)

ЦЕНТАР, двособан, IV, TA,

49 квм, 30.000. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50. (277734)

КОТЕЖ 1, једнособан, IV,

сређен, 30.000. (188), „Una -

Dal li”, 064/255-87-50.  (277734)

МИСА, полусутерен, 3.0,

10.000; 60 квм, дуплекс,

29.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (27777)

ЦЕНТАР, дворишни, 40 квм,

15.500; Содара, 40 квм,

18.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (27777)

ТЕСЛА, центар, 63 квм,

комфоран двособан,

46.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (27777)

СТРЕЛИШТЕ, 49 квм, дво-

собан, ТА, I + тераса, хит-

но, 24.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (27777)

КОТЕЖ 1, 58 квм, двоипо-

собан, ЦГ, III, добар,

36.000. (49), „Мустанг”,

062/226-901. (277796)

НОВА МИСА, 60 квм, полу-
сутерен, леп, 21.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(277796)

НОВА МИСА, нов, 54 квм,
33.000, 70 квм лукс, 41.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (277796)

НОВА МИСА, сутерен +
приземље + спрат, 146 квм,
46.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (277796)

ТЕСЛА, двособан, 55 квм,
II, ТА, добар, 35.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(277796)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, но-
вији, 58 квм, приземље, ЦГ,
са лукс стварима, 46.000.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (277796)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, ТА, приземље, сређен,
29.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (277796)

КЕЈ РАДОЈА ДАКИЋА, дво-
собан, 60 квм, IV, лифт, три
терасе, 42.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58. (277796)

ГОРЊИ ГРАД, нова зграда,
станчић, 33 квм, III, гас, те-
расе, са стварима, 24.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (277921)

ТЕСЛА, двособан, II спрат,
35.000; већи двособан, 64
квм, III спрат, ЦГ, 39.000.
„Лајф”, 061/661-91-48.
(4815)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 83 квм,
двоипособан, тераса,
42.000.  (398), „Кров”,
060/683-10-64. (277921)

КОТЕЖ 1, једнособан, ЦГ,
22.000; дворишни станови
од 12.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (277829)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
квм, VI, ЦГ, лифт, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (277832)

ШИРИ ЦЕНТАР, једнособан,
25 квм, IV, TA, без улагања,
20.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (277832)

СОДАРА, троипособан, ЦГ,
VI спрат, 50.000; трособан,
ТА, III спрат, 40.000, двосо-
бан, IV спрат, 30.000.
„Лајф”, 061/661-91-48. (4815)

СТРЕЛИШТЕ, 44 квм + Т, I,
остава, II спрат, ЦГ, 30.000;
двособан, ЦГ, II спрат,
30.000. „Лајф”, 061/661-91-
48. (4815)

СОДАРА, 2.5 , II, 76,
42.000; центар, гарсоњера,
28, 20.500. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (277829)

НОВ СТАН, 60 квм, II спрат,
близина школе, вртића, ам-
буланте, власник. 060/314-
61-45. (277901)

КОТЕЖ 2, четворособан, III,
84 квм, ЦГ, 55.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (277468)

ШИРИ ЦЕНТАР, новија
зграда, двоипособан, III,
ЦГ, , 44.000. (353), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (277468)

МАРГИТА, једнособан, II,
34 квм, гас, 26.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(277468)

КОТЕЖ 1, двособан одли-
чан, II, 60 квм, ЦГ, 36.000.
(353), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (277468)

ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ЦГ,
22.000; Котеж, ЦГ, 15.500;
гарсоњера, Миса, ПР, 3.0,
тераса, 17.800. (67),
063/744-28-66. (4815)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36, реновиран, 25.000;
Маргита, I, 53, нов, 35.000.
(67), 063/744-28-66. (4815)

ДВОСОБАН, Стрeлиште, I,
ЦГ, 29.500; Миса, I, ЦГ,
36.000. (67), 063/744-28-66.
(4815)

МИСА, трособан, I, 90 +
поткровље, Миса, призе-
мље, трособан, фул двори-
ште, вреди погледати. (67),
063/744-28-66. (4815)

СТРОГИ центар нов тросо-
бан, II спрат, ЕГ, 90 квм,
73.000; двоипособан, VI
спрат, ЦГ, 63.000. „Лајф”,
061/661-91-48. (4815)

КОТЕЖ 2, двособан, дого-
вор, Котеж 1, двособан, I
спрат, ЦГ, 35.000. „Лајф”,
061/661-91-48. (4815)

ЦЕНТАР дворишни, 23 квм,
14.000; нова Миса 33 квм,
приземље, 14.000. „Лајф”,
061/661-91-48. (4815)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (277834)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине” потребни станови.
064/668-89-15. (277682)

КУПУЈЕМ двособан стан,
Содара или центар.
064/443-55-32. (277878)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни стан, ТА, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (277885)

ИЗДАЈЕМ стан у центру и
кућу на Тесли. 063/809-59-
66. (277890)

СОДАРА, издајем намеште-
ну гарсоњеру, приземље,
интернет, кабловска.
060/656-59-18. (277903)

ИЗДАЈЕ се намештена гар-
соњера у Самачком. Обаве-
зан депозит. 060/519-11-14.
(277580)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан у центру, самац-сами-
ца. 060/040-48-11. (277623)

ИЗДАЈЕМ трособан комфо-
ран, намештен стан, Марги-
та, III спрат. 063/222-271.
(277654)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, центар, кабловска, ин-
тернет, интерфон, парно
грејање. 063/190-71-45. (277679)

ЈЕДНОСОБАН полунамешен
стан за издавање. 064/145-
47-48, 061/175-00-15. (277701)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике,
студенте, раднички сме-
штај. Центар. 063/502-211.
(277764)

МИСА, једноипособан, 50
квм, I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (277832)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
квм, II, ЦГ, сређен, 43.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (277832)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм,
III, ЦГ, усељив, 35.000, до-
говор. (336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01. (277832)

СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
77 квм, лукс, I, ЦГ, 62.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (277832)

ТАМИШ КАПИЈА, 65 квм,
двособан, нов, III, ЦГ,
56.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (277832)

ЦЕНТАР, 24 квм, намеште-
на, хитно, 15.000. (394),
„Гоца”, 062/504-504. (277860)

КОТЕЖ, 52 квм, двособан,
хитно, 29.500; Котеж 1, 57
квм, 35.000. (394), „Гоца”,
062/504-504. (277860)

СТАН, 62 квм, у Тамиш ка-
пији, IV спрат, 52.000 евра.
063/329-340. (277868)

СКРОБАРА, дворишни ма-
њи стан са помоћним про-
сторијама. 063/325-566.
(277871)

СОДАРА, двособан, V, 58
квм, ЦГ, 35.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (277468)

ВРЛО повољно продајем
трособан стан у Качареву.
062/163-37-26. (277899)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стан на Тесли.
064/142-68-65. (277808)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01 (277846)

ИЗДАЈЕМ кућу, стара Миса,
намештену са двориштем.
060/011-96-66. (277848)

ИЗДАЈЕМ нанемештену гар-
соњеру на Тесли, близу
Авив парка. Тел. 251-34-24.
(277858)

ДВОСОБАН полунамештен
стан за издавање. Тел.
063/188-40-09. (277843)

ПРИМИО бих теренце на
стан. 065/865-66-70. (277883)

ИЗДАЈЕМ локале 50 квм у
Моше Пијаде. 069/352-55-
44. (276657)

ЗЕЛЕНА пијаца, издајем ло-
кал 25 квм, одличан, повољ-
но. 064/226-91-30. (277272)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм,
опремљен за пекару или
празан. 064/482-65-53.
(277402)

ИЗДАЈЕМ пословни простор
на четвртом спрату у Војво-
де Петра Бојовића 3.
063/425-415. (4815)

АУТОБУСКА станица, Осло-
бођења 3, локал издајем,
употребна дозвола, одли-
чан. 063/372-124. (277566)

ЛОКАЛ продајем или изда-
јем, центар, 18 квм, ново-
градња, излог, клима, изо-
лован, легализован. Може
замена за њиву у к.о. Банат-
ско Ново Село или околини.
063/752-04-00.(277572)

ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм, у
центру, повољно. 064/850-
70-69. (277602)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
25 квм,Тржни центар
„Атријум”. 063/868-02-06.
(277648)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм,
угао Д. Туцовића и М. Пу-
пина, Панчево. 061/607-81-
00. (277855)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм и
више канцеларијских про-
стора. АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-250.
(277769)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај

Јовина 2. 065/853-93-29.

(277666)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,

код Аутобуске станице.

063/278-421. (277887)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм у

Његошевој улици, некада-

шња оптика. Тел. 063/815-

44-48. (277889)

ПРОДАЈЕМ локале са ста-

ном и двориштем, код Шко-

ле „Никола Тесла”, центар.

Тел. ‘063/716-14-21, од 17

до 19 сати. /277729)

ИЗДАЈЕМ локал код пијаце,

близина три школе, теле-

фон. 060/351-03-56. (277760)

ИЗДАЈЕМ локал 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. (276578)

ИЗДАЈЕМ локале 15 квм и

канцеларијски простор, у

пролазе Војводе Путника

29, у пролазу. 063/278-250.

(277769)

ПОТРЕБНИ продавци и по-
сластичар за ресторан.
064/643-41-22 (СМС)

ПОТРЕБАН возац Ц и Е ка-
тегорије. Контакт 063/666-
755. (СМС)

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

ПОТРЕБНА озбиљна жена
са или без искуства за рад
нашиваћој индустриској ма-
шини. 061/686-51-28. (СМС)

ПОТРЕБНА жена за чишће-
ње. Тел. 060/304-07-64 (СМС)

ПОТРЕБНА радница за рад
у цвећари „Наџин кутак”.
Пријаве слати на mail: ta -
nja477@gmail.com (276864) 

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кухињи и за роштиљем.
Почетна плата 30.000 +
пријава + топли оброк.
063/897-55-04, 013/354-
043. (277198)

ПОТРЕБНА хигијеничарка
за одржавање хигијене у
локалу брзе хране. Звати
после 15 сати. 063/897-55-
04, 013/354-043. (277198)

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

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

ПОТРЕБНИ радници за бра-

ње малина у Ариљу. Сме-

штај и храна обезбеђени.

061/200-15-32, 060/501-27-

75. (277645)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрели-
шта. Тел. 064/267-71-74.
(277704)

У ЈАБУЦИ издајем магацин-
ске просторе затвореног ти-
па, све ново. 063/351-709.
(277894)

МАЊИ трособан, Тесла,
потпуно намештен, техника,
ПВЦ, интернет, ЦГ.
064/877-53-09. (277781)

НАМЕШТЕН дворишни стан
у центру. Депозит је обаве-
зан. 061/162-34-63. Зоран.
(277793)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, 38 квм, високо
приземље, ЦГ, Котеж 1.
064/051-73-55. (277703)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1. 064/005-57-07.
(277840)

ИЗДАЈЕМ двособан стан за
две особе, комплетно наме-
штен, центар. 065/344-85-
77. (277844)

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
Синђелићева 35. 064/217-
48-56. (277652)

ЛОКАЛ код Динамовог ста-
диона, 21 квм, 10.500 евра.
061/144-47-49. (277864)



Петак, 24. мај 2019. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

На основу одлуке директора Штампарија „6. окто-

бар” доо Панчево, расписује

ОГЛАС

за следећа радна места:

1. Помоћни радник у магацину – ССС

2. Радник у одржавању – ССС електро или

машинске струке

3. Oфсет мајстор – ССС

Вашу пријаву са радном биографијом слати на ад-

ресу: Штампарија „6. октобар” доо Панчево, Кај мак -

чаланска 34, или на mail: jovanaosap@6oktobar.co.rs

у року од 8 дана од дана објављивања огласа. За

све информације можете се обратити на број теле-

фона 013/345-641.

ALM Nonwoven Manufacturing D.O.O. 

traži

1. Krojača sa iskustvom za krojenje i legovanje

2. Mehaničara sa iskustvom za popravku i

održavanje industrijskih šivaćih mašina

3. Radnike sa iskustvom u radu na industrijskim

šivaćim mašinama

Svi zainteresovani mogu da se jave na brojeve tele-

fona: 013 310 717; 063 207 114

na email adresu: jelenailijevski@icloud.com

ili da dođu lično na adresu: Jabučki put 54, Pančevo

Компанија „КОРАЛ” ДОО Панчево

због проширења продајних капацитета и повећа-

ног обима посла

тражи

ТРГОВЦА
Због природе после пожељно је да буде осо-

ба мушког посла и обавезно знање рада на

рачунару.

Звати радним данима на број 013/335-540 и

013/335-541, од 12 до 15 сати.

ПОТРЕБНИ СУ машински, грађевински технича-

ри или са вишом школом (не мастер) за рад у

пројектовању металних конструкција. Познавање

Acad, MS office. CV слати искључиво на e-mail: 

silomont.utva@gmail.com 

ПОТРЕБНИ су бравари

и помоћници бравара. 

CV слати искључиво на e-mail:

silomont.utva@gmail.com 

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.

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

ПОТРЕБНE

СПРЕМАЧИЦЕ

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ И

KOНОБАРИЦЕ

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

Manikir, pedikir

Depilacija

Kozmetički tretmani lica

Trepavice, japansko 

iscrtavanje obrva

Maderoterapija,

Vakuslim 48

Solarijum

Posebni popusti 

za maturante

Dr Kasapinovića 37-aDr Kasapinovića 37-a 060/345-35-71060/345-35-71

ДОО „Минесал” из Панчева,

тражи мушкарце за рад

у производњи гајбица.

013/373-488, 063/256-360

CAF FEU „IM PE RI JAL” по-
требна девојка за рад.
063/372-221. (277345)

РАЗРАЂЕНОМ салону у
центру потребан фризер са
искуством. Плата 30.000.
064/470-74-43. (277573)

САЛОНУ „Енигма” потребан
фризер. 060/535-47-15.
(277591)

ПОТРЕБАН момак или де-
војка за разношење кафе на
„бувљаку”. 064/132-98-12.
(277637)

ПОТРЕБНИ радници обез-
беђења са и без лиценце.
Контакт телефон 064/658-
23-45, 011/317-71-74. (ф)

ПОТРЕБНИ радници за рад
у магацину опреме за купа-
тила. 063/379-722. (277637)

ПОТРЕБАН пекар. 062/404-
144. (277649)

ПОТРЕБНА продавачица,
возач у пекари. ЦВ на mail:
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (277652)

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

ПОТРЕБНЕ раднице (кува-
рица са искуством и спре-
мачица), мотел „Мисс”. Тел.
063/846-40-01. (277660)

РЕСТОРАНУ потребне коно-
барице. Тел. 064/349-93-43.
(277689)

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

ПОТРЕБНИ озбиљни радни-
ци за грађевинску лимарију
и браварију. 063/663-464.
(277825)

ПОТРЕБНИ возачи Д кате-
горије, плата 60.000. Инфо
на тел. 066/371-101. (ф)

WOR DRA DE тражи менад-
жера грађевинског технича-
ра или инжењера са иску-
ством, може и пензионер.
Тел. 063/102-94-16. 

ПОТРЕБАН возач доста-
вљач хране (м/ж). 061/623-
16-15. (277764)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е ка-
тегорије, унутрашњи пре-
воз. 064/140-70-87.
(277730)

ПОТРЕБАН конобар (м/ж).
061/623-16-15. (277764)

ПОТРЕБАН кувар (м/ж).
061/623-16-15. (277764)

ПОТРЕБАН шанкер (м/ж).
061/623-16-15. (277764)

ХИТНО потребна радница
за кафић. 069/221-02-32.
(277766)

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за дистрибуцију штам-
пе. 069/867-72-07. (277775)

АУТО-СЕРВИСУ потребан
радник лимарско-фарбар-
ски радови. 063/731-11-58.
(277784)

КОНОБАР-ИЦА само пре-
подневни рад у кафићу,
центар. Тел. 063/208-389.
(277806)

ПЕКАРИ у Старчеву потре-
бан возач, радник у пекари.
062/806-02-58. (277847)

ПИЦЕРИЈИ потребни возачи
Б категорије, до тридесет
година. . 061/264-80-00
(27785/)

КАФЕ „ЉУБИЧЕВО” тражи
конобара/цу са искуством.
069/3564-10-04. (277859)

ПОТРЕБНИ радници за рад
у продаји у посластичарни-
ци „Специјал”. Контакт
065/232-16-70. (277504)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник у пекари и продавачица
у малопродајном објекту
пекаре. 063/606-330. (277877)

КАФИЋ перла тражи коно-
бара-конобарицу. Тел.
065/344-54-66. (277882)

ПОТРЕБНА продавачица за
рад у пекари. 063/130-75-
40. (272905)

ПОТРЕБНА радница са иск-
суктвом у трговинској рад-
њи у центру. 061/653-57-67.
(277910)

ПОТРЕБАН конобар и ани-
матор за рад у играоници
„Острво с благом” у Биг шо-
пинг центру. 062/333-502.
(277911)

ПОТРЕБНО особље за ре-
сторан. 066/888-13-31.
(277918)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Кова-
чице. 060/066-08-60. (СМС)

ВОДИЛА бих бригу о стари-
јој полупокретној особи.
065/968-24-01 (СМС)

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

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

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

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета као и бродских подова.
060/6463-21-53. (277176)

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

НЕМАЧКИ, часови свим уз-
растима. Преводи. Припре-
ма за полагање свих нивоа
знања 061/656-04-04, 352-
892. (277587)

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

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

НЕГОВАТЕЉИЦА чувала би
старије особе, од 8 до 16
сати, сем недеље. 060/421-
05-91. (1277283)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-25-
00. (277279)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
шпорета, бојлера, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (277311)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панче-
во, машински сечемо вла-
жне зидове. Гаранција.
060/691-01-13. (277277)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (277257)

ПОПРАВЉАМ, шпорете,
фрижидере, замрзиваче,
инсталације, итд., 060/180-
02-83. (277238)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (275330)

КОСИМ траву тримером,
дворишта, воћњаке и оста-
ли коров. Зоран, 061/683-
67-48, 064/438-12-46.
(277366)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(277577)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета као и бродских подова.
060/643-21-53, 064/341-79-
60. (277176)

МАТЕМАТИКА, физика, хе-
мија, механика. Часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-22-
43. (277589)

РАДИМО све физичке по-
слове , чистимо подруме,
таване, наш превоз.
064/144-37-65. (277594)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (277807)

РУШИМО, копамо, бетони-
рамо, зидамо, вода, струја,
керамика, кречење. Повољ-
но. 064/39616-79. (277593)

КЛИМЕ, сервис, продаја,
уградња, чишћење, демон-
тажа свих модела. 060/681-
73-88. (277622)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-84-
29. (277625)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (277630)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, нове
инсталације, поправке сла-
виа, бојлера, водокотлића,
вентила, замена истих, туш-
кабина, фина монтажа, по-
вољно. 013/377-930,
064/586-85-39. (277635)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
радови. 060/689-82-23.
(277884)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све оста-
ло, најповољније. 065/361-
13-13. /277644)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-

шење судопере, купатила,

адаптације, замене, поправ-

ке, одмах. 013/331-657,

064/495-77-59. (277671)

СПУШТЕНИ плафони, пре-

градни зидови, израда ко-

шуљице, уградња ламината.

Комплетно реновирање.

062/816-33-84. (277683)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-

КИ адови, израда/монтажа

капија, ограда, надстре-

шница, заштитне решетке.

062/816-33-84. (277663)

ТАПЕТАР који пресвлачи

намештај, са искуством,

тражи посао. 064/120-77-

64. (277684)

РАДИМО све физичке по-

слове: рушења кућа, шупа,

бетона, бетонирања, одно-

шење ствари. 064/122-69-

78. (277685)

БЕТОНИРАЊА, разбијање

бетона, обарање стабала,

чишћење подруа, кошење,

итд. 060/035-47-40.

(277685)

РАДИМ кровове, зидање,

малтерисање, итд. 061/665-

66-24. (277693)

МЛАЂА жена са искуством

чувала би децу. 060/729-20-

01. (2777713)

МАСАЖА опуштајућа, ужи-

вајте максимално, опустите

се тотално, најповољније.

Марија, 064/269-94-87.

(277715)

НЕГА старих, болесних, ин-

валидних лица. 063/868-04-

51. (177363)

СТАРИЈА поуздана жена чу-

вала би старо лице.

063/707-19-88. (277744)

КОМПЈУТЕР сервис, инста-

лирање нових компоненти,

одржавање, брзо, повољно.

060/351-03-54. (277760)

МОЛЕРАЈ, фасаде, обрадде

око прозора, комплетне

адаптације. 063/893-39-94.

(277792)

МАТЕМАТИКА, статистика,

физика, информатика, мо-

гућност месечног плаћања,

професор. Центар,

013/353-569, 066/405-336,

061/603-94-94. (277800)

ДОСТАВА робе, хране, ле-

кова и слично караваном.

Александар. 064/157-20-03.

(277811)

СТОЛАРСКЕ и браварске

услуге. Александар.

064/157-20-03. (277812)

ПОПРАВКА беле технике

свих произвођача, брзо и

повољно. Милош. 063/831-

05-26. (277849)

КОМБИ превоз од 00 до 24

сати, купујемо белу техни-

ку, гвожђе и обојене мета-

ле, чистимо подруме, дво-

ришта, таване. 064/641-81-

39, 061/625-64-64.

((277862)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и

ствари, утовар/истовар

монтажа и демонташа на-

мештаја. Дејан, 061/626-14-

50. (277873)

СВЕ врсте физикалија уто-

вар/истовар, рушење, чи-

шћење, разбијање бетона,

селидбе, кошење траве, од-

воз шута, непотребних ства-

ри и сл. Дејан, 061/626-14-

50. (277873)

ЧИСТИМ подруме, таване,

дворитша, станове и све

остало. 061/627-07-31.

(1277875)

РАДИМО сервисирање, пу-

њење и уградње климе.

Контакт тел. 061/229-80-10.

(277876)

ВРШИМО све врсте грађе-

винских послова, брзо и

професионално. Контакт

061/229-80-10. (277876)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,

долазим, јефтино, 25 годи-

не искуства. 013/251-78-97,

063/782-51-48. (277434)

КОШЕЊЕ траве и остали

физички послови. 064/586-

59-51, 063/258-303.

(2779029

КАМИОНСКИ превоз до

два кубика, кипер, шут, пе-

сак, шљунак. 062/355-154.

(277906)

ЧИСТИМО подруме, тава-

не, купујем старо гвожђе.

061/206-26-24. (277907)
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REPUBLIKA SRBIJA-AP VOJVODINA
OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

OBAVEŠTENJE

Obaveštava se javnost da za projekat postrojenje za

sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpa-

da na katastarskim parcelama broj 3644/7 i 3644/8

K.O. Debeljača, u Debeljači, industrijsko naselje bb,

na teritoriji opštine Kovačica, nosioca projekta

„ASTER COP” d.o.o. (MB:20668474; PIB:

106728495) iz Starčeva, Ulica Sremska br. 39., nije

potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv

ovog rešenja u roku od 15 dana od dana objavljivanja

ovog obaveštenja  u sredstvima javnog informisanja,

preko nadležnog organa Opštine Kovačica, Opštin -

ske uprave - Odeljenja za urbanizam, stambeno-ko-

munalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj

i energetiku,imovinsko pravne i inspekcijske poslove.

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и

правна лица.

Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корис-

ници који право коришћења пословног простора без накнаде могу

остварити према Закону о буџету за 2019. годину, односно према

Одлуци о буџету Града Панчева за 2019. годину.

Сваки учесник је у обавези да изврши уплату депозита у висини

две почетне месечне закупнине, обрачунате без ПДВ-а, сагласно

одредбама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаража-

ма Града Панчева, на рачун број: 840-3428741-76, по моделу 97,  са

позивом на бр.  90-226-072018.

Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове

из јавног огласа.

Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м² је

најповољнији понуђач.

Најповољнији понуђач је у обавези да достави једно од средстава

обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:

1) Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први по-

зив”, са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију

2) Сопствену (соло) меницу

Банкарска гаранција доставља се у року од 30 дана од дана за-

кључења уговора о закупу са роком важења који не може бити кра-

ћи од 12 месеци, с тим да су закупци у обавези да пре истека рока

важности гаранције исту продуже на период важења који не може

бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида уговора

о закупу.

Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 дана од дана за-

кључења уговора о закупу, под претњом његовог раскида.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у за-

купнину, исти се враћа понуђачима који не успеју на јавном надме-

тању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а

најповољнијем понуђачу у року од пет дана од дана закључења

уговора о закупу. Депозит се неће вратити понуђачу који није при-

ступио јавном надметању као ни оном који није приступио  за-

кључењу уговора о закупу.

На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату

вредност као и све трошкове коришћења пословног простора

(утрошак ел.енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за пе-

риод трајања закупа.

Пословни простор се издаје у виђеном стању.

Уколико понуђач има неизмирене обавезе по основу изворних локал-

них прихода Града, његова понуда се неће узимати у разматрање.

Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од за-

кључења Уговора о закупу пословног простора који је био предмет

ранијег оглашавања, и то у року од три године од дана одустанка.

У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољ-

нијег понуђача, закључење Уговора о закупу пословног простора

ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања који је

понудио највиши износ закупнине.

Пријава треба да садржи:

1) податке о подносиоцу пријаве, и то:

а) за предузетнике: име предузетничке радње, седиште , матични

број, ПИБ, број личне карте и ЈМБГ предузетника

б) за правна лица: назив и седиште,  матични број, ПИБ, име, пре-

зиме и ЈМБГ законског заступника и име, презиме и број телефо-

на лица одређеног за контакт

2) податке о пословном простору за који се пријава подноси, са

редним бројем из огласа

3) делатност која ће се обављати.

Уз пријаву се обавезно подноси:
1) за предузетнике и правна лица: решење или оверена фотоко-

пија решења о упису лица у регистар надлежног органа

2)  оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве

3)  изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,

4) доказ о уплати депозита,

5) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по осно-

ву изворних локалних прихода  Града

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве, Комисија неће

узети у разматрање, што се записнички констатује.

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас

пријави једно заинтересовано лице.

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фо-

токопији и не сме бити старија од шест месеци.

Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просто-

рија, с тим што је у обавези да за сваки пословни простор поднесе

потпуну пријаву и уплати тражени депозит.

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника и

уредног пуномоћја.

Председник Комисије или његов заменик објављује висину почетне

закупнине за пословни односно  магацински простор и утврђује да

сваки наредни лицитациони корак не може бити мањи од 5% од пре-

тходног излицитираног  износа и отвара поступак јавног надметања.

Председник Комисије или његов заменик  пита три пута да ли неко

даје више од највећег претходно понуђеног  износа и констатује

који је највећи износ понуђен и име понуђача.

Учесник у јавном надметању који је понудио највећи износ, обаве-

зан је да на позив председника Комисије, одмах потпише изјаву

којом потврђује да је сагласан да највећи понуђени износ представ-

ља  висину месечне закупнине.

Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће

Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама Града

Панчева (”Службени лист Града Панчева” бр. 21/17, 29/17, 1/18,

18/18 -испр. и 34/18).

Након коначности Решења градоначелника Града Панчева, за-

кључиће се Уговор о закупу пословног простора на одређено време.

Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, на период

од 5 година.

Уговор о закупу пословног простора ће се раскинути уколико заку-

пац не почне са обављањем делатности у року од 60 дана  од дана

закључења уговора о закупу.

Пријаве слати на адресу: Градска управа Града Панчева, Ул. Трг

Краља Петра I бр. 2 - 4, Панчево, у затвореном омоту, путем поште,

искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу Град-

ске управе Града Панчева, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ

ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВА-

РАЈ”, пословно име и адреса пословног седишта  предузетника, од-

носно правног лица које се пријављује на Оглас.

Пословни простор наведен у Огласу може се погледати сваког рад-

ног дана у периоду трајања рока за подношење пријава од 24. 05.

2019. године до 06. 06. 2019. године, од 10 до15 сати.

Све информације се могу добити на тел. бр. 013/308-833.

Рок за подношење пријава је закључно са 06. 06. 2019. године до

15 сати.

Јавно надметање ће се одржати 07. 06. 2019.. године у 11 сати, у

канцеларији 715, у згради Градске управе Града Панчева, Трг Кра-

ља Петра I од 2 - 4, Панчево.

Градско веће Града Панчева, на седници одржаној 21. маја 2019. године, разматрало је Предлог одлуке о расписивању огласа за давање

у закуп пословног простора, путем јавног надметања, на период од 5 година, па је на основу члана 6. Одлуке о пословном, магацинском

простору и гаражама Града Панчева („Службени лист града Панчева” бр. 21/17, 29/17, 1/18, 18/18 - испр. и 34/18) и чланова 59. и 98. став

3. Статута Града Панчева („Службени лист Града Панчева” бр. 25/15 - пречишћен текст, 12/16 и 8/19), донело следећу 

О Д Л У К У  О

РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА

За давање у закуп пословног простора, путем  јавног надметања, на период од 5 година

Р.
бр.

Адреса
Површина и структура

м²
Зона

Висина почетне 
закупнине по м2 
која се лицитира 

без пореза

Делатност
Депозит/

/дин

1 Новосадска бр. 6 19,30 1 324,16 дин/м²
занатска трговинска 

канцеларијска
12.512,58

2 Новосадска бр. 10 18,00 1 324,16 дин/м²
занатска трговинска 

канцеларијска
11.669,76

3 Новосадска бр. 12 18,00 1 324,16 дин/м²
занатска трговинска 

канцеларијска
11.669,76

4 Новосадска бр. 14 18,00 1 324,16 дин/м²
занатска трговинска 

канцеларијска
11.669,76

5 Новосадска бр. 16 18,82 1 324,16 дин/м²
занатска трговинска 

канцеларијска
12.201,38

6
Генерала Петра Арачића

бр. 2б
85,00 1 324,16 дин/м²

занатска трговинска 

канцеларијска
55.107,20

7 Ослобођења бр. 19
34.01 посл. простора и

8,83 маг. простора
1

324,16 дин/м2 и

161,66 дин/м²

занатска трговинска 

канцеларијска
24.904,27

8 Ослобођења бр. 25
28,27 посл. простора и

79.47 маг. простора
1

324,16 дин/м2 и

161,66 дин/м²

занатска трговинска 

канцеларијска
44.022,24

9 Вељка Влаховића бр.17 40.96 2 215,83 дин/м²
занатска трговинска 

канцеларијска
17.680,79

Комби превоз робе
и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

ЧИСТИМО таване, подру-

ме, радимо све послове у

замену гвожђа. 061/321-77-

93. (277907)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински

радови на крову. 067/716-

06-86. (277908)

БАШТЕ орем и култивирам.

063/855-92-70. (277916)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугогоди-

шњим искуством из Дебеља-

че, с материјалом или без

њега. Ноле (имам и паркет),

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

38. (4812)

KIZ ZA – рушење старијих

кућа и других објеката, уто-

вар и одвоз шута, ископ ба-

герима подрума, темеља,

канала, септичких јама.

013/366-888, 063/218-894.

(277251)

KIZ ZA – сечење бетона и

асфалта, разбијање бетона,

насипање и сабијање тере-

на ваљцима и вибро плоча-

ма. 013/366-888, 063/218-

894. (277251)

МАШИНСКИ утовар шута

са превозом, рушење обје-

ката, разбијање бетона.

063/246-368. (277031)

KIZ ZA –  превоз шљунка,

песка, сејанца и ризле.

Услуге виљушкара и вели-

ких виљушкара носивости

до 10 тона. 013/366-888,

063/218-894. (277251)

МОЛЕРСКО-ФАРАБАРСКИ

радови, ламинат. 061/283-

66-41, 064/390-00-87. (277751)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ камиона

са корпом за рад на висини

до 23 метра (орезивање

грања и сеча дрвећа.

064/648-24-50. (277251)

KIZ ZA –  продаја квалитет-

них бехатон коцки и при-

према терена са поставља-

њем.  013/366-888,

063/218-894. (277251)

ПОПРАВКА беле технике,

монтажа и сервис клима-

уређаја. Овлашћени сервис

Fri go Pe đa. 013/301-300,

063/771-24-16. (277327)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-

талне подупираче, мешали-

це за бетон. 064/351-11-73.

(277262)

ИЗРАДА/монтажа кон-

струкција, хала, биндера,

тенди, гаража, капија, огра-

да, грађевинска лимарија.

064/068-10-85. (277731)

НАЈАМ виљушкара за уто-

вар и истовар робе, теле-

хендлера за висинске радо-

ве до 18 метара. 064/648-

24-50. (277251)

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. 

МОЛЕРСКО-ФАРАБАРСКИ

радови, ламинат. 061/283-

66-41, 064/390-00-87. (277751)

ПРЕВОЗ малим, великим
кипером, повољно, песак,
шљунак, сејанац, ризлу, од-
воз шута. Лале. 064/354-69-
94. (277699)
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Последњи поздрав
комшији

БОБИ

од РАДЕ и МИРКА

(137/2778569

БОШКО БИРЦЛИН БОБА
1. I 1940 – 18. V 2019.

Са великим болом објављујемо да нас је

наш вољени супруг, отац и деда напустио.

Остаћеш вечно у нашим срцима.

Супруга МИЛИЦА, ћерке РАДМИЛА

и ИВОНА, син МИРОСЛАВ, зетови

МИЛАН и СИНИША, снаја ЈЕЛЕНА, 

унуци ВЛАСТИМИР, МАРК и МАРЛЕНА

(91/277757)

Последњи поздрав драгом зету и течи

БОШКУ БИРЦЛИНУ

Бићеш вечно у нашим срцима и ми-

слима.

Твоји: СТЕВА, МАРИЈА, БОРИС

и ВЛАДИМИР

(93/1277759

)

БОШКО БИРЦЛИН БОБА
1. I 1940 – 18. V 2019.

„У зеленој јасној помрчини грања, 

ту нађем Самоћу, у ћутању вечном, 

бледу, покрај реке; ту седи и сања, 

и огледа лице у модрилу речном.”

Волимо те тата.

Твоја РАЦА и ИВОНА са породицама
(92/277757)

Последњи поздрав тати и деди

БОШКУ

Почивај у миру.

Син МИРОСЛАВ, снаја ЈЕЛЕНА

и унука МАРЛЕНА

(96/277767)

Последњи поздрав драгом

БОБИ

Нека те анђели чувају.

Свастика ЛИНА са породицом

(109/277797)

Последњи поздрав тати

ЈОВИЦИ МИЈАЛКОВИЋУ
1932–2019.

Ћерка ЈЕРИНА ЛЕЛА и унуке ЈОВАНА, ЈЕЛЕНА
и МАРИЈА

(146/1277895)

Последњи поздрав тати

ЈОВИЦИ МИЈАЛКОВИЋУ
15. V 1932 – 18. V 2019.

Ћерка ВЕСНА, зет ЗОРАН и унуци ТАЊА и МИЛОШ
(147/277895)

Последњи поздрав

деди

ЈОВИЦИ

МИЈАЛКОВИЋУ
1932–2019.

Његова МАРИЈА

(145/177895)

Са болом у срцу јављамо да је преминула

наша драга

ОЛГИЦА МАРИЋ
1948–2019.

Са жаљењем и тугом примили смо вест да

нас је у далекој Аустралији 20. маја 2019,

заувек напустила наша драга Олгица.

Породице МИЛОСАВЉЕВИЋ

и РАЈКОВИЋ

(62/277714)

Последњи поздрав вољеној сестри и мајци

ЉИЉИ АЋА

од сестре МИРЕ и сина САШЕ са породицом
(88/277752)

19. маја 2019. изненада нас је напустио драги

супруг и отац

БОЈАН ТРАЈЧЕВСКИ
1949–2019.

Много ћеш нам недостајати и увек ћеш бити у

нашим мислима.

Твоја супруга АНА и син СТЕФАН

(73/277732)

Последњи поздрав

БОЈАНУ ТРАЈЧЕВСКОМ
1949–2019.

Изненада си нас напустио али ћеш вечно бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији: кћерка СНЕЖАНА, зет

ГОРДАН и унучад МИТАР, ВЛАДАН и ДАНЕЛА

Нека те анђели заувек чувају!
(72/277731)

Последњи поздрав дра-
гом тати, деди и тасту

БОЈАНУ

ТРАЈЧЕВСКОМ

Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

Ћерка ЦЕЦА, унука
НЕЛКА и зет НЕША

(69/277722)

БОЈАН

ТРАЈЧЕВСКИ

Последњи поздрав

драгом Бојану

од комшија

у Војвођанском

булевару 20
(61/1277711)

Тужна срца јављамо

свим рођацима, при-

јатељима и познани-

цима да је 14. маја

2019, у 91. години пре-

минула наша драга

ВЕРИЦА

ВУКОЈЕВИЋ
1928–2019.

Ожалошћени: ћерка

НАДА и син ЗОРАН

са породицама

и остала родбина

и пријатељи
(48/277678)

300-820, 300-830

Удружење оштећених од падавина града

позива све оштећене, који су претрпели

штету 2016. године од града, да се јаве

ради наплате. 062/872-79-11
(10/277907

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.

СЕРВИС теле  визора, диги-

талних рисивера, монитора,

даљинских,. „Плус”,  Д. Ту-

цовића 28. 353-463,

063/877-38-21. (277310)

КЛИМЕ свих типова и про-

извођача сервисирамо, по-

прављамо и уграђујемо са

гаранцијом. Овлашћени

сервис „Фриготехник”,

013/361-361, 064/122-68-

05. 

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-

ре, замрзиваче, климе, шпо-

рете, бојлере, поправљамо

квалитетно са гаранцијом.

„Фриготехник”, 913/361-

361, 064/122-68-05.

(277120)

ТЕПИХ сервис, дубинско

прање тепиха, намештаја.

Превоз бесплатан. 302-820,

064/129-63-79. 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ауто-

приколица и комби прико-

лица од 0 до 24 сата. Иван

транспрот, 065/560-85-85.

(278014)

СЕЛИДБЕ, бесплатна проце-

на селидбе, комплетна услу-

га транспорта, одношење

непотребних ствари, монта-

жа и демонтажа намештаја.

Професионални радници.

064/047-55-55. (277436)

ПАРКЕТ постављам и хо-

блујем, мајстор с дугогоди-

шњим искуством из Дебеља-

че, с материјалом или без

њега. Ноле (имам и паркет),

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

38. (4812)

ОГЛАШАВАМ неважећом

пловидбену дозволу бр.

426/(80  на Име Михајло

Драшковић. (277712)

ТРАЖИМ женску особу за

брак, стамбено, материјано

обезбеђен. 064/372-94-71.

(277727)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-

тру Златибора. Повољно.

063/709-44-97. (277596)

ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи,

леп једнособан стан. Тел.

060/321-60-07. (277627)

СОКОБАЊА, у центру, се-

зонски изнајмљујем трокре-

ветни апартмам комплетно

опремљен. 065/205-45-48.

(277662)
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Последњи поздрав

нашој

ЗОКИ

Заувек у нашим срци-

ма. Већ недостајеш.

Твоји: ВАЛЕНТИНА,

БОБА, СИЛВИЈА

и ФИЛИП
(76/177738)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ

ТРАВИЦИ

Била си омиљена и

драга у нашој кући.

Почивај у миру.

Комшије РАДА

и РАДАН
(13/277586)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ

од тета ТИНЕ

(45/277668)

Последњи поздрав нашој

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Тешко је схватити а још теже прихватити да

смо те прерано заувек изгубили.

Твоја тета ЂУЛА и теча МИЛАН са породицом

(63/277716)

Последњи поздрав вољеној сестричини

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Туга за тобом остаје заувек код твојих ко-

ји су те много волели а највише твој

осмех и доброту.

Ожалошћени: тета СТАНОЈКА, течо РАДЕ,

браћа МАРКО и МИЛАДИН са породицом

(82/ф)

Последњи поздрав вољеној сестричини

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Твој осмех и доброта остаће вечно у на-

шим срцима и увек смо се радовали твом

доласку у Гучу.

Твоја тета ЗОРА, браћа МИЛАН и ВОЈО

и теча САВО

(83/ф(

Драгој

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

С љубављу и дивљењем увек ћемо се сећа-

ти твоје префињене личности и духовно-

сти.

Породица РАДЕНКОВИЋ

(85/2777746)

Последњи поздрав драгој

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

С љубављу и великим поштовањем чуваћемо

успомену на Тебе и никада нећемо заборавити

људске вредности које си нам заувек оставила:

доброту, племенитост, честитост, марљивост,

одговорност, таленат, искреност душе...

Породица КОВАЧЕВИЋ
(90/277753)

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Твојим првим корацима смо се радовале заједно,

а сад нас је судбина својим кораком учинила

неутешним.

Твоја НЕНА, СУЗА и БАНЕ

(104/2777783)

Последњи поздрав драгој сестри, тетки и

заови

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Недостајаћеш...

Брат ЗОРАН с породицом

(107/277789)

Нашој секи

Опраштати се не можемо и нећемо, јер

вољени никад не умиру.

С љубављу: МАРКО, ВЛАДИЦА, 

ЛЕЛА, НЕША и ујна РАДА

(127/277825)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо се на великој помоћи и

подршци Максиним колегама из слу-

жбе Рафинерије нафте Панчево, по-

себно колегама из службе за отпрему и

пријем, као и свим Максиним сарад-

ницима и бившим колегама.

Његови: ДРАГАНА, МАША и ТАРА

(130/277838)

15. маја 2019. премину-
ла је моја мајка, у 79. го-
дини

ДАНИЦА

ШАМАРА
1940–2019.

Дани пролазе, а све нам
више недостајеш и све
је јача бол.

Твоји најмилији: ћерка
БРАНИСЛАВА, унука

НАТАША, унук
АЛЕКСАНДАР, праунук

ЛУКА и твој НЕША

(35/1277634)

15. маја 2019. преми-

нула је моја најдража

нана

ДАНИЦА

ШАМАРА
1940–2019.

Много ме боли ово

Нано, почивај у миру.

Воле те твоји: унука

НАТАША, унук

АЛЕКСАНДАР и твој

праунук ЛУКА

(34/277634)

Последњи поздрав сестри

ДАНИ
од брата МИЋЕ, РУЖЕ,

МИРКА, НИКОЛЕ

и ТАЊЕ
(32/277032)

Последњи поздрав

тетка ДАНИ
Почивај у миру.

НЕША и СТОЈАНКА
ПАРИПОВИЋ

(33/1277633)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ЛАЗИЋУ ДЕБИ

Хвала ти на предивним и незаборавним дружењима као и

разним помоћима.

Јединствен си био, баш таквог сам те поштовао, ценио и

много волео.

Почивај у миру, добри мој Дебо, искрено саучешће супрузи

Дари и сину Влади.

СИНИША РАДОВАНЧЕВ са породицом

(87/277750)

Последњи поздрав нашем

МИОДРАГУ МАКСИМОВИЋУ

МАКСИ

Другари из његовог „Ловца”: ЂУРО, СЛАВИЦА,

ВАРГА, ПЕЈА, САЛЕ, ЖУЛЕ, АНТУШКА, САВА,

БАЈА, БОРА, МИЋА и СИНИША

(28/277610)

300-820, 300-830
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Са великом тугом обавештавамо да је 18. маја 2019. године, у 37. години, преминула

наша драга ћерка

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Сахрана је обављена 20. маја 2019, у 14 сати.

Зорице, анђеле наш, оставила си своје родитеље да тугују без твог осмеха, доброте,

велике љубави коју си нам пружала. 

Много смо тужни што смо те изгубили.

Вечно ћеш живети у срцу твојих родитеља.

Твоји родитељи МИЛОШ и МАРА

(81/ф)
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Нашој вољеној

ЗОРИЦИ

Војнов БАБИЋ

БУБИ

Све док смо ми живи,

живећете и Ви са нама.

Ваши: БАНЕ, МИЦА,

САШКА и ЈЕЦА
(47/277647)

ТАМАРА

ЖИВАНОВИЋ

Заувек ћеш остати у

нашим срцима и се-

ћању.

Породице

ГАБОРОВИЋ

и ЗАМАХАЈЕВ
(49/277683)

ТАМАРА

ЖИВАНОВИЋ

Остаје нам сећање на

све срећне године

које смо провели за-

једно.

Твоји: БОКАНИЋИ

и ПЕШИЋИ
(50/277683)

Последњи поздрав

МИЛЕТУ СПИРОВСКОМ
1956–2019.

од супруге ВЕРЕ и синова

ГОРАНА и БОЈАНА

(54/277698)

Последњи поздрав дра-
гом пријатељу

МИЛЕТУ
СПИРОВСКОМ

од породице
СТАНОЕВСКИ

(53/277697)

Последњи поздрав нашем

ДАРКУ ЈОВАНОВИЋУ МАЧЕТУ

Твоји: мама ИВАНКА, брат ЖАРКО, 

супруга РЕНАТА и ћеркица СТАША

Никада те нећемо заборавити.

(56/727776)

Драги

МАЧЕ

Последњи поздрав од комшија МИХАЈЛОВСКИ
(57/277706)

Наша драга

ЗОРКА ГВОЗДЕНАЦ
1922–2019.

Упокојила се 17. маја 2019. године и предала своју пле-
мениту душу на вечност Богу.
Твоја доброта не дозвољава да се избришу сећања на
тебе.
На свему ти хвала, почивај у миру наш анђеле чувару.

Твоји: син СЛАВКО и ћерка ВИНКА са породицама
(58/277701)

17. маја 2019. године, у 75. години преминула је
наша вољена мајка

ЗОРИЦА Војнов БАБИЋ БУБА
1945–2019.

Сахрана је обављена 18. маја 2019. године на
гробљу у Црепаји. 
Заувек ће је волети и памтити син ВЛАДИМИР
БАБИЋ и ћерка СМИЉА АБРАМОВИЋ са својим
породицама

(71/277728)

Са тугом и лепим сећа-
њима на заједнички
проведене године опра-
штамо се од наше коле-
гинице

БУБЕ БАБИЋ

СНЕЖА РАКОВИЋ

и ВЕСЕЛИНКА

ЈАЊУШЕВИЋ

(77/2777390)

МИЛАДИН ЈОВАНОВИЋ
10. VI II 1957 – 20. V 2019.

Поносни смо и срећни што смо те имали, остаћеш вечно у на-

шим срцима и нашој души.

Волимо те и чувамо од заборава.

Твоја супруга СТАНОЈКА, син МИЛОШ и ћерка ГОРДАНА

(84/277745)

ДАРКО

ЈОВАНОВИЋ
1974–2019.

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Разред VI II-3

(136/277852)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

МИЛЕТУ

од породице

СПАСИЋ: МАРИЈЕ,

ПЕРЕ, СУЗАНЕ 

и ЈОЦЕ

(162/)

Последњи поздрав драгом колеги

МИЛЕТУ СПИРОВСКОМ

од колектива Школе „Гоце Делчев”

(159/Ф)

Последњи поздрав

драгом

ДАРКУ

ЈОВАНОВИЋУ

од маминих школских

другарица и другова

из основне школе, 

генерација 1954
(160/4815)

Последњи поздрав

брату

МИЛАДИНУ

од брата АНЂЕЛКА

са породицом

(149/1277897)

Последњи поздрав драгом тати и супругу

ВЛАДАНУ СТАНОЈЕВИЋУ

КЕЛЕТУ

Супруга ГИЗЕЛА, ћерка САНДРА

и зет БРАНКО

(152/4815)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДАНУ СТАНОЈЕВИЋУ

КЕЛЕТУ

од сестре ЉИЉЕ са породицом

(154/4815)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДАНУ СТАНОЈЕВИЋУ

КЕЛЕТУ

од брата БОЛЕТА и снаје ЛИКЕ

(151/4815)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДАНУ СТАНОЈЕВИЋУ

КЕЛЕТУ

од брата ЖИЛЕТА са породицом

(155/4815)

Збогом драги пријатељу!

КЕЛЕ

КОСТА, ЦЕЦА, ТАСА, ГАВРА, ПЕРА, ЖАРЕ,

ЏИПСИ, БАНЕ, МИТАР, БОЈАН, БРАНА, КИКА,

ПЕКИ, ЖИКА, ЂУСИ, ФРАНЦУЗ и сви прија-

тељи-љубитељи кувања у котлићу

(153/4815)

Последњи поздрав

пријатељу

и сараднику

КЕЛЕТУ

Кафана „Ђерам”

Старчево

(156/4815)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 24. мај 2019. 25

Тужна срца обавештавамо родбину, пријатеље

и комшије да нас је 15. маја 2019. прерано на-

пустила наша драга

ЉИЉАНКА АРИЗАНОВИЋ

ЉИЉА
14. II 1955 – 15. V 2019.

Сахрана је обављена 17. маја 2019, у 12 сати, на

Новом православном гробљу.

Ожалошћени: супруг ДРАГАН, син СРЂАН,

ћерка ДРАГАНА, унук СТЕФАН, снаја САЊА

као и остала родбина, пријатељи и комшије

(5/277578)

Престало је да куца срце у којем је било места за

све нас! Зашто???

ЉИЉАНКА АРИЗАНОВИЋ

ЉИЉА

Твоји најмилији: ћерка ДРАГАНА

и супруг ДРАГАН

(6/177578)

Последњи поздрав драгој и најмилијој снаји и

јетрви

ЉИЉАНКИ АРИЗАНОВИЋ

ЉИЉИ

С поштовањем: девер УРОШ и јетрва БОГИЊА

са породицом из Врњачке Бање

(7/277578)

Последњи поздрав драгој пријатељици

ЉИЉИ АРИЗАНОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји ДАВИДОВИЋИ
(19/277605)

Последњи поздрав нашој тетки

ДРАГИЊИ ТМУШИЋ
од братанаца и братаница

ЗИНДОВИЋ са породицама
(51/277686)

Последњи поздрав нашем супругу, оцу и деки

ЂОРЂЕ ПЕРИН
1943–2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Супруга АНЂЕЛКА, ћерка ГОРДАНА, син ГОРАН, 

зет БРАНИСЛАВ, снаја ЈЕЛЕНА и унука ОЛГА
(66/277719)

Последњи поздрав деверу и стрицу

ЂОРЂЕ ПЕРИН
1943–2019.

Снаја ДАНИЦА и братанице АЛЕКСАНДРА и МИРЈАНА
(67/277720)

Последњи поздрав

драгој комшиници

ЉИЉАНКИ

АРИЗАНОВИЋ

од станара

у Кикиндској 15

(68/277721)

Последњи поздрав поштованом пријатељу

ПЕРИН ЂОРЂУ
1943–2019.

од ЗОРИЦЕ, САВЕ и СТАНКА са породицом

(80/277741)

Последњи поздрав

ЉИЉИ

АРИЗАНОВИЋ

Породица ТОМИЋ

(86/277747)

Последњи поздрав

драгој

ЉИЉИ

АРИЗАНОВИЋ

Хвала ти на искреном

пријатељству.

Другарица ЈАСМИ-

НА МЛАДЕНОВИЋ
(98/2777773)

Последњи поздрав

ЂОРЂУ

ПЕРИНУ

Удружење

пензионера

Рафинерије нафте

Панчево

(116/277815)

СЛАВИЦА

МАГОШ

Последњи поздрав

од страна зграде

у Гундулићевој 5

(135/277846)

С тугом се опрашта-

мо од нашег дивног

чика ЂОЛЕТА

Са поштовањем ку-

мови НЕДА и ЂОРЂЕ

са породицом

(138/277865)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

15. маја 2019. године престало да куца ср-

це нашег драгог супруга, оца и деде

МИЛАН САВИЋ
1939–2019.

Никада те нећемо заборавити: супруга

ДУШАНКА, син ВЛАДИМИР, снаја ДИВНА

и унук ОГЊАН

(24/2778613)

Последњи поздрав

нашем драгом

МИЛАНУ

од породице ВЕЉИЋ

(4/277576)

Последњи поздрав

МИЛАНУ

САВИЋУ

од породица

ЈОВАНОВ

и ЧРЈЕПОК

(64/277717)

МИЛАН

САВИЋ
1939–2019.

Сећање на стрица.

САША, МИРОСЛАВ

и снаја СТАНКА

(99/277774)

МИЛАН

САВИЋ
1939–2019.

Сећање на стрица и

деду.

БИЉА, ЉИЉА, 

САША, МИРОСЛАВ

и МИКА
(100/277774)

Породици Савић сау-

чешће због њиховог

губитка

МИЛАН

САВИЋ

Пливачки клуб

„Динамо” Панчево

(126/277512)

16. маја 2019. године напустила нас је наша вољена

ДРАГИЦА МАКСИМОВИЋ
Заувек у нашим срцима.
Твоји: супруг МАРИНКО, ћерке МАРИЈА и ДАНИЈЕЛА,
унука УНА и зет ДЕЈАН

(134/277844)

Нашој драгој

ДРАГИЦИ

МАКСИМОВИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Породица

СТАНКОВИЋ

(148/277896)

Последњи поздрав

драгој колегиници

ЉИЉИ

АРИЗАНОВИЋ

Пензионерке

Дечјег одељења

(23/277612)

Последњи поздрав на-
шем драгом оцу, деди и
прадеди

МИКЛОШ

ЈОЖЕФУ
Остаје заувек у срцима
оних који су га волели.
Кћерка ИЛОНА, син ЈО-
ЖЕФ и унуци са поро-
дицама

(106/277782)
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Последњи поздрав драгом брату, деверу, стрицу и деди

НИКОЛИ МАРАВИЋУ
1954–2019.

Брат МИЛОШ, снаја МИЛАНА, синовац НИКОЛА

и синовица ИВАНА са породицама

(117/277817)

Последњи поздрав драгом

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

од брата АЛЕКСАНДРА и снаје СИЉЕ

са децом

(119/277818)

Последњи поздрав драгом

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

Син АЛЕКСАНДАР и ЈАДРАНКА

(120/277818)

Последњи поздрав брату

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

од брата МИЋИЦЕ, снаје ЉИЉЕ, синовца

САШЕ и синовице СОЊЕ са породицама

(121/277818)

Последњи поздрав драгом

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

од брата ДРАГАНА, снаје БЕНТЕ

и синовца МАРКУСА

(123/277818)

Последњи поздрав сестрићу

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

од ујака БОЖИДАРА и ујне ЈАГОДЕ

(122/277818)

Последњи поздрав

НИНИ

Супруга ЦВЕТА

(124/2771818)

Последњи поздрав вољеном тати

НИКОЛИ МАРАВИЋУ

Син АЛЕКСАНДАР, ћерка НЕДЕЉКА, син

МИЛОШ и ћерка МИЛАНА са породицама

(118/277819)

20. маја 2019.  напустила нас је наша пле-

менита мајка, бака и прабака

РУЖИЦА ОГЊАНОВ
1930–2019.

из Долова

Лепо је било живети са тобом

под окриљем твога неба.

Нек те вечно сунце греје.

За њом тугују породице: AN NUZ ZO, 

ОГЊАНОВ, ДЕЧЕРМИЋ и МАРИЋ

(125/2778920)

У 72. години, 18. маја 2019, преминула је наша
драга

СЛОБОДАНКА КОЈИЋ
рођ. Мишковић

Сахрана је обављена 21. маја 2019. године на Но-
вом гробљу Панчеву.
Хвала ти за све.

Супруг НЕМАЊА, ћерка САЊА, 
зет ЗОРАН и унуци СТЕФАН и АНА

(133/277838)

Последњи поздрав вољеној тетки и заови

СЛОБОДАНКИ КОЈИЋ

Никада те нећемо заборавити.

Твоји: СРЂАН, ВЛАДА и ЈОВАНКА

(132/277838)

18. маја 2019. године напустила нас је наша

вољена

СЛОБОДАНКА КОЈИЋ
1947–2019.

Било је доста растанака, били су болни, али

овај је најтежи.

Њене тетке МИЛИЦА и ЈУЛКА

и породица МАТИЋ

(38/277642)

Последњи поздрав куми

СЛОБОДАНКИ КОЈИЋ

Хвала Ти за вишедеценијско дружење, љубав и пажњу.

ЗОРИЦА РАШАЈСКИ и ТАЊА са породицом из Италије
(108/277790)

Последњи поздрав нашем драгом зету и течи

МИЉОЈКУ БИШЕВЦУ

Породица ВИГ

(37/277639)

Последњи поздрав

МИЉОЈКУ

БИШЕВЦУ

од станара

у Војвођанском

булевару 38

(41/277656)

МИЉОЈКО

БИШЕВАЦ
1948–2019.

Тата,

хвала ти за сваку реч,

загрљај, неизмерну

подршку. Хвала ти за

безграничну љубав

коју си нам пружио.

Воле те највише на

свету – ћерка ЈЕЛЕНА

и унуци ЛЕНКА и

ЂОРЂЕ
(143/1277887)

МИЉОЈКО БИШЕВАЦ
1948–2019.

Хвала за проведене године, пажњу, тренутке среће.

Супруга РУЖИЦА
(144/1277888)

Последњи поздрав

Сањи

АЛЕКСАНДРА

БИЋА

од бака снајке

СТЕВАНКЕ са

породицом и куме

ДОЈНЕ са породицом
(29/277629)
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СЕЋАЊЕ

ЕМБЕЛИ ЕМБЕЛИ

МИХАЉ ИМРЕ
17 година 6 година

Дани пролазе, сећање и туга остају.

Отац МАРЦИ и мајка МИРЈАНА

(9/277582)

СЕЋАЊЕ

ЕМБЕЛИ

ИМРЕ
6 година

Мило моје, и после
шест година, сваки дан
почиње и завршава се с
тобом.

Твоја супруга ВЕРА
(11/277582)

ЕМБЕЛИ СТЕВАН
17. V 1968 – 16. V 2019.

Последњи поздрав сину, супругу, оцу и деди.

Нека те анђели чувају.

Отац МАРЦИ и мајка МИРЈАНА

(10/277582)

IN ME MO RI AM

МАРКО МИКИЧИЋ
27. V 2006 – 27. V 2019.

Године пролазе а бол и туга остају...

У нашим мислима и срцима

заувек Те чувамо и волимо.

Мама, тата и брат са породицом

(101/277780)

Мојој мами

ЉИЉАНА

ГЛУВАКОВ

Прошло је шест

месеци, и даље си

самном.

(105/(2777785)

28. маја 2019. навршава
се шест година откад нас
је напустио наш деда

МЛАДЕН

СТАНКОВИЋ
11. III 1943 – 28. V 2013.

С поносом чувамо успо-
мену на тебе.

Унуци АЛЕКСАНДАР,
НИКОЛА и НАТАША

(110/277803)

У суботу, 25. маја 2019. године даваћемо годи-

шњи помен нашој најдражој супрузи, мајци и

баки

РУЖИЦИ ЏАМТОВСКОЈ
1948–2018.

Предуга година прође без тебе, пуна бола и ту-

ге. 

Недостајеш нам у сваком трену све више и ви-

ше, али вечно ћеш живети у нама.

Твоји: супруг ЂОРЂИ, син НЕНАД

и ћерка НАТАША са породицама

(111/277804)

25. маја 2019, у 11 сати, на гробљу у Глогоњу

даваћемо годишњи помен

ПЕТРУ ШОРГИЋУ
2018–2019.

Много нам недостајеш...

Супруга ЉИЉАНА, синови ЖЕЉКО

и МИЛОШ, снаја МАЈА и унуке

АНЂЕЛА и МАША

(114/277813)

ГЛИШИЋ др ДАНИЦА

ДАНА
29. V 2015 – 29. V 2019.

Успомене чува породица с’ љубављу.

(128/277828)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈАНА
МИЛОСАВЉЕВИЋ

МАЈА
12. II 1977 – 26. V 1994.

Двадесет пет година без
тебе. Увек у нашим ми-
слима. Заувек у нашим
срцима.

Твоја породица
(18/277597)

СЕЋАЊЕ

на

КРИЖАН ТОМИСЛАВА

Вишедеценијско познанство, дружење, прија-

тељство са најбољим човеком, супругом, родите-

љем и дедом. Ни после двадесет година откада

ниси са нама, доказ су да се поштовани и воље-

ни не заборављају него доживотно памте. 

Кумови ЉИЉА и ИВИЦА РИСТИЋ
(26/277616)

24. маја 2019. навр-

шавају се три године

од смрти нашег дра-

гог ујака

ЛАЗАРА

СИМИЋА

Сестрићи МИЛАН

и МИОДРАГ
(30/277626)

27. маја 2019. године

навршава се седам

година откако није

са нама

СЛАВКА

ТРНИНИЋ

Твоји најмилији

(112/277805)

СЕЋАЊЕ

МЛАЂА

ПЈЕВИЋ
2018–2019.

Успомену на тебе чу-

ва твој брат МИЛЕ са

породицом
(140/277881)

Сећање и последњи поздрав

МЕНОСКИ

ВЕТКА ИЛИЈА
14. VI 2004. 16. V 2019.

Остала је велика празнина. 

Заувек ћете остати у нашим сећањима.

Породица ГРБИЋ
(142/277887)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да ћемо 25.

маја давати шестогоди-

шњи помен

ВЕРКИ

ПЕРОШЕВИЋ

Породица

ПЕРОШЕВИЋ

(141/

СЕЋАЊЕ

ПЕРА

ПОЉАК
2014–2019.

Прошло је тужних пет

година. Чувамо те од

заборава
Породица

(55/277)

Сећа ње на наше драге

ВУКЧЕВИЋ

МАРИЈА РАДОМИР МИЋА

12. XII 1945 – 26. V 2017 12. I 1942 – 17. X 1983.

две године тридесет и шест година

Заувек сте у нашим срцима.

Ваши најмилији
(89/1277756)

Пре две године пре-

селила се у вечност

наша драга кума

МАРИЈА

ВУКЧЕВИЋ
Радо те се сећамо и

по доброти памтимо.

МИЛА и МАЈА
(12/277584)

Најмилија наша

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
29. V 2016 – 29. V 2019.

Боли свако сећање на тебе,

боли то што си се свему радовала,

Боли све што си волела, чему си се надала.

Боли празнина која никада неће нестати.

Твоја породица

(161/4815)

Преминуо је наш

драги

ЈОШКА

МИКЛОШ

Последњи поздрав

од супруге МИЉЕ

са децом

(2/277561)

Последњи поздрав нашој драгој мајци

ЂУЛИ КАЛИЋ

од ћерке САНИЈЕ, унука ДАМИРА и ЕМЕ, ћерке

ЈАСМИНЕ, унука ЕРИХА и ЕРВИНА
(36/277636)
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Прошло је шест година откадa није више са на-

ма наша драга

ЗОРИЦА ДОДИЋ

Живиш у нашим срцима.

Помен дајемо 24. маја 2019, у 11 сати, на Новом

гробљу, у Панчеву. 

Твоји најмилији

(1/277552)

БЛАГОЈЕ

АРСИЋ
2003–2019.

ГОРДАНА, 

ВИОЛЕТА

и СРЂАН

(15/277682)

Сећање на драгог оца, деду и прадеду

ТОМО ПОПОВИЋ
1927–2018.

Породица ПОПОВИЋ
(27/

Прошло је шест ме-

сеци откако није са

нама наша драга

ЈАНА

КНЕЖЕВИЋ

Успомену на њу чува-

ју њени најмилији

(8/277579)

Сећање на

МИЛИСАВ ВЕРА

ЈАНКОВИЋ НИКОЛАЈЕВИЋ

МИЋА рођ. Корњевич
2009–2019. 1977–2019.

НАДЕЖДА НИКОЛАЈЕВИЋ

и РАЈКО ЈАНКОВИЋ са породицом
(16/277592)

СТЕВАН

СПАСКОВСКИ
23. V 2008 – 23. V 2019.

С љубављу и пошто-

вањем чувамо успо-

мену на тебе.

Твоји најмилији

(20/277607)

Прошла је тужна и тешка година како је преми-

нуо наш драги

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ
1968–2018.

Свакога дана у мислима, сећањима и молитвама

имају те твоји: МАРИЈА, ИВАНКА, ДАНИЈЕЛА,

МАРИЈА и СТЕВА
(25/277613)

15. маја је било четр-

десет дана од смрти

моје сестре

СНЕЖАНЕ

ЦВЕТКОВИЋ

Неће те заборавити

твоја сестра ТАЊА

(42/277460)

ЗЛАТОЈЕ

НОСИЋ
1943–2014–2019.

Дан за даном иде, а
ниједан без сећања
на тебе. Превише ту-
ге. Много ми недо-
стајеш.

Твоја ТИНА
(44/277688)

ПОМЕН

ЂОРЂЕ

АТАНАЦКОВИЋ
2004–2019.

Прошло је петнаест го-
дина пуних туге и лепих
успомена!

С љубављу твоја ЈЕЛА,
БРАНКА, ЉИЉА, 

ВЕЉКО и БАНЕ
(52/277691)

26. маја, у 11 сати, на Католичком гробљу

обележавамо годишњи помен нашем оцу

и брату

ДЕЈАНУ БАРАШЕВИЋУ

Премало је речи, а превише туге да ти ка-

жемо колико недостајеш.

Син ЛУКА, ћерка УНА и сестра САЊА

(70/2177724)

Прошла је тужна година откада није с на-

ма наш вољени

СТРАИН ПЕШИЋ

Остаће заувек у нашим срцима.

Његови најмилији

Годишњи помен одржаћемо у недељу,

26. маја на гробљу Котеж, у 11.30.

(75/277736)

Сећање на драге родитеље

СВЕТА и БОРКА
МАЈСТОРОВИЋ

Увек ће вас бескрајно волети ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, 

МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН (95/277763)

СЕЋАЊЕ

на нашег драгог

МИЛОША ШАПИЋА
21. V 2014 – 21. V 2019.

Породица
(94/277761)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ЂОРЂЕВИЋ
28. V 1997 – 28. V 2019.

ДРАГИША, НАДА

и НЕНАД

(97/2177768)

Прошло је четрдесет тужних дана без нашег

БУЗА АНДРИЈЕ

Заувек си у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга МАРИЈА и ћерке ГОЦА и БИЉА

са породицама

(59/277709)

ГРУЈИЦА ШИМИЋ
28. V 2011 – 28. V 2019.

С љубављу и поштовањем супруга ЉУБИНКА,

син НИКОЛА, снаја ИВАНА и унуци СТЕФАН,

ФИЛИП и МАРКО

(131/277837)

У суботу, 25. маја 2019, у 11.30, на гробљу Котеж,

даваћемо годишњи помен нашем драгом оцу, 

деди и брату

ПЕТРУ ДЕСПИНИЋУ
1945–2018.

Увек ћеш бити у нашим мислима и нашим

срцима.

Твоји најмилији
(139/277869)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ
2018–2019.

Време пролази, бол и туга остају. Вечно ћеш

бити у нашим срцима.

Тетка ЛЕЛА са породицом

(157/277917)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДЕЈАН БАРАШЕВИЋ
2018–2019.

С љубављу ћеш заувек остати у нашим срцима

и мислима.

Сестра СНЕЖА са породицом

(158/277917)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 
понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати
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У среду, 29. маја, у 10 сати, одржаћемо четрдесе-

тодневни помен нашој вољеној супрузи, мами и

баки

РУЖИЦИ СТАНИМИРОВИЋ
1954–2019.

Време пролази а празнина и туга остају.

Твој супруг САВА, ћерке САЊА, ИВАНА

и БРАНКА са породицама
(3/277575)

Тужно сећање

на нашу

ЛУЛУ

Пуно недостајеш.

Твоји: ВАСА, 

ЉУБИЦА, ЗОРАН

и СНЕЖАНА

(14/277686)

У недељу, у 11 сати, на гробљу у Војловици обележићемо пола го-

дине нашој вољеној

ЕРЖИКИ МИУЦА
1953–2018.

Време не лечи тугу.

Вечно у срцима твојих најмилијих: ДУШАНА, ЗОРАНА, СТЕВАНА,

ВЕСНЕ, ЛИДИЈЕ, СИМОНЕ, EL LE, КОСТЕ и баба МАЈЕ

(17/277595)

31. маја навршава се го-
дину дана од смрти моје
сестре

ЈУЛИЈАНЕ

КЕНДЕРЕШКИ
Вечно ћеш живети у на-
шим срцима.

Породице ЧОЛАКОВИЋ
и ДИМИТРИЈЕВИЋ

(21/277610)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА РЕНДИЋ
25. V 1999 – 25. V 2019.

Поносни и захвални што смо те имали. 

Твоје ћерке ЈЕЛЕНА и АЛЕКСАНДРА

са породицама и супруг МИОДРАГ

(22/277611)

23. V 2016 – 23. V 2019.

МИЛКА

ЂУРОВИЋ

вољена моја, прошле

су три најтужније го-

дине у мом животу.

Моје рањено срце чу-

ва те и воли заувек.

Много ми недостајеш.

Твоје и моје ћерке

Наташа и Соња су не-

измерно тужне и неу-

тешне.

Твој супруг

МИЛОРАД ЂУРОВИЋ
(31/1277626)

Четрдесетодневни

помен

РУЖИЦИ

СТАНИМИРОВИЋ

од куме ДАЦЕ

са породицом

(39/277646)

28. маја 2019. навршава
се година од смрти наше
вољене

ЛЕПОСАВЕ
ЂОРЂЕВ

У суботу. 27. маја посети-
ћемо њену вечну кућу на
Старом православном
гробљу. 

Ћерка ДРАГАНА, зет
АЛЕКСАНДАР и унука

ВИКТОРИЈА
(40/277650)

24. V 1999 – 24. V 2019.

МАКСА ГАРДИНОВАЧКИ
Двадесет година нам недостајеш...

Тужне породице ГАРДИНОВАЧКИ и ПЕЈОСКИ
(43/277)

23. V 2016 – 23. V 2019.

МИЛКА

ЂУРОВИЋ

Драга мајко, много нам
недостајеш. Вечно ћеш
бити у нашим срцима.

Твоје ћерке НАТАША
и СОЊА са породицама

(46/277669)

28. маја 2019.  навршава се година откада

није са нама наш вољени

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ ЈАРО
19. VI II 1959 – 28. V 2018 – 28. V 2019.

Увек у нашим мислима и срцима.

Мајка МАРИЈА, супруга САШКА, 

ћерке ЛЕА и ИВАНА, зет ОГЊЕН, 

сестра ВЈЕРА и зет СТИВЕН

(60/277710)

25. маја, у 11 сати, на Католичком гробљу дава-

ћемо годишњи помен нашој вољеној Лули

ЈУЛИЈАНА КЕНДЕРЕШКИ
рођ. Сабовљев

Недостајеш много...

тешко је даље без тебе.

Твоји: син МИЛАН, мајка НАДА, брат ДУШАН,

братичина ДУШАНА и баба ЗЛАТА
(65/12777189)

31. маја навршава се ту-
жна година како нас је
прерано напустила на-
ша драга колегиница

ЈУЛИЈАНА

КЕНДЕРЕШКИ

Нека те у тишини веч-
ног мира прати наша
љубав јача од заборава.
Заувек остајеш у нашим
срцима, мислима и се-
ћањима која не пролазе.

Агенција АОП: 
ВЕСНА, ТАЊА, 

ДРАГАНА и МАРИЈА

(74/1277735)

28. маја навршава се година откако нема мог тате

ЈАРОСЛАВА ИВАНИЋА

Волим те и недостајеш ми.

Твоја ИВАНА

(78/277740)

Тужно сећање

на драгог зета

ЈАРОСЛАВА

ИВАНИЋА
28. V 2018 – 28. V 2019.

Ташта ЉИЉАНА

МИРКОВИЋ

(79/177741)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР
ШКРБИЋ

КИЋА
1. VII 1986 – 26. V 2008.

Време које је прошло
није умањило тугу, бол
и празнину. Много нам
недостајеш.

Твоји најмилији
(102/277781)

У недељу, 26. маја

2019. навршиће се

четрдесет дана отка-

ко није с нама

МИЛИВОЈЕ

ШКРБИЋ

Твоји најмилији

(103/277781)

Већ је прошла година

ЈАРОСЛАВ ИВАНИЋ

Колеге из „Електровојводине”
(131/277811)

28. маја навршава се

година од смрти моје

мајке

ЛЕПОСАВЕ

ЂОРЂЕВ

Време пролази а туга

за тобом никада.

Твоја ћерка ЗОРИЦА
(115/277814)

Сећање на вољене родитеље

ВИДЕСКИ

АНЂЕЛКА ЕФТИМИЈЕ
2009–2019. 2016–2019.

Понекад у сновима, увек у срцу и мислима.

Ваши најмилији

(129/277828)

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР

ЗУБОВИЋ
30. V 2005 – 30. V 2019.

Време које је прошло

пуно је туге и бола за

тобом.

Недостајеш нам све

више, али ми те чува-

мо од заборава.

Твоји: МАРИЦА

са децом и твојих

шест анђела
(150/277893)

300-820, 300-830



СПОРТ
Петак, 24. мај 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

30

Го сто ва ње ко шар ка ша
Пар ти за на иза зва ло
ве ли ко ин те ре со ва ње

Још две рун де 
до кра ја

Об и сти ни ла су се оче ки ва ња.
За хва љу ју ћи ко шар ка шком клу -
бу Та миш, Пан че во је још јед -
ном би ло у жи жи спорт ских
зби ва ња. У сед мом ко лу Су пер -
ли ге мом ци ко је пред во ди тре -
нер Бо јан Јо ви чић уго сти ли су
ри ва ле из нај тро феј ни јег срп -
ског клу ба, а до ла зак ко шар -
ка ша Пар ти за на у наш град
иза звао је ве ли ко ин те ре со ва -
ње пан че вач ких по кло ни ка
„кра љи це ига ра”.

Мно го пре по чет ка утак ми -
це ко ја је од и гра на у су бо ту,
18. ма ја, око Ха ле спор то ва на
Стре ли шту осе ти ла се та, за
Пан че во не сва ки да шња ат мос -
фе ра. У ва зду ху је „ми ри са ло”
да до ла зи ве ли ки тим, клин ци
су с не стр пље њем иш че ки ва ли
да се пар ки ра ау то бус с цр но-
бе лим асо ви ма ка ко би евен -
ту ал но уло ви ли по не ки ау то -
грам, мно ги зна ти жељ ни ци су
се гур ка ли око ула за, по ку ша -
ва ју ћи да на ђу не ку ве зу и
спорт ској свет ко ви ни при су -
ству ју без пла ће не ула зни це.
Све је би ло ве ће не го ина че,
гла му ро зни је... Па не до ла зи
Пар ти зан у Пан че во сва ки дан.

Ра до ва ли су се „цр но-бе ли”
по сле че тр де сет ми ну та, оче -
ки ва но, али ре зул тат у овој утак -
ми ци мо жда и ни је био у пр -
вом пла ну, бар ка да је спорт -
ско Пан че во у пи та њу: Та ми ш–
Пар ти зан 62:88, по че твр ти на -
ма 28:28, 15:22, 10:21 и 9:17.

Ко шар ка ши Та ми ша ни су се
упла ши ли ве ли ког про тив ни -
ка, ко јег пред во ди тре нер Ан -
дреа Трин ки је ри. Ис пр си ли су
се Ду шан Кне же вић и ње го ви
са и гра чи пред Пар ти за ном, а
у пр вој че твр ти ни их је пред -
во дио сјај ни Бра ти слав Је ко -
вић, ко ји је по го дио три „трој -
ке”. Мла ди плеј Та ми ша Алек -
сан дар Ил кић не ко ли ко пу та
је на пра вио пра ви дар мар под
ко шем Пар ти за на и сјај ним

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПРА ЗНИК СПОР ТА У РЕ ЖИ ЈИ ТА МИ ША

соло про до ри ма и ефект ним
по е ни ма по ди зао пу бли ку на
но ге, а ефи ка сан је био и Иван
Сми ља нић, ко ји је са зву ком
си ре не по го дио „трој ку” из кор -
не ра за крај пр ве че твр ти не и
сјај них 28:28.

Ка ко је вре ме од ми ца ло, го -
сти су де ло ва ли све моћ ни је
на те ре ну и по ста ја ли ефи ка -
сни ји, а мом ци ма из до ма ћег
ти ма по че ла ја да опа да
концентра ци ја... По ла ко али

сигурно, ква ли тет игра ча Пар -
ти за на све ви ше је до ла зио до
из ра жа ја...

Тре нер „цр но-бе лих” Ан дреа
Трин ки је ри био је оду ше вљен
ат мос фе ром у Пан че ву, али и
из да њем до ма ћих ко шар ка ша,

ко ји су пру жи ли од ли чан от -
пор ње го вом ти му у обе утак -
ми це ове се зо не у Су пер ли ги.

– Игра ли смо ко ли ко нам је
про тив ник до зво лио. У пр вом
по лу вре ме ну смо со лид но

парира ли ве ли ком ри ва лу, али
смо у на став ку па ли. Ни смо
мо гли да на пад не мо, пра ви ли
смо број не гре шке, па је Пар -
ти зан ла га но при вео утак ми цу
кра ју. Иде мо да ље, оче ку је нас
ду ел с Но вим Па за ром, је ди -
ним ти мом ко ји ни смо ус пе ли
да до би је мо у КЛС-у, па по том
пут у Ужи це и на кра ју мег дан
с Ме гом на на шем те ре ну ко -
јим ће мо окон ча ти још јед ну
успе шну се зо ну – ре као је пр ви
тре нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Пре ду е ла с Пар ти за ном ко -
шар ка ши Та ми ша су од ме ри ли
сна ге с Ди на ми ком у Бе о гра ду,
од ко га су из гу би ли са 77:76.

– Во ди ли смо то ком ве ћег
де ла ме ча, па не би би ло не за -
слу же но да смо и ми по бе ди -
ли, јер је на кра ју је дан шут
од лу чио. Сре ћа је би ла на стра -
ни Ди на ми ка. Би ла нам је скра -
ће на ро та ци ја и те шко нам је
да ис пра ти мо овај ри там у ком
се утак ми це игра ју на сва ка
три да на. Че сти там свим игра -
чи ма Та ми ша на бор бе но сти и
же љи – про ко мен та ри сао је Јо -
ви чић и овај ду ел.

Уко ли ко сте овај број „Пан -
чев ца” ку пи ли код кол пор те ра
у че твр так, 23. ма ја, још увек
има те вре ме на да стиг не те на
утак ми цу из ме ђу Та ми ша и Но -
вог Па за ра, ко ја по чи ње у 19.30.

ТРИ НА Е СТИ ША ХОВ СКИ ФЕ СТИ ВАЛ

ОД ЛИЧ ЈА ЗА БРА ЋУ МИ ЛА НО ВИЋ
Спу ште на је за ве са на три на -
е сти Ша хов ски фе сти вал Ср -
би је, ко ји је одр жан у Кра гу -
јев цу. Ма ни фе ста ци ја у окви -
ру ко је се одр жа ва ју ка дет ска
др жав на пр вен ства по бр зо -
по те зном, убр за ном и стан -
дард ном тем пу тра ја ла је де -
вет да на, а оку пи ла је 318 нај -
бо љих ка де та из це ле зе мље.

Мар ко Ми ла но вић, члан
ШК-а „Све то зар Гли го рић
Гли га” из на шег гра да, више -

стру ки по бед ник овог так ми -
че ња, ове го ди не је уче ство -
вао у кла си ста ри јих од се бе,
па ни је би ло ре ал но да по -
но ви успех од про шле го ди -
не, ка да је осво јио сва пр -
вен ства. Ипак, Мар ко је на -
ста вио кон ти ну и тет осва ја ња
ме да ља на нај ве ћем ша хов -
ском так ми че њу та ко што је
осво јио тре ће ме сто у убр за -
ном ша ху. Са мо ма ло сре ће
му је не до ста ја ло да, та ко ђе
као мла ђи у кла си, та кав
успех по но ви и у стан дард -
ном ша ху, у ко јем је за у зео
че твр то ме сто.

Од ли чан је био и Па вле
Ми ла но вић, ко ји је на свом
пр вом так ми че њу овог фор -
ма та, у нај мла ђој кла си у убр -
за ном ша ху, та ко ђе за ра дио
брон за но од лич је.

На Пр вен ству Ср би је у бр -
зо по те зном ша ху Па вле се бо -
рио про тив две го ди не ста -
ри јих ри ва ла и ус пео да осво -
ји сре бр но од лич је у овој
атрак тив ној ша хов ској ди сци -
пли ни.

У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жан тур нир у стрели -
чар ству, на ко ме су се надмета -
ла 64 так ми ча ра из пет на ест
клу бо ва. СК Пан че во се пред -
ста вио с де вет сво јих чла но ва.

Ово так ми че ње је обе ле -
жио пре ла зак Де ја на Фор га у
ка те го ри ју ве те ра на, али и по -
вра так Да ни ла Ми о ко ви ћа на
по бед нич ко по сто ље. Пан чев -
ци су има ли сја јан учи нак и
у Но вом Са ду. Осво ји ли су
че ти ри злат на од лич ја и два
сре бр на, а обо ри ли су и је дан
др жав ни ре корд.

Злат не ме да ље у га ђа њу
олим пиј ским лу ком за слу -
жи ли су ве те ран Де јан Фор -
го, ју ни ор ка Бар ба ра Бр кић
и ста ри ји пи о нир Ла зар Ан -
дре ев, ко ји је са 619 кру го ва
по ста вио и но ви на ци о нал -
ни ре корд, а три јум фо ва ла
је и се ни ор ка Ма ри ја Љу бин -
ко вић у га ђа њу сло же ним
луком.

Сре бром су се оки ти ли се -
ни ор Да ни ло Ми о ко вић у над -
ме та њу ком па ун дом и ка дет
Сте фан Кља јић у га ђа њу
олим пиј ским лу ком.

НАД МЕ ТА ЊЕ СТРЕ ЛИ ЧА РА

ИЗ НО ВОГ СА ДА СА ЧЕ ТИ РИ ЗЛА ТА

Ка дет ска се лек ци ја Раг би клу -
ба Ди на мо 1954 од про шлог
ви кен да је по бед ник Ку па Ср -
би је. Мла ди пан че вач ки „ди -
вљи ве про ви” на свом те ре ну
са вла да ли су бе о град ски Рад
са 43:13 и та ко при гр ли ли
вре дан тро феј.

– Мно го го ди на и ра да уло -
же но је у ову ге не ра ци ју.
Мом ци су из у зет ни, они ја -
ко вре де, а до бре ре зул та те
од њих тек тре ба оче ки ва ти
– ре као је шеф струч ног шта -
ба РК-а Ди на мо 1954 Ђор ђе
Га ври ло вић.

Тре нер Вла ди мир Ам бруш
до дао је да се чак осам игра -
ча Ди на ма из мла ђих ка те го -
ри ја на ла зи у са ста ву ре пре -

зен та ци је Ср би је до осам на -
ест го ди на ко ја је са вла да ла
Бу гар ску.

– Ква ли те тан рад је дао ре -
зул та те, али че ка нас још мно -
го по сла. Че стит ке за слу жу ју
сви у на шем клу бу, а по себ но
смо по но сни на на ше мла де

игра че – ис та као је пред сед -
ник РК-а Ди на мо 1954 Ми о -
мир Ка ла бић.

Пред во ђе ни тре не ри ма Вла -
ди ми ром Ам бру шем и Ни ко -
лом Та ти ћем, успех су оства -
ри 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, Гер гић, Гри бор,
Па у нов, Ада мов и Шу ша.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ТРО ФЕЈ ПРИ ГР ЛИ ЛИ И КА ДЕ ТИ

Је дан од нај пре сти жни јих тур -
ни ра у ме шо ви тим бо ри лач -
ким спор то ви ма у ор га ни за ци -
ји ММАА би ће одр жан 25. ма -
ја у че шком гра ду Клад ну. Је -
ди ни срп ски бо рац ко ји ће на -
сту пи ти на том ве ли ком так -
ми че њу би ће наш су гра ђа нин
Да ли бор Ми лу ти но вић. Он ће
се над ме та ти у ме чу ве че ри, а
то ће ујед но би ти и мег дан за
шам пи он ски по јас.

Ри вал по пу лар ном Да чи би -
ће Алек сан дар Цвер на, из у зет -
но по пу ла ран бо рац у Че шкој,
ко ји је на сту пао у јед ној од нај -
ја чих ор га ни за ци ја у Евро пи –
XФН. Цвер на је та ко ђе већ низ
го ди на спа ринг-парт нер УФЦ
бор цу Кар ло су Тер ми на то ру Ве -
мо ли.

– У меч ула зим са 100 кг,
док ће мој про тив ник би ти два -
де сет ки ло гра ма те жи. То ће

си гур но би ти нај те жа бор ба у
мо јој ка ри је ри. За овај меч сам
се при пре мао три ме се ца у клу -
бу „Цар Ду шан Сил ни”, за ко ји
ћу и на сту пи ти, а за мо ју фи -
зич ку при пре му био је за ду -
жен тре нер Ни ко ла Раи. Цвер -
на је об ја вио не ке сво је тре -
нин ге с при пре ма за овај меч.
Ту се ви ди да има озби љан тим
око се бе и да је вр хун ски бо -
рац. Ре као је да ће у овај меч
ући две ста по сто спре ман. Овај
меч обо ји ци мно го зна чи и си -
гу ран сам да ће пут до три јум -
фа би ти те жак. Цвер на ће по
сва ку це ну же ле ти да пред сво -
јом пу бли ком осво ји по јас, ме -
ђу тим ја сам чвр сто ре шио да
га спре чим у то ме – ре као је
пред од ла зак у Че шку Да ли -
бор Ми лу ти но вић.

Наш су гра ђа нин је са сво јим
ти мом у Клад но от пу то вао у

четвр так, 23. ма ја. Број ни по -
кло ни ци ММА спор та у Пан че -

ву, али и це лој Ср би ји, на да ју
се до брим ве сти ма и из Че шке.

ВЕЛИКИ ММА ТУРНИР У ЧЕШКОЈ

ДАЧА ОТИШАО ПО ПОЈАС...

У ор га ни за ци ји Спорт ског ау -
то и кар тинг са ве за Ср би је
(САКСС), Спорт ског ау то-мо -
то са ве за Бе о гра да (САМСБ)
и Се кре та ри ја та за спорт и
омла ди ну гра да Бе о гра да, а уз
по др шку АМСС-а, у не де љу,
19. ма ја, отво рен је ово го ди -
шњи шам пи о нат Ср би је у ау -
то мо би ли зму на кар то дро му
Ада Ху ја, так ми че њем ко је 

но си на зив „На гра да Бе о гра -
да 2019”.

Ве ли ки успех по сти гао је
наш су гра ђа нин Ђор ђе Шту -
лић, члан Кар бо реј синг ти ма
из Пан че ва, осво јив ши дру го
ме сто у кар тин гу у кла си 7
ТАГ. У обе тр ке Ђор ђе је за -
хва љу ју ћи ве о ма си гур ној и
атрак тив ној во жњи за вр шио
на по ди ју му, на ви со ком дру -

гом ме сту, и та ко по твр дио
до бру фор му на стар ту шам -
пи о на та.

Кар тинг тр ка „На гра да Бе о -
гра да 2019” бо ду је се за ФИА
Цен трал но е вроп ску зо ну (ЦЕЗ),
Шам пи о нат Хр ват ске и Спорт -
стил куп.

Наше национално над ме та -
ње у кар тин гу на ста вља се већ
8. ју на, на истом месту.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У КАР ТИН ГУ

ЂОР ЂЕ НА ДРУ ГОМ МЕ СТУ



СПОРТ
Петак, 24. мај 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Н. Пазар: Н. ПАЗАР – ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР

уторак, 28. мај, 19.30

мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА

петак, 19 сати

Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН–ЈАБУКА

мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ

недеља, 20.30

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Панчево: ТАМИШ – Н. ПАЗАР

четвртак, 23. мај, 19.30

Ужице: СЛОБОДА–ТАМИШ

Панчево: ТАМИШ–МЕГА

четвртак, 30. мај, 19.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Бачки Јарак: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ХАЈДУК 1912

недеља, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Омољица: МЛАДОСТ–БАК

недеља, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Падина: ДОЛИНА–СЛОГА

Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г)

Баранда: РАДНИЧКИ–БОРАЦ

Б. Паланка: ДУНАВ – ЈЕДИНСТВО (К)

Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА

ове утакмице играју се за викенд

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДУНАВ

Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ

Старчево: БОРАЦ–СТРЕЛА

Б. Н. Село: СЛОГА–ВОЈВОДИНА

утакмице се играју у среду, 29. маја, од 17.30

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 32:28

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Пирот: ПИРОТ – ЖРК ПАНЧЕВО 30:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–ЈАДРАН 32:29

мушкарци

Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА 24:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Футог: МЕТАЛАЦ – ОРК ПАНЧЕВО 30:27

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ 77:76

Панчево: ТАМИШ–ПАРТИЗАН 62:88

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР

0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–МЛАДОСТ 3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Влајковац: ЈЕДИНСТВО–ЈАБУКА 2:3

Качарево: ЈЕДИНСТВО – ПАРТИЗАН (У) 2:0

Старчево: БОРАЦ–ДУНАВ 5:0

Потпорањ: ПОТПОРАЊ–СТРЕЛА 1:0

Б. Н. Село: СЛОГА–ВУЛТУРУЛ 2:1
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Benadek

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сф3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Ди на мо бо љи од
Парти за на

Бран ко Ра да но вић
од и грао по след њи
меч пред пан че вач ком
пу бли ком

До кра ја ду ге и ис цр пљу ју ће
ру ко мет не се зо не оста ло је још
са мо ше зде сет ми ну та. У прет -
по след њем ко лу плеј-офа Су -
пер ли ге Ди на мо је про шлог ви -
кен да на свом те ре ну са вла дао
Пар ти зан с 32:28 (15:15) и та -
ко остао у тр ци за дру го ме сто,
ко је во ди у СЕ ХА ли гу.

Про шло не дељ ни ду ел на
Стре ли шту, по ред три јум фа
пан че вач ких ру ко ме та ша над
ре но ми ра ним ри ва лом, оста ће
упам ћен и по опро шта ју ду го -
го ди шњег ка пи те на Ди на ма.
Бран ко Ра да но вић је од лу чио
да за вр ши играч ку ка ри је ру, па
је у не де љу, 19. ма ја, од и грао
по след њи меч у во ље ном дре су
пред пан че вач ком пу бли ком.

Ка да је утак ми ца у пи та њу,
тре ба ре ћи да су Ди на мо и Пар -
ти зан од и гра ли још је дан ру -
ко мет ни „кла сик”. Као и увек
ка да се са ста ну ова два ри ва ла,
во ди ла се ве ли ка бор ба, би ло
је те шко и ре зул тат ски не из ве -
сно, али је на кра ју три јум фо -
вао у овом тре нут ку ква ли тет -
ни ји са став.

По сле пр вих три де сет ми ну -
та по бед ник ни је мо гао ни да
се на слу ти, иа ко су мом ци ко је
пред во ди тре нер Иван Пет ко -
вић има ли те рен ску ини ци ја -
ти ву (15:15). Ди на мо је по сле
од мо ра за и грао бо ље и бр зо
сте као пред ност од три го ла, а
нај ве ћи апла у зи про ла ма ли су
се у тре ну ци ма ка да је мре жу
Пар ти за на по га ђао Бран ко Ра -
да но вић. Ле ген дар ни ка пи тен
Ди на ма по сти гао је два го ла, а
нај бо љи по је ди нац дер би ја био
је Ми лош Са вић, ко ји се осам
пу та упи сао у ли сту стре ла ца.
Пан чев ци су мир но, без ве ли -
ких тр за ви ца, овај су срет при -
ве ли кра ју, а он да су Ха лу спор -
то ва на Стре ли шту ис пу ни ле
нај и скре ни је емо ци је...

Сви су уста ли да по здра ве
ка пи те на, апла у зи се ни су сти -

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ВРЕД НА ПО БЕ ДА И ОПРО ШТАЈ КА ПИ ТЕ НА

ша ва ли, „кне дле” су у гр лу ста -
ја ле го то во сви ма... Био је то
по след њи меч са да већ чу ве -
ног „жу то-цр ног бро ја 6” у пан -
че вач ком „хра му спор та”...

На цен тру те ре на, окру жен
са и гра чи ма, али и ру ко ме та -
ши ма Пар ти за на, са су за ма у

очи ма пу бли ци је от по здра -
вљао – Бран ко Ра да но вић. Чо -
век ко ји је оста вио не из бри -
сив траг у клу бу. Као два на е -
сто го ди шњи де чак 1993. го ди -
не из Омо љи це је пре шао у
Ди на мо и – по стао ле ген да. За
пр ви тим је де би то вао 1998,

три се зо не је но сио дрес Пар -
ти за на, по јед ну се зо ну зре ња -
нин ског Про ле те ра и Цр ве не
зве зде, али увек се вра ћао у
свој ма тич ни клуб. Ди на мов
дрес но сио је ви ше од две де -
це ни је и са свим си гур но упи -
сао сво је име у пле ја ду вр хун -
ских асо ва ко је је Ру ко мет ни
клуб Ди на мо из не дрио.

Сва ка част, мај сто ре!
– По бе дом над Пар ти за ном

оста ли смо у тр ци за СЕ ХА ли -
гу, па ће све би ти по зна то тек
на кон по след њег ко ла. Ово је
био ја ко емо ти ван су срет, ка ко
за пу бли ку, та ко и за ме не лич -
но. Имао је наш Ди на мо мно -
го ле ген ди, али Ба не је увек
био уз клуб, из га рао, играо и
по вре ђен, с јед ном ру ком ако
тре ба, да вао је Ди на му... Мно -
го је по мо гао и ме ни, у сва ком
сми слу. Би ли смо и са и гра чи...
Бран ко Ра да но вић је због све -
га што је учи нио за клуб свр -
стао се бе ме ђу истин ске ле ген -
де Ди на ма – с мно го емо ци ја у
гла су го во рио је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре тре нер „жу -
то-цр них” Иван Пет ко вић.

У по след њем ко лу плеј-офа
Ди на мо го сту је у Но вом Па -
за ру, али ће ње гов ко на чан
пла сман за ви си ти и од ду е ла
из ме ђу Вој во ди не и Ме та -
лопла сти ке и Пар ти за на и
Железни ча ра.

ВИ ЦЕ ШАМ ПИ О НИ
Пр вен ство Ср би је у ма че ва њу
за пи о ни ре и ју ни о ре одр жа но
је про шлог ви кен да у На ци о -
нал ном ма че ва лач ком цен тру,
у ха ли 2 Бе о град ског сај ма.

У пи о нир ској кон ку рен ци ји
пан че вач ки КМК „Ка ра ђор ђе”
имао је се дам так ми ча ра. Ла -
на Шка љак је у фи нал ној бор -
би из гу би ла од ри вал ке из Же -
ле зни ча ра с 10:9 и осво ји ла
сре бр ну ме да љу.

У екип ном над ме та њу ју ни -
о ри „Ка ра ђор ђа” та ко ђе су по -
ста ли ви це шам пи о ни др жа ве.
Так ми чи ли су се у ди сци пли -
ни мач, а еки пу су чи ни ли Да -
мир Бер бић, Де јан Бо дро жа и
Вук Јан ко вић.

СУ ПЕР ЈУ НИ О РИ
У су бо ту и не де љу, 11. и 12.
ма ја, одр жа но је Пр вен ство Ср -
би је у бад мин то ну у ју ни ор -
ским ка те го ри ја ма.

Сте фан Ми ја то вић (БК Пан -
че во) осво јио је брон за ну ме да -
љу у син глу и сре бр ну ме да љу у
му шком ду блу с Лу ком Ми ли -
ћем из Кра гу јев ца у гру пи игра -
ча до де вет на ест го ди на.

У кон ку рен ци ји пет на е сто -
го ди шња ка так ми ча ри из пан -
че вач ких клу бо ва би ли су из у -
зет но успе шни.

Брон за не ме да ље у син глу
осво ји ли су Ма ри ја Са мар џи ја
(БК Ди на мо), Ма ша Алек сић
(БК Пан че во) и Пе тар Ра до -
нић (БК Пан че во), док су се у
кон ку рен ци ји ду бло ва Ма ри ја
Са мар џи ја и Ма ша Алек сић
оки ти ле сре бр ном ме да љом, а
На та ли ја Бо ха ре вић (БК Пан -
че во) и Ми о на Алек сић (БК
Пан че во) брон за ном у па ру с
Ла ном Дра ми ћа нин и Пе тром
Гор дић из Кра гу јев ца.

РО ДА КУП

Кра гу је вац је про шлог ви кен -
да био до ма ћин Пр вен ства Ср -
би је у Б груп ним ве жба ма у
рит мич кој гим на сти ци. У дво -
ра ни „Је зе ро” оку пи ли су се
так ми ча ри из 23 клу ба из два -
на ест гра до ва у Ср би ји. Би ло
је то над ме та ње на ко је су до -
шли са мо нај бо љи и нај спрем -
ни ји, сви жељ ни успе ха и ме -
да ља. За ово так ми че ње се ве -
жба то ком це ле го ди не...

Пред во ђе не тре не ром Је ле -
ном Га чић Ми лић, три еки пе
из Пан че ва уче ство ва ле су на
овом пре сти жном так ми че њу,
а што је нај ва жни је – све
девојчи це су се вра ти ле с
медаља ма.

Ка те го ри ја пи о нир ки би ла је
нај број ни ја, јер се у тој кон ку -
рен ци ји над ме та ла чак три де -
сет јед на еки па, а на ше ма ле
су гра ђан ке осво ји ле су ви це -

шам пи он ску ти ту лу. Ка дет ки -
ње су за ра ди ле брон за на од лич -
ја и у ви ше бо ју и у ко ре о гра фи -
ји са обру чем. Мла ђе ју ни ор ке,
де вој чи це ко је с Је ле ном Га чић
Ми лић ра де ско ро де сет го дина,

још јед ном су за бли ста ле пу -
ним сја јем па су по ста ле шам -
пи он ке Ср би је и у ви ше бо ју и у
ве жба ма са обру чем.

Овај упор ни тим чи не: Јо ва -
на Рад ма но вић, На ђа За ри ја,

Та ма ра Сте фа но вић и Ми о на
Бал ча ко вић, а за ка дет ску се -
лек ци ју су на сту пи ле: Иво на
Ва сић, Ан дреа Ва сић, Ва лен -
ти на Би је лић, Ду ња Јев тић,
Алек сан дра Па пу лић и На ђа
Сто ја но вић.

Све три еки пе су се пла си ра -
ле и у фи на ле др жав ног пр -
вен ства, ко је ће би ти одр жа но
у ок то бру. До кра ја се зо не на -
ше мла де су гра ђан ке уче ство -
ва ће на још не ко ли ко тур ни ра,
а по том сле ди лет ња па у за.
Упис но вих чла но ва у пан че -
вач ку сек ци ју ГД-а Па ли лу ла
вр ши ће се од сеп тем бра.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ГИМ НА СТИ ЦИ

ПАН ЧЕВ КЕ НАЈ БО ЉЕ У СР БИ ЈИ

На ме ђу на род ном тур ни ру „Ро -
да куп” у Бе о гра ду, у кон ку -
рен ци ји 800 бо ра ца, над ме та -
ло се и три на ест ка ра ти ста пан -
че вач ке Мла до сти.

Злат ну ме да љу осво ји ла је
Са ра Жу нић, сре бром су се оки -
ти ли На та ша Пап Мар ко вић,
Не ма ња Жив ков, Ду ња Јо ва но -
вић и Мар ко Ми лу ти но вић, а
брон зе су за ра ди ли Ми лош Ми -
лу ти но вић (две), Ђор ђе Шу шак
и Со фи ја Сте фа но вић.

Так ми чар ке Мла до сти Са ра
Жу нић, Та ра Ђур ђе вић, Со фи -
ја Сте фа но вић и Та ма ра Га ври -
ло вић уче ство ва ће на Бал кан -
ском пр вен ству, ко је ће би ти
одр жа но од 30. ма ја до 2. ју на
у Ба ња лу ци.

ДЕ ВОЈ КЕ НА ПЕ ТОМ МЕ СТУ

Спу ште на је за ве са на пр вен стве ну тр ку у Су пер Б ли ги за

ру ко ме та ши це. Де вој ке ко је пред во ди тре нер Мар ко Кр стић

окон ча ле су се зо ну на пе том ме сту. По сле 22 утак ми це

оства ри ле су скор од је да на ест по бе да и исто то ли ко по ра за.

Све тла на Ни чев ски и ње не са и гра чи це про шлог ви кен да

го сто ва ле су у Пи ро ту, где су од исто и ме ног ри ва ла из гу би -

ле с 30:24 (14:15). Нај за па же ни је у ре до ви ма го шћи би ле

су Ти ја на Си мић и Не ве на Џе лај ли ја, са по шест го ло ва, а

Све тла на Ни чев ски је че ти ри пу та би ла пре ци зна.

Пла сма ном у гор њи део та бе ле ЖРК Пан че во је за вр шио

још јед ну успе шну се зо ну.

Стране припремио

Александар
Живковић
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Драгана
Вадалчевић,
гимназијалка:

     – Вероватно ћу 
ићи с другарицом 
на неку журку.
Славићемо 
крај школе.

Мирјана Матић,
гимназијалка:

     – Викенд ћу
провести с другарицом
по журкама. Поред
тога, тражићемо
хаљине за матуру.
Посетићемо неки тржни
центар у Београду.
Биће прелепо.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Играјте се значкама
Играјте се значкама, ордењем на грудима,

приредбама тачкама, а не живим људима.

Играјте се правцима, крађама и кривцима,

врапцима и мравцима, а не нашим живцима.

Играјте се муњама и вулканским лавама,

чворцима и жуњама, а не нашим главама.

Играјте се значкама, ордењем на грудима,

играчкама пљачкама, а не живим људима.

Сонг о слободи
Птица шета небом,

риба шета водом,

буба шета травом,

а човек слободом.

Слобода је небо,

слобода је вода,

слобода је травањ,

човек је слобода.

Сила ником није мила
Сила ником није мила и над силом има сила.

И над зверком има зверка која чека која мерка.

И над прутом има прут и над љутим има љут.

Сила никад није драга и над снагом има снага.

И над школом има ђак

и над јаким има јак.

Жуто жито златан сноп

и над попом има поп.

Текст: Љубивоје Ршумовић

„Ди зел ка” об ра до ва ла 
сво је на ви ја че

„Бр зи воз” пу ту је у Бач ки
Ја рак

У про те клих де се так да на љу би те љи нај -
ва жни је спо ред не ства ри на све ту ко ји
пра те де ша ва ња у Срп ској ли ги гру па
„Вој во ди на” има ли су при ли ке да по -
сма тра ју утак ми це 30. и 31. ко ла тре ћег
ран га так ми че ња.

Фи ниш сва ке пр вен стве не тр ке сам
по се би до но си мно га уз бу ђе ња, а овај
је вра тио осме хе на ли ца при ста ли ца ма
Же ле зни ча ра и Ди на ма 1945.

Три де се то ко ло шам пи о на та, ко је је
би ло на про гра му у сре ду, 15. ма ја, по -
ка за ло је да се у Пан че ву игра ква ли те -
тан фуд бал и да срп ско ли га ши из на -
шег гра да има ју ква ли те та и за ве ће до -
ме те.

На те ре ну СЦ-а „Мла дост” Же ле зни -
чар је уго стио не у год ни Рад нич ки из
Срем ске Ми тро ви це и по сле ве ли ке бор -
бе ус пео да га са вла да с ми ни мал ним
ре зул та том од 1:0. Гол вре дан ве ли ка
три бо да по сти гао је ка пи тен по пу лар -
не „ди зел ке” Да ни ло Ко ва че вић.

У исто вре ме Ди на мо 1945 го сто вао
је у Вр шцу, где је од ме рио сна ге са исто -

и ме ним до ма ћим ти мом. Иа ко су до -
ма ћи ни има ли ви ше од игре и те рен ску
ини ци ја ти ву, од бра на Ди на ма с гол ма -
ном Ан џи ћем на че лу од лич но је де ло -
ва ла, а мом ци ко је пред во ди тре нер Ду -
шан Ђо кић ни су се упла ши ли ни ка да
су Вр шча ни по ве ли с 1:0. На ста ви ли су
да игра ју сво ју игру, а на гра да за по жр -
тво ва ње усле ди ла је у ви ду по гот ка Лу -
ке Пе тро ви ћа ко јим је по ста вљен и ко -
на чан ре зул тат: ОФК Вр шац – Ди на мо
1945 1:1.

Пр вен стве на тр ка за бо до ве на ста -
вље на је про шлог ви кен да, ме че ви ма
31. ко ла. „Бр зи воз” је у овој рун ди шам -
пи о на та био сло бо дан, док је „ди зел ка”,
осо ко ље на по бе дом над Рад нич ким, пу -
то ва ла у При гре ви цу, где се са ста ла с
Брат ством 1946, ти мом ко ји се го ди на -
ма на ла зи у са мом вр ху Срп ске ли ге.

Иа ко је до ма ћин у овај меч ушао као
фа во рит, Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви
са и гра чи же ле ли су три јумф, хте ли су
да „ве жу” по бе де, осво је но ва три бо да
и мир но са че ка ју крај шам пи о на та. И
ус пе ли су! Брат ство 1946 – Же ле зни -
чар 0:1 (0:0).

Тре нер „ди зел ке” Не бој ша Пе тро вић
за овај меч по ве ре ње је по кло нио еки -
пи у са ста ву: Ка та нић, Јан ку лов, Ђор -
ђе вић, Спа сков ски, Ани чић, Ми ле кић,
Шо бат, Ко ва че вић, Ву че вић, Ман дић и

Ру ња ић, а при ли ку су до би ли и Ра ди са -
вље вић и Ста ној ко вић.

Пан чев ци су од пр вог ми ну та игра ли
с мно го ви ше же ље и енер ги је, на мет -
ну ли свој ри там и дик ти ра ли тем по
утак ми це. По ла ко али си гур но, фуд ба -
ле ри „Же ље” су све ви ше пре у зи ма ли
те рен ску ини ци ја ти ву и сте за ли обруч
око го ла до ма ћи на.

Упор ност и уло же ни труд ис пла ти ли
су се сре ди ном дру гог по лу вре ме на, ка -
да је је дан од нај за па же ни јих ак те ра
ове утак ми це, Бо жи дар Шо бат, ре зант -
ним удар цем по зе мљи по слао лоп ту на
же ље но ме сто – у мре жу гол ма на Брат -
ства 1946. Био је то је дан али ја ко вре -
дан гол Же ле зни ча ра, ко јим су осво је -
на но ва три бо да.

На пр вен стве ној та бе ли ста ње из гле -
да ова ко: Ди на мо 1945 је на ше стом
ме сту са 42 бо да, а Же ле зни чар је сед -
ми с јед ним по е ном ма ње. Иду ћег ви -
кен да „бр зи воз” иде у Бач ки Ја рак, где
га че ка по след ње пла си ра на Мла дост,
ко ја се још увек ни је од ре кла бор бе за
оп ста нак. Не ће ни Же ле зни чар би ти на
ма њим ис ку ше њи ма. На СЦ „Мла дост”
до ла зи дру го пла си ра ни Хај дук из Ку ле,
тим ко ји је ве ћи део шам пи о на та про -
вео на ли дер ској по зи ци ји. Ова утак ми -
ца се игра у не де љу, 26. ма ја, од 16.30.

А. Живковић

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР „ВЕ ЗАО” ПО БЕ ДЕ

Дејан Јовановић,
гимназијалац:

     – Ово је посебан
викенд. Вероватно 
ћемо ићи на неку журку 
у кафићу, можда 
у „Кулу” или „Круну”.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ МЛА ДИХ КО ШАР КА ША

КРИС-КРОС ДРУ ГИ У ВОЈ ВО ДИ НИ
Мла ди ко шар ка ши Крис-кро са на ста -
вља ју да ни жу успе хе и већ не ко ли ко
го ди на у кон ти ну и те ту на ла зе се у вр ху
вој во ђан ске ко шар ке.

Фи нал ни тур нир осам нај бо љих еки -
па из на ше по кра ји не одр жан је од 10.
до 12. ма ја у Пан че ву, Сом бо ру и Зре -
ња ни ну. Пи о ни ри Крис-кро са су у че -
тврт фи на лу на до ма ћем те ре ну у Пан -
че ву са вла да ли Ср бо бран са 74:57. У
по лу фи на лу у Сом бо ру по сле про ду жет -
ка по бе ди ли су до ма ћу еки пу Џо ке ра са
40:39, а у фи нал ној утак ми ци Пр вен -
ства Вој во ди не, у ве о ма уз бу дљи вој и
не из ве сној за вр шни ци, еки па Пе тров -
гра да ис ко ри сти ла је пред ност до ма ћег
те ре на и са вла да ла Крис-крос са 47:43.

За нај бо ље игра че на тур ни ру иза бра -
ни су Ла зар Мај кић (КК Пе тров град) и
Са ва Илић (КК Крис-крос), а нај бо љи
шу тер био је Алек сан дар Би хлер, та ко -
ђе члан Крис-кро са.

Пред во ђе ни тре не ром Вла ди ми ром
Или ћем, ве ли ки успех су оства ри ли:
Алек сан дар Би хлер, Са ва Илић, Вук
Ми кић, Сте фан До зет, Ду шан Стан ко -

вић, Ђор ђе Кла да рин, Фи лип Ри сто -
вић, Ан дреј Бо жић, Вла ди мир Ћи рић,
Јо сиф Елк хе др, Ду шан Ки ћо вић и Урош
Јо ва но вић. А. Ж.


