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У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  26 .  АПРИЛА 2019.Број 4812, година CLI

ГРАДОНАЧЕЛНИК О САОБРАЋАЈНИМ ВЕЗАМА С ПРЕСТОНИЦОМ

ДО БЕОГРАДА ТРИ САТА ХОДА
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Шта се догодило са
Исусом у Јерусалиму
» стране 8 и 9

Три приче о 
Првом мају
» страна 7

ПРАЗНИКПРАЗНИК

Требало је да панчевачки

јавни превозник преузме

линију 108 београдског

ГСП-а, али...

Цена шездесет нових 

аутобуса и нове главне

аутобуске станице 

– 12 милиона евра

Неколико опција, свакој

нешто фали: комбисти 

у систему? Не!

ХХ РР ИИ СС ТТ ОО СС   ВВ ОО СС КК РР ЕЕ СС ЕЕ !!

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

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

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

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

ПРАЗНИЧНА ПАУЗА

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

Овај број „Пан че вца” је двоброј. Следећи број иза ћи ће 10. ма ја.
Бла гај на у Ули ци Ву ка Ка ра џи ћа 1 због пра зни ка ће има ти сле де ће 
рад но вре ме:

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

СПЕЦИЈАЛНИ

ДОДАТАК СПЕЦИЈАЛНИ

ДОДАТАК

ПОТПУНИ ВОДИЧ

КО СВЕ

РАДИ

ТОКОМ

ПРАЗНИКА

У ПАНЧЕВУ

ДЕЖУРНЕ

ПРОДАВНИЦЕ,

ЗДРАВСТВЕНЕ

УСТАНОВЕ И

СЕРВИСИ
Страна 3 Страна 2



ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Опасност на сваком кораку.

У уторак, 23. априла, у Улици ослобођења

Снимио: Милан Шупица

Петак, 26. април 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

ГРАДОНАЧЕЛНИК О САОБРАЋАЈНИМ ВЕЗАМА С ПРЕСТОНИЦОМ

Во ле се као Ср би и Хр ва ти
То је тре ба ло ви де ти: по сле за вр шет ка не дав но од и гра не утак ми це ру -
ко мет них ре пре зен та ци ја Ср би је и Хр ват ске те ле ви зиј ске ка ме ре су за -
бе ле жи ле ка ко се чла но ви јед не и дру ге еки пе ср дач но по здра вља ју и
гр ле као да је реч о не кој нор мал ној и уо би ча је ној утак ми ци, а не о су -
сре ту на ци о нал них се лек ци ја из две по сва ђа не др жа ве.

За ре дов не пра ти о це спорт ских до га ђа ја ово ни је би ло из не на ђе ње. У
до брим од но си ма су и ва тер по ли сти срп ске и хр ват ске ре пре зен та ци је
и њи хо ви се лек то ри, ко ји се, по пут ру ко ме та ша, ср дач но по здра вља ју
по сле сва ке утак ми це.

Ме ђу тим, у од но су на до бро и мир но за вр ше не утак ми це на ци о нал -
них се лек ци ја Хр ват ске и Ср би је, мно го је ви ше су сре та срп ских и
хрват ских ре пре зен та ци ја и клу бо ва ко ји се за вр ша ва ју уз на ви јач ке
ту че, ме ђу соб не увре де игра ча, на ци о на ли стич ка скан ди ра ња и дру ге
ин ци ден те.

Је дан од при ме ра хр ват ске мр жње пре ма оном што до ла зи из Бе о гра -
да и Ср би је је сте не дав ни по сту пак Ја сми на Ре пе ше, тре не ра ко шар ка -
ша „Бу дућ но сти” из Под го ри це. За оне ко ји то не зна ју – у пи та њу је
бив ши ду го го ди шњи тре нер за гре бач ке „Це де ви те” и се лек тор ко шар -
ка шке ре пре зен та ци је Хр ват ске.

Ка да су ко шар ка ши „Цр ве не зве зде” не дав но за слу же но и бо љом
игром де кла си ра ли тим ко ји он са да во ди, уме сто да спорт ски при зна
по раз од бо љег, он је кри ви цу за све сва лио на на ви ја че „Цр ве не зве -
зде”. По ње го вом ми шље њу, они су нај ви ше до при не ли по ра зу „Бу дућ -
но сти”, јер су ње го вом ти му при ре ди ли ужа сан и, ка ко је на гла сио, не -
при ја тељ ски до чек.

То је са мо је дан од раз ло га због ко јих се на ме ће пи та ње до кле ће Ср -
би ја и Хр ват ска би ти за ва ђе не и има ти ло ше ме ђу соб не од но се. Шест
го ди на по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та Фран цу ска, Ен гле ска и
дру ге за пад но е вроп ске др жа ве, без об зи ра на ту роб ну про шлост, при -
ста ле су да се ује ди не с Не мач ком и фор ми ра ју За јед ни цу за угаљ и че -
лик, ко ја је би ла пре те ча да на шње Европ ске уни је.

Још је дан при мер: иа ко су Не мач ка и Ру си ја то ком Дру гог свет ског
ра та би ле же сто ки не при ја те љи с об зи ром на ви ше ми ли он ске ру ске жр -
тве, еко ном ска раз ме на из ме ђу те две зе мље да нас се ме ри у де се ти на -
ма ми ли јар ди евра, а ау то мо бил ски кон церн „Фол ксва ген” је је дан од
нај ве ћих из во зни ка на ру ско тр жи ште. С дру ге стра не, иа ко је од ра та у
Хр ват ској про шло ви ше од два де сет го ди на, Ср би ја и да ље с том др жа -
вом не ма го то во ни ка кве од но се.

На ме ће се пи та ње да ли је мо гу ће да бу де дру га чи је, с об зи ром на ме -
ђу на ци о нал не ин ци ден те, тзв. ца рин ски рат во ђен пре не ко ли ко го ди на
из ме ђу Ср би је и Хр ват ске, уни шта ва ња срп ских ау то мо би ла у Хр ват -
ској, па ље ња срп ских но ви на у цен тру За гре ба, уста шка скан ди ра ња на
спорт ским до га ђа ји ма итд. Да ли је мо гу ће то пре ћу та ти и иг но ри са ти
очи гле дан тренд ре ха би ли та ци је уста ша и уста шког по кре та, ко ји је у
Хр ват ској све ја чи, као и увре де ко је до ла зе из те зе мље и од ње них по -
ли ти ча ра на ра чун Ср би је?

На ши ме ди ји ових да на су об ја ви ли текст о ин ци ден ту на Хр ват ском
при мор ју до ко јег је до шло на кон што су та мо шњи по ли цај ци ухва ти ли
де цу ка ко у јед ном гра ду уни шта ва ју срп ске ау то мо би ле. На пи та ње по -
ли ци је за што су то ра ди ли, од го во ри ли су да су их та ко са ве то ва ли ро -
ди те љи, јер су срп ски ау то мо би ли „зло че сти”!?

Овај, на пр ви по глед ба на лан ин ци дент су о чио нас је с по ра жа ва ју -
ћом исти ном да у Хр ват ској има оних ко ји уче де цу од ма лих но гу да
мр зе дру ге љу де са мо због то га што су дру га чи је на ци о нал но сти. Мо же
ли се у та квим окол но сти ма оче ки ва ти да Ср би ја и Хр ват ска јед ног да -
на поч ну нор мал но да са ра ђу ју и да ста би ли зу ју ме ђу соб не од но се?

*  * *
Офи ци ри, вој ни ци и ци ви ли за по сле ни у Вој сци Ср би је ових да на ће
обе ле жи ти још је дан пра зник те ва жне ин сти ту ци је на ше др жа ве. Иа ко
још увек има оних ко ји сма тра ју да да на шња ар ми ја не мо же да се по ре -
ди са оном ко ја је по сто ја ла у вре ме не ка да шње Ју го сла ви је, не по бит но
је да је ста ње у њој из ме се ца у ме сец све бо ље.

Уме сто скан да ла, афе ра, са мо у би ста ва и уни шта ва ња вој не опре ме,
што су не кад би ле до ми нант не те ме ме ди ја у из ве шта ва њу о Вој сци Ср -
би је, са да се нај че шће го во ри или пи ше о по зи тив ним при ме ри ма и до -
брим ре зул та ти ма мла ди ћа и де во ја ка ко ји но се уни фор ме.

Иа ко има до ста оних ко ји су, не за до вољ ни, у по тра зи за ве ћим пла та -
ма, на пу сти ли вој ску, они су у ма њи ни у од но су на оне ко ји су оста ли у
њој и сво јим ра дом и за ла га њем до при но се то ме да Вој ска Ср би је, уз
Срп ску пра во слав ну цр кву, бу де ин сти ту ци ја ко јој се у на шој др жа ви
нај ви ше ве ру је. Због то га, офи ци ри ма, вој ни ци ма и ци ви ли ма у Вој сци
Ср би је же ли мо сре ћан 23. април, дан на ше ар ми је.

Пише: Михајло Глигорић

Тре ба ло је да пан че вач ки
јав ни пре во зник пре у зме
ли ни ју 108 бе о град ског
ГСП-а, али...

Це на ше зде сет но вих 
ау то бу са и но ве глав не 
ау то бу ске ста ни це 
– 12 ми ли о на евра

Ка ко ства ри – баш као и ау то бу си и
во зо ви – сто је, уско ро ће у мо ду по -
но во ући ау то сто пи ра ње. Овај, не та -
ко дав но, нај у по тре бљи ва ни ји мо дел
пре ба ци ва ња од Пан че ва до Бе о гра да
има све тлу пер спек ти ву јер је очи -
глед но да АТП не ма ка па ци те те да се
ба ви овим де лом свог по сла, те да су
пре го во ри из ме ђу два гра да о по врат -
ку „Бе о во за” на пан че вач ке ши не тек
за по че ти.

Гра до на чел ник Са ша Па влов при -
се ћа се да су Си ни ша Ма ли, та да шњи
пре сто нич ки пр ви чо век, и он пре три
го ди не пот пи са ли ме мо ран дум о са -
рад њи да ће за јед нич ки ра ди ти на по -
ди за њу ни воа ква ли те та јав ног тран -
спор та из ме ђу два гра да; има ли су
обо ји ца до бру во љу за то.

По сто ји ин те рес при ват ни ка

На осно ву тог до ку мен та, Пан че во је,
ка же Па влов, ис пу ни ло сво је оба ве зе:
Са о бра ћај ни фа кул тет је ура дио сту -
ди ју еко ном ске ис пла ти во сти по ла за -
ка „Бе о во за” из на шег гра да, као и
пред ло га да пан че вач ки јав ни пре во -

зник пре у зме ли ни ју 108 бе о град ског
ГСП-а и да је про ду жи до хо те ла „Та -
миш”, по што је сви ма би ло ја сно да
је ре ла ци ја од Бо го сло ви је до ки ло -
ме тар ис пред на шег гра да, та ква
„скра ће на”, не про фи та бил на.

– Ис пла ти во је би ло и јед но и дру -
го, али је бе о град ски се кре та ри јат који

се ба ви са о бра ћа јем све сто пи рао уз
об ја шње ње да пред лог ни је у скла ду
са За ко ном о ко му нал ним де лат но -
сти ма. Ни сам си гу ран да они до бро
ту ма че тај за кон, јер су ми и љу ди из
„Ср би ја во за” ре кли да је по треб на са -
мо до бра во ља. С на ше стра не она по -
сто ји. У ме ђу вре ме ну, до шло је и до
про ме на љу ди ко ји се у Бе о гра ду ба ве
овом про бле ма ти ком, па ће мо на ста -
ви ти раз го во ре – обе ћа ва гра до на чел -
ник и до да је да се, по ред за до во ље ња
по тре бе пу то ва ња уче ни ка, сту де на та
и рад ни ка, са да у Пан че ву отва ра
„озбиљ на ин ду стриј ска зо на, па и

саобра ћај не спо не с Бе о гра дом мо ра -
ју да бу ду та кве”.

Ка да је АТП у пи та њу, че ка се ре а -
ли за ци ја про јек та јав но-при ват ног
парт нер ства, што мо же да по тра је од
два и по до шест ме се ци, за то што
пред сто ји рас пи си ва ње тен де ра, па 55
да на за кон ског ро ка ње го вог тра ја ња,
за тим рок за жал бе на кон отва ра ња
по ну да...

– Ис ход тен де ра, због на ших зах те -
ва, ни је из ве стан! Ми је смо ана ли зи -
ра ли си ту а ци ју и за кљу чи ли да при -
ват ни ин те рес за ова кву вр сту по сла
по сто ји, али је пи та ње да ли не ко мо -
же да за до во љи на ше усло ве: ре ци мо,
да у ро ку од го ди ну да на има ула га ња
од 12 ми ли о на евра, ко ли ко ко шта

ше зде сет но вих ау то бу са и из град ња
но ве глав не ау то бу ске ста ни це – ка же
Па влов.

Ком би сти у си сте му? Не!

Иа ко ни је пе си ми ста у ве зи с јав но-
при ват ним парт нер ством, гра до на -
чел ник об ја шња ва да се раз ма тра ју и
ре зер вне оп ци је. Јед на од њих је, по
ње му, из најм љи ва ње но вих ау то бу са,
јер „Град из јав них фи нан си ја ви ше
не ће ку по ва ти ни по лов не, ни но ве ау -
то бу се, по што су тра не ко мо же да нас
оп ту жи да смо по ди за ли вред ност
фир ме пре ула ска у парт нер ство”.

Па влов при ча да по сто ји још не што
ва жно, да је си ту а ци ја ком плек сна и
до да је:

– Осе ћа мо оба ве зу пре ма сво јим су -
гра ђа ни ма да им као град обез бе ди мо
пу то ва ње за Бе о град, али ако до ни ра -
мо но вац АТП-у за из најм љи ва ње во -
зи ла, што ни је, под вла чим, суб вен ци -
ја, не го до на ци ја, он да се за пи там
за што да ра ди мо не што што за и ста ни -
је у скла ду са За ко ном о ко му нал ним
де лат но сти ма: мо рал на оправ да ност
по сто ји – љу ди мо ра ју да пу ту ју – али
она не укла ња кри вич ну од го вор ност.
И, нај по губ ни је би би ло да ком би сте
уве де мо у си стем јер би смо та ко бу ду -
ће пред у зе ће ко је тре ба да пре у зме свој
део по сла у ве зи с пре во зом пут ни ка
до ве ли у озби љан про блем ка да се ра -
ди о при хо ди ма: ако јед ном уве де мо
ком би сте у си стем, ка ко он да мо же мо
да оче ку је мо да ће оти ћи ка да им ка -
же мо: хва ла, ни сте нам ви ше по треб -
ни. Ти ме би смо уру ши ли про фит фир -
ме у ко јој ће и Град има ти уче шће,
за што би смо ра ди ли про тив се бе?!

Да под се ти мо: оба ве за Гра да је обез -
бе ђи ва ње ко му нал не де лат но сти, што
под ра зу ме ва град ске ли ни је и оне ка
се ли ма, тј. суб вен ци о ни са ње ка ра та за
шко лар це и пен зи о не ре. Пре шест-се -
дам го ди на де тек то ва ни су ве ли ки про -
бле ми у ве зи с функ ци о ни са њем град -
ског јав ног пре во зни ка, од но сно да је
фир ма би ла пред сте ча јем: из град ског
бу џе та из два ја но је 400 ми ли о на ди на -
ра го ди шње за пу ко пре жи вља ва ње.

На по чет ку ре ко смо шта ће пре ко
пу та хо те ла „Та миш” по но во би ти у
мо ди... С. Трај ко вић

НЕ КО ЛИ КО ОП ЦИ ЈА, 
СВА КОЈ НЕ ШТО ФА ЛИ

Субвенционисање карата за ученике, студенте и пензионере – обавеза је Града

Магловита будућност градског јавног превоза

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Саша Павлов:
„Отвара се озбиљна
индустријска зона, 
па и саобраћајне 
споне с Београдом 
морају да буду такве”.
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Ве ћи на про дав ни ца
не ће ра ди ти са мо 
на Ус крс

У До му здра вља
дежу ра ам бу лан та
„Но ви град”

АТП по но во уво ди
лини ју до 
Де во јач ког бу на ра

Од 26. апри ла па 
све до 2. ма ја не ма
на пла те пар ки ра ња

Нај ма ње де сет не рад них да на
за пред сто је ће ус кр шње и пр -
во мај ске пра зни ке је по клон
за по сле ни ма ко ји ни су мо гли
да за ми сле. Не ки ма ће то би ти
при ли ка за опу шта ње са чла -
но ви ма по ро ди це, дру ги ма за
пу то ва ња, а тре ћи ма за „пу ње -
ње ба те ри ја” и од мор од уо би -
ча је не сва ко дне ви це. Са мо да
још бу де ле по вре ме...

Ужи ва њу у Ус кр су и Пр вом
ма ју до при не ће и тр го ви не, ко -
је не ће ра ди ти је ди но 28. апри -
ла, на Ус крс, док ће то ком оста -
лих да на би ти отво ре не.

Рад но вре ме про дај них обје -
ка та „Мак си ја” би ће уо би ча -

је но све до Ве ли ког пет ка, 26.
апри ла, ка да ће они би ти отво -
ре ни са мо до 18 са ти. Дан ка -
сни је у са мо по слу га ма тог
трго вач ког лан ца мо ћи ће да
се па за ри до 21 сат, а на Ус -
крс, 28. апри ла, оне ће би ти
затворе не.

Тр го вач ки објек ти ИДЕА ра -
ди ће сва ко днев но до 22 са та, а

је ди ни не рад ни дан би ће им
не де ља, због Ус кр са.

У „Ли длу” су нам ре кли да
ће, што се њи хо вог рад ног вре -
ме на ти че, је ди ни из у зе ци то -
ком пра зни ка би ти Ве ли ки пе -
так, ка да ће ра ди ти до 18 са ти,
не де ља, 28. април, ка да ће би -
ти за тво ре ни, и 1. мај. На Пра -
зник ра да би ће отво ре ни за

купце са мо до 14 са ти. Исти
од го вор смо до би ли и у ДИС-у.

АТП је на ја вио да ће од 26.
апри ла до 2. ма ја за ау то бу се
тог јав ног ко му нал ног пред у -
зе ћа ва жи ти су бот њи и не дељ -
ни ред во жње, а да ће од 1. ма -
ја по но во би ти ус по ста вљен
пре воз на се зон ској ли ни ји Пан -
че во – Де во јач ки бу нар.

На сам Пра зник ра да и су -
тра дан ти ау то бу си ће из Пан -
че ва ићи у 7.30 и у 18 са ти, а с
Де во јач ког бу на ра ће се вра -
ћа ти у 8.30 и у 19 са ти.

То ком пред сто је ћих пра зни -
ка де жу ра ће и за по сле ни у До -
му здра вља. За оне ко ји ра де у
Хит ној по мо ћи, рад но вре ме ће
би ти уо би ча је но, а сви ко ји ма
бу де тре ба ла по моћ, мо ћи ће да
је до би ју у ам бу лан ти „Но ви
град”. За де цу ће де жу ра ти школ -
ски дис пан зер. У До му здра вља
су нам ре кли и да ће ам бу лан те
у се ли ма ра ди ти у пе так, су бо -
ту, не де љу, по не де љак, као и 1.
и 2. ма ја од 7 до 12 са ти.

За Ус крс и 1. мај од ма ра ће
се и за по сле ни у Пар кинг-сер -
ви су ЈКП-а „Хи ги је на”. Од 26.
апри ла па све до 2. ма ја они
не ће кон тро ли са ти на пла ту на
зо ни ра ним пар кин зи ма у гра -
ду. За тво ре ни пар кинг на бу -
вља ку би ће отво рен 26. и 27.
апри ла и 2. ма ја.

М. Гли го рић

УСКРС ОДМАХ ПРЕ ПРВОГ МАЈА, НАЈ ЛЕП ШИ ПО КЛОН ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ

РАДИЋЕ САМО КО МОРА

НА КОН ПРА ЗНИ КА

Свира „Кон тра бан да”
У дво ра ни „Апо ло” До ма
омла ди не у су бо ту, 4. ма ја,
од 22 са та, би ће одр жа на
свир ка култ ног бен да из
Пан че ва „Кон тра бан да”, ко -
ји су по чет ком де ве де се тих
осно ва ли бра ћа Вла ди мир
и Бра ни слав Радо ва но вић.

Опро ба ли су се у раз ли -
чи тим уло га ма на сце ни,
мул ти ме ди ји и све му што
је би ло ин те ре сант но ра ди -
ти са ал тер на тив ним зву ком
од сре ди не де ве де се тих до
по чет ка 21. ве ка.

Овом при ли ком с Ра до -
ва но ви ће ви ма ће сви ра ти
Це зар (бас-ги та ра), Игор Ми -
тић (со ло ги та ра) и Љу би ша
Ми ло ше вић (буб ње ви).

Кон цер том на ко јем ће
го сто ва ти и бенд „Хит на по -
моћ” би ће за тво ре на кон -
церт на се зо на у „Апо лу”.

Предах за Панчевце

Уко ли ко тра жи те по сао, ва жна
вест за вас гла си да ће ово го -
ди шњи Са јам за по шља ва ња ко -
ји тра ди ци о нал но ор га ни зу је
Град Пан че во у са рад њи с На -
ци о нал ном слу жбом за за по -
шља ва ње (НСЗ) би ти одр жан у
сре ду, 8. ма ја, од 11 до 13 са -
ти, у Ули ци вој во де Жи во ји на
Ми ши ћа (Кор зо).

У Град ској упра ви оче ку ју да
ће на Сај му уче ство ва ти око
40 по сло да ва ца, ко ји ће огла -
си ти при бли жно 200 сло бод -
них рад них ме ста. Тре ба ло би
да до га ђај оба ве зно по се те и
сту ден ти, бу ду ћи да ће од ре -
ђе ни штан до ви би ти ре зер ви -
са ни за по сло дав це ко ји уче -
ству ју у про јек ту „Сту дент ска
лет ња прак са”.

За ин те ре со ва ним су гра ђа ни -
ма ће на штан ду Гра да Панчева

би ти до ступ не све ин фор ма -
ци је у ве зи са отво ре ним јав -
ним позивoм ко ји се од но си
на ме ре ак тив не по ли ти ке за -
по шља ва ња: „Са мо за по шља ва -
ње” (сред ства за отва ра ње при -
вред ног дру штва или пред у зет -
нич ке рад ње, на бав ку опре ме
и адап та ци ју про сто ра) и „Отва -
ра ње но вих рад них ме ста”
(сред ства на ме ње на пред у зет -
ни ци ма, ми кро и ма лим пред -
у зе ћи ма с те ри то ри је гра да
Пан че ва). На штан ду На ци о -
нал не слу жбе за за по шља ва ње
за ин те ре со ва ни ће има ти при -
ли ку да се рас пи та ју о услу га -
ма и про гра ми ма ко је пру жа
та уста но ва.

Ор га ни за то ри на по ми њу да
ће, у слу ча ју ло ших вре мен ских
усло ва, Са јам би ти пре се љен у
хол Град ске упра ве. Д. К.

Ка ко је са оп шти ло По ве ре ни -
штво за из бе гли це, до не та је
од лу ка о ре ша ва њу стам бе них
по тре ба из бе гли ца да ва њем ста -
но ва у за куп.

Сви за ин те ре со ва ни мо ћи ће
да од 25. апри ла по гле да ју ли -
сту ко ри сни ка, а она ће би ти
об ја вље на на огла сним та бла -
ма По ве ре ни штва за из бе гли -
це и ме сних кан це ла ри ја, као
и на ин тер нет пре зен та ци ја ма
Гра да Пан че ва (www.pancevo.rs)
и Ко ме са ри ја та за из бе гли це и
ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је
(www.kirs. gov.rs).

М. Г.

НА ЈА ВА ИЗ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Са јам за по шља ва ња 8. ма ја

КО МЕ СА РИ ЈА Т 
ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ

Го то ва ли ста 
за да ва ње ста но ва 

у за куп

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

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

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

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

да др Љу би цу Ла зић ко ле ге
сма тра ју јед ним од нај бо -
љих ди јаг но сти ча ра у на шој
зе мљи.

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

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

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

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

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

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

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све ве ћи број
Пан чев ки и Пан че ва ца би -
ра За вод „Пан че вац”, по себ -

но он да ка да је
нео п ход но ура -
ди ти пре гле де и
ана ли зе на јед -
ном ме сту и до -
би ти ре зул та те
што пре. С тим
у ве зи, тре ба
под се ти ти и на
то да се у За во -
ду, при ме ра ра -

ди, све вр сте ле кар ских уве -
ре ња из да ју за мак си мал но
два са та.

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

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

Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 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

Телефон за
информације:
013/21-90-900

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

Осмех – ваш 
нај бо љи адут

Цен тар за хит ну и ре ста у ра тив -
ну сто ма то ло ги ју „Ни ко дент ме -
дик” ис ти че се ква ли те том услу -
га, са вре ме ном опре мом, про -
фе си о нал ним и љу ба зним осо -
бљем и при јат ним ам би јен том,
па се све ве ћи број на ших су гра -
ђа на од лу чу је за услу ге те сто -
ма то ло шке ор ди на ци је, ко јом
ру ко во ди др Ђор ђе Ни ко лић.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња,
у „Ни ко ден ту” су од лу чи ли да
по но во по кре ну ве ли ку је се њу
ак ци ју „По вра ти осмех”, у окви -
ру ко је сви они ко ји ма су нео п -

ход не услу ге из обла сти це ло -
куп не сто ма то ло ги је, оства ру ју
пра во на чак до 30% по пу ста.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед, пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2. По се ти те
„Ни ко дент ме дик”, осе ти те спој
на у ке и умет но сти, ожи ви те
свој осмех и жи ви те за исти,
јер је упра во осмех ваш нај бо -
љи адут! Д. К.

Овако је било прошле године
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Ми слим да је ве ли ка сла бост Са ве за за Ср би ју упра во то
што не схва та ју окру же ње у ко јем се Ср би ја на ла зи и не
схва та ју се бе у том окру же њу. Ако оче ку је те да има те
ме ђу на род ну по др шку, а при том сте ан ти е вроп ски, вр ло
гла сно и ја сно од ре ђе ни, ако је за вас сва ка при ча о Ко со -
ву, по ми ња ње Ко со ва и ре ша ва ње пи та ња Ко со ва из да ја,
он да ствар но не мо же те да оче ку је те по др шку љу ди на
За па ду. Они то не мо гу да схва те. За пад ка же да има свог
са го вор ни ка, а то је Алек сан дар Ву чић, он хо ће Бри сел,
он отва ра по гла вља, он не што ра ди, спо ро али ра ди, он
ће ре ши ти то пи та ње Ко со ва. Ви ше бих во ле ла да има мо
пра ву опо зи ци ју ко ја ће Ву чи ћа по др жа ти у на ме ри да
ре ши Ко со во, ко ја ће има ти не ке кон струк тив не иде је о
Ко со ву и не ће кад се по ме не Ко со во, ви ка ти „из да ја”. Од
ре чи „из да ја” ми је му ка. Има мо та ко ши ро ко по ље ра -
зних дру гих те ма, од ме диј ских сло бо да, вла да ви не пра -
ва, ко руп ци је, ко ја је ви дљи ва го лим оком, где мо же те да
„га ђа те” власт. Не, Ко со во је по пу ли стич ка те ма, за ко ју
се сви по ли ти ча ри ухва те и на ко јој су сви па ли.

(Но ви нар ка Ан то не ла Ри ха, Ра дио „Сло бод на Евро па”,
20. април)

* * *
Ни смо под ле га ли илу зи ји о бр зи ни про ме на. За бри ња ва -
ла нас је чи ње ни ца да се при вид по ку ша ва пред ста ви ти
као су штин ска про ме на. Са мо ре флек си ја, ве ли ко зна ње,
пре и спи ти ва ње, дуг, те жак и стр пљив рад – то је оно што
нам је тре ба ло за су штин ске про ме не. Имао је ду бин ски
осе ћај за вре ме и од го вор ност, да се ни је дан тре ну так тог
вре ме на не из гу би. Не при ста ју ћи на за бо рав на Мир ка
Ђор ђе ви ћа, ми не при ста је мо ни на смрт на ших иде а ла.
Ђор ђе ви ће ва кри ти ка цр кве има ла је ду бо ки мо рал ни
зна чај и ду би ну, јер је био вер ник. Љу ди по пут ње га у Ср -
би ји је да нас ве о ма ма ло или су се не где при вре ме но
скло ни ли. Го во рио је отво ре но и ни је у то ме на ла зио не -
ку по себ ну лич ну хра брост, сма трао је да је ње го ва ду -
жност да упо зо ра ва на до га ђа је и на њи хо ве стра шне по -
сле ди це. Он ре ли ги ју ни је одва јао од кул ту ре. Био је ху -
ма ни ста и кри ти чар, али упра во за то ве о ма то ле ран тан
чо век.

(Исто ри чар ка Ла тин ка Пе ро вић, сајт „Ау то но ми ја”, 19.
април)

* * *

* * *
Ми слим да је очи глед но да жи ви мо у јед ном за у ста вље -
ном вре ме ну и та се за у ста вље ност на раз не на чи не ма -
ни фе сту је. Ево, ка да чи там ита ли јан ску штам пу ко ја из -
ве шта ва о про те сти ма опо зи ци је у Бе о гра ду, све се и да -
ље ста вља из ме ђу зна ко ва на во да. Пар тиј ски ре жим је
под зна ци ма на во да, ре жим ска про па ган да је под зна ци -
ма на во да, гу ше ње сло бо де ме ди ја, та ко ђе. Жи ви мо у
сре ди ни ко ја се од стра не дру гих пред ста вља као не што
што је оста ло за гла вље но у соп стве ном вре ме ну. И то за -
па жа ње, ма да тен ден ци о зно, ни је да ле ко од исти не. Ти
зна ци на во да за пра во на ста ју ов де. Јер мно ги кон крет ни
про бле ми тре ти ра ју се као сим бо ли и оста ју у сфе ри
сим бо ла. Ко со во, на при мер, за ве ћи ну је ствар сим бо ла,
и ту са свим из о ста је су о ча ва ње са ствар но шћу. По сто ји,
на жа лост, по при ли чан кон ти ну и тет из ме ђу прет ход не и
са да шње вла сти. Та дић је, на кра ју кра је ва, отво рио Пан -
до ри ну ку ти ју по ми ре ња са СПС-ом и до крај чио све на де
за 6. ок то бром.

(Ви зу ел ни умет ник и пи сац Де јан Ата нац ко вић, 
„Да нас”, 22. април)

* * *
Сни ма ње до ку мен тар ног фил ма о бом бар до ва њу РТС-а
је у то вре ме би ла та бу те ма и има ли смо ужа сне от по ре
од стра не Ми ло ше ви ће вог си сте ма, ко ји је био та да по -
пут не ког ра ње ног ла ва пред од ла зак и до га ђа је ко ји су
прет хо ди ли 5. ок то бру. Ни ка кво раз у ме ва ње од РТС-а
ни смо има ли, да смо че ка ли да се чу је дру га стра на, ни -
ка да је не би смо до че ка ли – за бе ле жи ли смо са мо оно
Ми ла но ви ће во од би ја ње у од јав ној шпи ци. И са стра не
НА ТО-а по сто јао је зид ћу та ња. НА ТО је бе ле жио све по -
гот ке та да шње ин тер вен ци је и јед ним кли ком на ин тер -
не ту се мо гло ви де ти бом бар до ва ње у Гр де лич кој кли су -
ри, мо сто ва у Но вом Са ду, а је ди но је оно што је у ве зи са
згра дом РТС-а не ста ло са свих њи хо вих пор та ла. Све ово
вре ме се во ди па те тич на игра над гор ња ва ња – да ли је
НА ТО ве ћи кри вац или они љу ди ко ји су оста ви ли сво је
за по сле не у тој згра ди, по ме ни то је јед но пот пу но не су -
ви сло пи та ње. Има ли смо по сла са не ви дљи вом си лом
ко ја се из не на да по ја вљу је и ру ши све пред со бом и је ди -
но што је тре ба ло да се ура ди је да се ти љу ди спа су, а не
да по ку ша ју јед ном је зи вом, ужа сном жр твом да пре о -
кре ну про па ганд ни ток ра та на стра ну Ју го сла ви је, што
је би ла на ме ра. Ово је сте по ли тич ко уби ство ше сна е сто -
ро љу ди.

(Ре ди тељ Јан ко Ба љак, те ле ви зи ја Н1, 23. април)
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ОДР ЖА НО ЈЕ ДА НА Е СТО ОКУ ПЉА ЊЕ ГРА ЂА НА

Про тест у згра ди јав ног пре во зни ка

ОПОЗИЦИОНИ ОДБОРНИЦИ С НОВИНАРИМА

Једини добар модалитет закуп

Го во рио Жар ко
Јелисав чић

Је да на е сто оку пља ње гра ђа на,
у пе так, 19. апри ла, иза ког се
„пот пи са ла” ор га ни за ци ја „1 од
5 ми ли о на Пан че во”, би ло је
знат но дру га чи је од прет ход но
ви ђе них. Ни је би ло го во ра ис -
пред Кул тур ног цен тра на Кор -
зоу, па ни про тест не шет ње,
већ је не ко ли ко сто ти на гра ђа -
на „свра ти ло” до глав не ау то -
бу ске ста ни це.

Ис пред ње је го во рио Жар -
ко Је ли сав чић, од бор ник „Сло -
бод ног Пан че ва” у Скуп шти -
ни гра да. Он је ре као да је
под нео кри вич ну при ја ву Ви -
шем јав ном ту жи ла штву у
Пан че ву про тив Бо ја на Бо ја -
ни ћа, ди рек то ра АТП-а, јер је
он, пре ма Је ли сав чи ће вим ре -
чи ма, сма њио број по ла за ка
ау то бу са АТП-а ка Бе о гра ду
13. апри ла, да би оте жао од -
ла зак Пан чев ки и Пан че ва ца
на про тест ко ји се тог да на

одр жа вао у глав ном гра ду, чи -
ме је пре ко ра чио сво ја овла -
шће ња. Овај од бор ник је за -
тра жио и ње го ву остав ку.

Та ко ђе, ни је се сло жио с не -
ким јав ним на бав ка ма Град -
ске упра ве, а мно го за мер ки је
упу тио и на ра чун кон цеп та
јав но-при ват ног парт нер ства,
ко ји је власт на ја ви ла као ре -
ше ње про бле ма у АТП-у.

Сто ти нак при сут них по том
је ушло у згра ду Ау то бу ске ста -
ни це, што је би ло до вољ но да

се она на пу ни. Уз ви ки ва не су
и ле пље не па ро ле и „пре да та”
је ту жба про тив ди рек то ра те
фир ме. Оку пље ни су по сле не -
ко ли ко ми ну та мир но на пу сти -
ли згра ду, чи ме је про тест и
за вр шен.

Ис пу ње ни за кон ски
пред у сло ви да се 
уђе у на ста вак по сла
са ZF-ом

Пу то ва ће се у Бер лин
на са јам пре хра не

Град ски већ ни ци са ста ли су се
22. апри ла ка ко би, прак тич -
но, „спре ми ли” ма те ри ја ле за
сед ни цу Скуп шти не гра да ко ја
је одр жа на су тра дан.

Нај ва жни ја је би ла пр ва од
три тач ке днев ног ре да, чи ја је
те ма би ла се вер на ин ду стриј -
ска зо на.

Не мач ка ефи ка сност

На и ме, од бор ни ци ма је на раз -
ма тра ње и до но ше ње упу ћен
Пред лог ре ше ња о оту ђе њу не -
из гра ђе ног гра ђе вин ског зе -
мљи шта ка та стар ске пар це ле
9416/25, не по сред ном по год -
бом, без на кна де и о за кљу че -
њу уго во ра с дру штвом „ZF Ser-
bia d. o. o. Pančevo”.

Ка ко је из ве сти лац на сед ни -
ци Ве ћа ре као, би ло је већ не -
ко ли ко та ча ка у ве зи са овом,
дру гом фа зом ре а ли за ци је ин -
ве сти ци је ZF-а пред већ ни ци -
ма. Ела бо рат о оправ да но сти
оту ђе ња Скуп шти на гра да је
усво ји ла 5. апри ла, до би је ни су
са гла сност од Вла де Ср би је и
ре ше ње о др жав ној по мо ћи, па
су ти ме ис пу ње ни за кон ски пред -
у сло ви да се у овај по сао уђе.

На то се на до ве зао гра до на -
чел ник Са ша Па влов.

– Ово је ве о ма ва жно за Пан -
че во. Дра го ми је да су сви у
Град ској упра ви, као и у оста -
лим ор га ни ма упра вља ња то
пре по зна ли, па су ин ве сти то ри
у дру гу фа зу ушли три го ди не

пре оног тер ми на ко ји је пр во -
бит но пла ни ран. Пр ву фа зу су
за вр ши ли из у зет но ефи ка сно,
оче ку је се убр зо за по шља ва ње
пет сто че тр де се то ро љу ди, па
су се оства ри ли усло ви за дру -
гу фа зу, по чи јем ће окон ча њу
би ти за по сле но но вих че ти ри -
сто ше зде сет рад ни ка. У окви -
ру ње би ће из гра ђен на уч но-
раз вој ни цен тар, што је ја ко
бит на ком по нен та при че: ZF,
од но сно сто ти ну ви со ко ква ли -
фи ко ва них ин же ње ра, ра ди ће
на раз во ју сво јих тех но ло ги ја,
што је до каз да је овај ин ве сти -
тор у Пан че во до шао да би у
на шем гра ду и остао. Искре но
се на дам и ве ру јем да се по сао
не ће окон ча ти дру гом фа зом –
ре као је Па влов.

Ме ња ње де сти на ци ја

На Скуп шти ни гра да је да до -
не се ко нач ну од лу ку о за кључ -

ку већ ни ка да се сто од сто ак -
ци ја у вла сни штву Пан че ва у
при вред ном дру штву „Тех но -
хе ми ја а. д. Бе о град” (укуп но
241), ко је је пред при ва ти за -
ци јом, про да под усло ви ма и
на на чин де фи ни сан од лу ком
Ми ни стар ства при вре де о од -
ре ђи ва њу мо де ла и ме то да при -
ва ти за ци је и по чет не це не за
про да ју ка пи та ла тог су бјек та.

Ме тод ће би ти при ку пља ње
по ну да на јав ном над ме та њу, а
вред ност ак ци ја је, пре ма по -
слов ним књи га ма Гра да,
242.000 ди на ра.

По том је при хва ћен текст
Анек са уго во ра о за јед нич ким
на сту пи ма на са јам ским ма ни -
фе ста ци ја ма у 2019. Пан че во
је пот пи сник спо ра зу ма о за -
јед нич ким на сту пи ма овог ти -
па с још шест гра до ва у по кра -
ји ни (Су бо ти ца, Зре ња нин, Сом -
бор, Срем ска Ми тро ви ца, Ки -

кин да и Вр шац) и Раз вој ном
аген ци јом Вој во ди не. По кра -
јин ски се кре та ри јат за ре ги о -
нал ни раз вој, ме ђу ре ги о нал ну
са рад њу и ло кал ну са мо у пра ву
до ста вио је Анекс уго во ра, а
из ме не се ти чу де сти на ци ја.

Та ко ће се, уме сто на ам -
стер дам ском сај му, из ла га ти у
Мо скви на „World Food-у”. Та -
ко ђе, ме ђу на род ни са јам по -
љо при вре де у Ве ро ни за ме њен
је сај мом „Fruit Logistica” у Бер -
ли ну, и то на зах тев са мих пред -
у зет ни ка ко ји су на про шлом
та мо шњем оку пља њу би ли за -
до вољ ни пре зен та ци ја ма. Ор -
га ни за то ри су, чак, по сла ли пи -
смо за хвал но сти Гра ду због на -
сту па Пан че ва ца у Бер ли ну.

На све сај мо ве не иду сви
гра до ви, већ је то ствар из бо ра.
Пан че во је до сад би ра ло оне
чи је су те ме ин фра струк ту ра,
по љо при вре да и пре хра на.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ДРУ ГА ФА ЗА – ТРИ ГО ДИ НЕ РА НИ ЈЕ

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

Организатори сајма у Берлину послали писмо захвалности Граду

Сада већ по обичају, истовре-
мено (24. априла у 10 сати) ка-
да и седница Скупштине града
у великој сали почела је кон-
ференција за новинаре опози-
ционих одборника у холу Град-
ске управе. Павле Ђукић („За
наше Панчево”) рекао је да се
седнице Скупштине и даље мо-
рају бојкотовати „да им се не
би дао легитимитет, а сазива-
ње по хитном поступку увек
изазива сумњу”.

– Увек смо били за развој
привреде, али по питању ове
инвестиције која је на дневном
реду мислимо да поклањање
земље није добро, а не видим
разлог ни да се дичимо отва-
рањем фабрике електричних
аутомобила јер они стварају
озбиљан еколошки проблем –
казао је Ђукић.

Надовезао се Зоран Јовано-
вић (ДС) речима да „отуђење
државног земљишта није до-
бро чак ни кад се оно продаје
по тржишној цени, једини до-
бар модалитет је закуп, пошто
ускраћујемо генерације после
нас за располагање том земљом,

при чему инвеститору није ва-
жно да је њен власник, већ да
своју привредну активност ор-
ганизује и спроведе”.

Шандор Ђерфи („Доста је би-
ло”) поновио је раније изнете
ставове да „мора бити обезбе-
ђена јавност рада Скупштине
града”, те да „данашња седни-
ца само доказује сервилност

Града према крупном капита-
лу”. На крају, Жарко Јелисав-
чић („Слободно Панчево”) под-
вукао је да „опозициони одбор-
ници не одустају од одборнич-
ког рада, па ћемо на писарни-
ци предати два одборничка пи-
тања о актуелним темама”.

– Једно је адресирано на ка-
бинет градоначелника и одно-

си се на рачуне за конзумацију
хране и пића, у износу од ско-
ро 100.000 динара – нагласио
је Јелисавчић.

Додао је да се друго питање
односи на одлуку директора
градског јавног превозника, о
чему је говорио и на протесту
прошлог петка. Конференција
се завршила кад и седница.

Не одустају од рада, на писарници предали два одборничка питања
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Сто ти не хи ља да аме рич ких рад ни ка
иза шли су на ули це 1. ма ја 1886. го ди -
не да би зах те ва ли оп ште бо ље усло ве
ра да. Чи ка го је био цен тар по кре та.
Рад ни ци су ме се ци ма тра жи ли осмо -
ча сов но рад но вре ме и уо чи 1. ма ја њих
пе де сет хи ља да већ је би ло у штрај ку.
Но вих три де сет хи ља да при дру жи ло
им се сле де ћег да на. То је до ве ло ве ћи
део чи ка шке про из вод ње до за сто ја.

На кон три го ди не на Пр вом кон -
гре су Дру ге ин тер на ци о на ле од лу че -
но је да је „Пр ви мај за јед нич ки пра -
зник свих зе ма ља на ко ји ма рад нич -
ка кла са тре ба да ма ни фе сту је је дин -
ство сво јих зах те ва и сво ју кла сну со -
ли дар ност”.

У на шој зе мљи је 1. мај не рад ни
дан и ве ћи на љу ди по ку ша ва да се
та да од мо ри и оде не куд у при ро ду.
У бли зи ни Пан че ва по сто ји ви ше при -
ма мљи вих при род них ло ка ци ја где
на ши су гра ђа ни од ла зе. Не ки по се -
ћу ју ро ђа ке на се лу, ве ћи на се од лу -
чу је за Де ли блат ску пе шча ру, а све
че шће мла ди од ла зе на не ко од је зе -
ра у Бе лој Цр кви. Има и оних ко ји ма

при ја да оста ну код ку ће и од мо ре се
у пра вом сми слу те ре чи.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка ко
ће они про ве сти ове не рад не да не.

МИ ЛАН ЖИ ВА НОВ, пен зи о нер:
– От кад сам пен зи о нер, пр во мај ске

пра зни ке ви ше не пла ни рам, на ро чи -
то од ка да смо су пру га и ја са ми. Де ца
нам жи ве у ино стран ству: син у Не -
мач кој, ћер ка у Фран цу ској. Та ко ће -
мо и ове го ди не би ти код ку ће и има -
ће мо не ке стан дард не при пре ме за
ру чак, у ко јем ће мо за јед но ужи ва ти.

МИ РО СЛА ВА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, 
на став ни ца у пен зи ји: 

– Би ће дан као и сва ки дру ги, али
ће мо мо жда при пре ми ти не што на ро -
шти љу. Ра ни је, ка да смо има ли ау то -
мо бил и би ли мла ђи, од ла зи ли смо у
при ро ду. Ишли смо че сто у Ива но во.

МИ О ДРАГ ТИР МЕН ШТАЈН, 
пен зи о нер: 

– Ове го ди не ће мо оти ћи до Пе -
шча ре с дру штвом. Не пла ни ра мо

не ки по се бан оброк, већ јед но став -
но да про ве де мо дан у дру же њу и
од ма ра њу.

ВА ЛЕ РИ ЈА МИ КЛОШ, до ма ћи ца:
– Углав ном иде мо не куд за 1. мај.

Ишли смо че сто у Вр шац или на се ло
код род би не, али ће мо ове го ди не су -
пруг и ја ипак оста ти код ку ће. Мо -
жда ће нам до ћи уну ци.

ЈА СНА ВИН ЦЕР, цве ћар ка: 
– Иде мо на не ко ли ко да на на је зе -

ро. Увек за Пра зник ра да иде мо не -
куд у при ро ду – на Та ру, Див чи ба ре
или Сре бр но је зе ро. До бро до ђе да
из ме ђу зи мо ва ња и ле то ва ња на пра -
ви мо ма ли пре дах за 1. мај.

ЖЕЉ КО ПО ПОВ, 
рад ник у обез бе ђе њу:

– Нај ве ро ват ни је ће мо би ти код ку -
ће и при пре ма ти ме со на ро шти љу.
Имам ле по дво ри ште где во лим да
про во дим вре ме.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

В. МИКЛОШМ. ТИРМЕНШТАЈН Ј. ВИНЦЕР Ж. ПОПОВ

КА КО ЋЕ ТЕ ПРО ВЕ СТИ 1. МАЈ?

Од ма ра ње у кру гу по ро ди це

М. НЕДЕЉКОВИЋМ. ЖИВАНОВ

ХРОНИКА

СТРА НИ ПО СЛО ДАВ ЦИ ДО НЕ ЛИ ПРО МЕ НЕ

КА ЖИ МИ, КА ЖИ, РАДНИЧЕ, 
КО ЛИ КО ДА ТЕ ПЛА ТИМ

Отва ра се про стор за
инди рект не по сло ве

Хит ну сед ни цу Скуп шти не гра да Пан -
че ва, одр жа ну 24. апри ла, бој ко то ва ла
је ве ћи на опо зи ци о них од бор ни ка, па
је ве ли ка са ла де ло ва ла пу сто. На днев -
ном ре ду на шле су се две тач ке, а обе
су за од бор ни ке спре ми ли већ ни ци дан
пре сед ни це (текст „Дру га фа за – три
го ди не ра ни је”, на че твр тој стра ни).

Скуп шти на гра да пр во је до не ла од -
лу ку о то ме да се сто од сто ак ци ја у
вла сни штву Пан че ва у при вред ном
дру штву „Тех но хе ми ја а. д. Бе о град”
про да – вред ност им је 242.000 динара.

По том је усво јен Пред лог ре ше ња о
оту ђе њу не из гра ђе ног гра ђе вин ског
зе мљи шта ка та стар ске пар це ле
9416/25, не по сред ном по год бом, без
на кна де. Ра ди се о се вер ној ин ду стриј -
ској зо ни и о за кљу че њу уго во ра с дру -
штвом „ZF Serbia d. o. o. Pančevo”.

Гра до на чел ник Са ша Па влов је

рекао да му је жао што се „ов де при -
ча о ва жним те ма ма за Пан че во, а
не ма мно го од бор ни ка”. По но вио је,
он да, шта је прет хо ди ло уоб ли ча ва -
њу овог про це са и ка зао да је „Скуп -
шти на гра да по ста ла ау то ри тет”.

– Из гра ђен је при вред ни ам би јент
у Пан че ву: за стра не ди рект не ка пи -
тал но ин тен зив не ин ве сти ци је, тр жи -
шне и еко ло шки чи сте. Циљ све га овог
ни је са мо сма ње ње не за по сле но сти:

има мо уво ђе ње пла та у ле гал не то ко -
ве и по ве ћа ње јав них при хо да. Не сме -
мо за бо ра ви ти да се раз во јем се вер не
ин ду стриј ске зо не отва ра про стор за
ин ди рект не по сло ве, нај пре услу жне
де лат но сти, а ка сни је и ко му нал не –
кон ста то вао је гра до на чел ник.

До дао је да је ве ли ку по моћ имао у
са рад ни ци ма, ко ји ма ду гу је за хвал -
ност. С го вор ни це је ис пра ћен апла у -
зом. Ти гран Киш, пред сед ник Скуп -
шти не, за кљу чио је сед ни цу 20 ми ну та
по што је по че ла. С. Т.

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Из гра ђен при вред ни ам би јент

НАША АНКЕТА

УС КР ШЊА ЧЕ СТИТ КА

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА 

И ПРЕД СЕД НИ КА

СКУПШТИ НЕ

Про ве ди те
празник у ми ру

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

„По што ва не су гра ђан ке и су -
гра ђа ни ко ји Ус крс сла ви те по ју -
ли јан ском ка лен да ру, упу ћу је мо
вам нај ср дач ни је че стит ке по во -
дом нај ве ћег хри шћан ског пра -
зни ка. Же ли мо вам да пра зни ке
про ве де те у ми ру и бла го ста њу, у
кру гу ва ших по ро ди ца и нај ми -
ли јих, не гу ју ћи љу бав, по што ва -
ње и со ли дар ност, ка ко у по ро ди -
ци, та ко и у за јед ни ци. Не ка вам
Ус крс сви ма по да ри до бро здра -
вље, ра дост и бла го ста ње. Сре ћан
Ус крс, Хри стос вас кр се!”

Струч ни рад ни ци конач но
на це ни

Пан че вач ки послодавци
при ну ђе ни да ди жу пла те

С до ла ском не мач ког ZF-а у Пан че -
во си ту а ци ја на тр жи шту ра да за рад -
ни ке ма шин ске и елек тро тех нич ке
стру ке се про ме ни ла – ја вио се де -
фи цит ква ли тет них и ис ку сних тех -
ни ча ра. Не ке пан че вач ке фир ме оста -
ле су без рад ни ка и са да му ку му че
да про на ђу но ве.

„До шља ци”, на и ме, ну де ве ће пла -
те, а до ма ћи по сло дав ци и да ље ни су
спрем ни да пла те ква ли тет. До са да -
шња прак са би ла је да се по зи тив ни
по слов ни би ланс оства ру је пре ко

грбаче за по сле ног. Мо гло им се, јер
је оних ко ји тра же по сао би ло мно го
ви ше не го рад них ме ста. Они ко ји
би се усу ди ли да тра же ви ше, на и ла -
зи ли су на зид на ко јем је пи са ло:
ако не ћеш ти да ра диш за те па ре,
има ко хо ће!

Та кви по сло дав ци још од би ја ју да
се при ла го де но во на ста лој си ту а ци -
ји, па им по сао тр пи и оста ју без
капи та ла. За то го то во сва ко днев но
са ле ћу ди рек то ре пан че вач ких струч -
них шко ла у на ди да ће ме ђу бу ду -
ћим ма ту ран ти ма про на ћи нео п ход -
ну рад ну сна гу. Млад рад ник је мање
зах те ван и при ста је да ра ди за ма ње
па ра, што је по сло дав цу нај ва жни је,
ма кар про из вод ња тр пе ла због ње го -
вог не ис ку ства. Ова кви при вред ни -
ци узда ју се у ду ал но обра зо ва ње, јер
у ње му ви де је ди ну мо гућ ност да
опста ну.

Удар тек пред сто ји

Они вла сни ци фир ми ко ји озбиљ ни -
је при сту па ју по слу, ви ше ула жу, па
за то ви ше мо гу и да из гу бе, не ра до
по ди жу пла те. Али из гле да да ни то
ни је до вољ но, па су мно ги Пан чев -
ци, због бо љих усло ва ра да и ве ћих
за ра да, пре шли у Бе о гра ду.

Но нај ве ћи удар пан че вач кој при -
вре ди тек пред сто ји. На ред не го ди -
не Не мач ка ће отво ри ти вра та сва -

ко ме са ових про сто ра ко же ли да
ра ди, као ше зде се тих го ди на про -
шлог ве ка, ка да су мно ги на ши су -
гра ђа ни за у век оти шли из Пан че ва.
Фа бри ке ће по же лет рад ни ка, ал’ рад -
ни ка ниг де би ти не ће...

Ру ку на ср це, и по те зи Вла де Ре -
пу бли ке Ср би је ути ца ли су на ова кву
дра ма тич ну сли ку.

Ле ген да ка же да је „Лидл” уо чи
до ла ска у Ср би ју пла ни рао да пла ћа
ка сир ке око 500 евра, али су ов да -
шњи ми ни стри сви од ре да ско чи ли
да убе де Нем це да то не чи не. Раз лог
ми ни стар ског стра ха био је ра зу мљив,
јер ни је те шко за ми сли ти ла ви ну не -
за до вољ ства свих оних ко ји у до ма -
ћим тр го вин ским лан ци ма исти по -
сао ра де за ма ње од 300 евра.

Ула га ње у бу дућ ност

Гра до на чел ник Са ша Па влов у не -
ко ли ко на вра та ука зи вао је на то да
ће пан че вач ка ло кал на са мо у пра ва
у са рад њи са струч ним шко ла ма и

Министар ством про све те мо ра ти да
ор га ни зу је пре ква ли фи ка ци ју за оне
ко ји са да че ка ју по сао на би роу,
како би у се вер ној зо ни имао ко да
ра ди.

ZF ће, ве ро ват но, та ко по пу ни ти и
оста ла сво ја два на ја вље на по го на.
Исти ни за во љу, пла те и у овој

компани ји, са зна је мо не зва нич но, де -
сет пу та су ни же од оних у Не мач кој:
код нас ме ха тро ни чар до би ја око 400,
а у Не мач кој – ми ни мал но 4.500 евра!

Ра чу ни ца Пан че ва ца је про ста:
пла та је та ква ка ква је сте, али по -
сле три го ди не и ис те ка уго во ра

радник до би ја не ко ли ко цер ти фи -
ка та ко ји му, уз сте че но ис ку ство,
отва ра ју вра та сву да у ЕУ. То га је
све сна и ве ћи на ђа ка пан че вач ких
струч них шко ла за чи је је услу ге ZF
ве о ма за ин те ре со ван.

Али не ка ZF ми сли о то ме...
З. Станижан

Млад радник је мање
захтеван и пристаје да
ради за мање пара, што је
послодавцу најважније,
макар производња трпела
због његовог неискуства.

Рачуница Панчеваца је
проста: плата је таква
каква јесте, али после 
три године и истека
уговора радник добија
неколико цертификата
који му, уз стечено
искуство, отварају врата
свуда у ЕУ. 

Полупуна или полупразна сала?
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ЕНЕР ГЕТ СКА ЕФИ КА СНОСТ У СР БИ ЈИ

ДР ЖА ВА ТРА ЖИ ДЛА КУ У ЈА ЈЕ ТУ
Ве ли ке ин ве сти ци је 
у на ја ви

Вас пит но-обра зов не
уста но ве има ју
предност

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је ове
го ди не за уна пре ђе ње енер гет -
ске ефи ка сно сти у Ср би ји из -
дво ји ла око де сет ми ли о на евра
и, пре ма на ја ва ма зва нич ни -
ка, у го ди на ма ко је сле де, би -
ће још ви ше па ра за ову област.
Ме ђу тим, про блем пред ста вља
чи ње ни ца да се ова одо бре на
сред ства не тро ше пред ви ђе -
ном ди на ми ком јер су по ну ђе -
ни про јек ти ве о ма ло ши – твр -
де у Вла ди Ср би је. Ре пу блич -
ки зва нич ни ци су ве о ма за до -
вољ ни ре зул та ти ма про гра ма
за по ди за ње све сти о ва жно -
сти енер гет ске ефи ка сно сти
ко ји се већ не ко ли ко го ди на
ре а ли зу је у са рад њи с Не мач -
ком ор га ни за ци јом за ме ђу на -
род ну са рад њу (ГИЗ), али очи -
глед но не где шкри пи.

Ен ту зи ја зма и све сти не мањ -
ка, про блем је у то ме што су
крај њи ко ри сни ци ових пара
углав ном шко ле и вр ти ћи ко ји
још увек има ју про бле ма при -
ли ком при ба вља ња ва лид не до -
ку мен та ци је нео п ход не за ре а -
ли за ци ју др жав ног пла на енер -
гет ске ефи ка сно сти.

Про бле ми из про шло сти

Ди рек то ри основ них и сред -
њих шко ла и вр ти ћа ши ром
Ср би је још увек ра ту ју са за о -
став шти ном про шлих вре ме на.
Ја ва шлук и не бри га до ве ли су
до то га да мно ге вас пит но-обра -
зов не уста но ве, а ме ђу њи ма
има и пан че вач ких, још увек
не ма ју ре ше не имо вин ско-прав -
не од но се.

С дру ге стра не, ди рек то ри
шко ла и вр ти ћа због ја ва шлу -
ка су оста ли без гра ђе вин ских
про је ка та и до ку мен та ци је о
ин ста ла ци ја ма, та ко да мно ги
од њих и дан-да нас по ку ша ва -
ју да ре ше ове про бле ме. Тре ба
ис та ћи да су над ле жни ор га ни
по ста ли ве о ма ри го ро зни ка да
је реч о одо бра ва њу нов ча них
сред ста ва за адап та ци је или са -
на ци је – тра жи се дла ка у ја је -
ту. Ако ово ме при до да мо и оба -
ве зу по се до ва ња тзв. енер гет -
ског па со ша за обје кат, као би -
тан до ку мент у ни зу оних без
ко јих не мо же да се апли ци ра
за сред ства, он да не тре ба да
чу ди што про је ка та за енер гет -
ску ефи ка сност не ма.

Ру ку на ср це, АП Вој во ди на
је прет ход них го ди на фи нан -
си ра ла из ра ду ових па со ша, та -
ко да ве ћи на вој во ђан ских шко -
ла има тај ва жан до ку мент. Чи -
ње ни ца је да је пре о ста ло ма ло
вас пит но-обра зов них уста но ва
у Пан че ву ко је још увек има ју
сто ла ри ју из про шлог ве ка, али

за озбиљ ни је по ду хва те ка да је
реч о енер гет ској ефи ка сно сти
зда ња још увек ни су до вољ но
при пре мље не. Нај ве ћи број
школ ских згра да по ти че из пе -
ри о да ка да се ни је во ди ло мно -
го ра чу на о по тро шњи енер ги је
и ка да гра ђе вин ски омо тач згра -
де ни је био тер мич ки изо ло -
ван, та ко да су на ше уста но ве у
ко ји ма бо ра ве ма ли ша ни ве ли -
ки по тро ша чи енер ги је по је -
ди ни ци по вр ши не.

Ка та лог обје ка та

Упра во због то га не дав но је на
Ар хи тек тон ском фа кул те ту одр -
жа на кон фе рен ци ја „Уна пре -
ђе ње енер гет ске ефи ка сно сти
у згра дар ству”, ко ју су ор га ни -
зо ва ли Стал на кон фе рен ци ја
гра до ва и оп шти на и Ар хи тек -
тон ски фа кул тет Уни вер зи те -
та у Бе о гра ду.

Том при ли ком је срп ској јав -
но сти пред ста вље на сту ди ја
„На ци о нал на ти по ло ги ја шко -
ла”, у ко јој су из не ти по да ци
до ко јих је до шао тим струч -

ња ка с Бе о град ског уни вер зи -
те та на кон при ку пља ња и ана -
ли зе по да та ка за не ко ли ко хи -
ља да шко ла у Ср би ји. Узи ма ју -
ћи у об зир њи хо ву ста рост, на -
чин град ње, ве ли чи ну, по вр -
ши ну, вр сту про зо ра, изо ла ци -
ју и мно ге дру ге чи ње ни це, ова
сту ди ја да је ствар но и иде ал но
ста ња школ ских згра да из угла
енер гет ске ефи ка сно сти. Та ко -
ђе, свр ста ва ју ћи их у ка те го -
ри је, она на вр ло кон кре тан на -
чин ука зу је на ме ре ре кон струк -
ци је ко је је нај бо ље пред у зе ти
ра ди по сти за ња енер гет ске ефи -
ка сно сти.

На осно ву све га из не тог, са -
да сва ка шко ла мо же са ма да
пре по зна свој обје кат у мо де -
ли ма ко ји су де фи ни са ни у сту -
ди ји и да ода бе ре нај при клад -
ни ју вр сту са на ци је.

Оста је не ја сно ко ће има ти
ту част да пре по зна сво ју шко -
лу у овој пу бли ка ци ји: ди рек -
тор, или до мар, или мо жда про -
фе сор ли ков ног или ма шин -
ских еле ме на та!?

Де ца упо зо ра ва ју: чувај те на -
шу пла не ту, ње ну при ро ду, и
за оне ко ји до ла зе по сле вас!

Наш град је у по не де љак, 22.
апри ла, обе ле жио Дан пла не -
те Зе мље на та ми шком ке ју,
код Цр ве ног ма га ци на. Пред -
став ни ци ло кал не са мо у пра ве
и тро ји ца уче ни ка Елек тро тех -
нич ке шко ле „Ни ко ла Те сла”
по са ди ли су сад ни це и та ко да -
ли до при нос очу ва њу жи вот не
сре ди не. Вељ ко Цу ка нић, Мар -
ко Ми ло ва нов и Мар ко По ја -
тар, осва ја чи сре бр них ме да -
ља на ре пу блич кој смо три фи -
зи ча ра, овим чи ном упу ти ли
су ја сну по ру ку су гра ђа ни ма
да је раз ви је на еко ло шка свест
ва жна у гло бал ној еко ло шкој
бор би и одр жи вом раз во ју.

У то ме су им по мо гли Не -
ма ња Ро тар, члан Град ског ве -
ћа Пан че ва, и пред став ни ци
Се кре та ри ја та за за шти ту жи -
вот не сре ди не и Кан це ла ри је
за мла де.

Еко-ак ци је

Не ма ња Ро тар, већ ник за ду -
жен за кул ту ру и омла ди ну,
том при ли ком је ис та као да је
обе ле жа ва ње Да на пла не те Зе -
мље до бра при ли ка да се још
јед ном под се ти мо на то ко ли -
ки зна чај има па жња и бри га
пре ма на шој жи вот ној сре ди -
ни и уоп ште пла не ти Зе мљи.

– Њу је ди но има мо и тре ба
да је чу ва мо и оста ви мо бу ду -
ћим ге не ра ци ја ма. По ред
еколо шког аспек та, ми смо у
Пан че ву пру жи ли при ли ку
сред њо школ ци ма да се ак ти -
ви ра ју у очу ва њу сво је за јед -
ни це – ре као је Не ма ња Ро тар.

Kанцеларија за мла де гра да
Пан че ва ор га ни зо ва ла је не ко -
ли ко ак тив но сти по во дом овог

ме ђу на род ног пра зни ка. У пан -
че вач ким основ ним и сред њим
шко ла ма ор га ни зо ва на су чи -
шће ња школ ских дво ри шта и
око ли не, у ко ји ма су, по ред ђа -
ка, уче ство ва ли и ро ди те љи.
Ђа ци су има ли за да так да фо -
то гра фи шу про стор пре и по -
сле чи шће ња и да по ша љу фо -
то гра фи је Kанцеларији за мла -
де. У До му омла ди не је одр -
жа на из ло жба и до де ље не су
за хвал ни ца уче сни ци ма ове
еко ло шке ак ци је.

Очи сти мо град

Дан пла не те Зе мље обе ле жи -
ли су и чла но ви Дру штва за
за шти ту жи во ти ња и при ро де
„Еко ли бри јум” и удру же ње
„Еко стар Пак”. Они су тим по -
во дом у су бо ту, 20. апри ла, ор -
га ни зо ва ли ак ци ју чи шће ња
на се ља Стре ли ште – део на се -
ља око шко ле „Ми ро слав Ми -
ка Ан тић”, окол не ули це и зе -
ле не по вр ши не. Је ле на Сом -

бо рац, чла ни ца „Еко ли бри ју -
ма”, ре кла је да су овом ак ци -
јом же ле ли да под стак ну су -
гра ђа не да обра те па жњу на
чи сто ћу Пан че ва и да је ве о ма
ва жно да сви по ве де мо ра чу на
о то ме. Она је упу ти ла ја сну
по ру ку Пан чев ци ма да не оста -
вља ју сме ће за со бом и да га
од ла жу на ме ста ко ја су за то
на ме ње на. Истог да на, на
другом кра ју гра да, чла но ви
из ви ђач ког од ре да „Цр не ро -
де” из ОШ Ми ро слав Ан тић”
очи сти ли су пан че вач ки хи по -
дром и дру жи ли се с при ро -
дом, жи во ти ња ма и чла но ви -
ма Ко њич ког клу ба „Кре мен”.
Пре ко че тр де сет де ча ка и де -
вој чи ца на пра ви ло је де се так
ко пи ја пла не те Зе мље и та ко
по сла ло ја сну по ру ку су гра ђа -
ни ма: чу вај те на шу пла не ту,
ње ну при ро ду, и за оне ко ји
до ла зе по сле вас.

Да под се ти мо, Дан пла не те
Зе мље обе ле жа ва се ши ром

све та од 1992. го ди не, ка да је
на Kонференцији Ује ди ње них
на ци ја о жи вот ној сре ди ни у
Рио де Жа не и ру уста но вљен
ду го роч ни Про грам за про мо -
ци ју одр жи вог раз во ја. Обе ле -
жа ва ње Да на пла не те Зе мље
под ра зу ме ва да сва ки по је ди -
нац сво јим при ме ром, не ком
сво јом ак ци јом или кон крет -
ним де лом до при не се очу ва -
њу пла не те Зе мље, по пут чи -
шће ња сме тли шта, сад ње др -
ве ћа, во жње би ци кла уме сто
ау то мо би ла – да кле, да се сви
за јед но по тру ди мо да учи ни -
мо на шу зе мљу леп шом и бо -
љом и да је та кву оста ви мо бу -
ду ћим по ко ле њи ма.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН 22. АПРИЛ – ДАН ПЛА НЕ ТЕ ЗЕ МЉЕ

Пан чев ци чи сти ли град и са ди ли др ве ће

За пан че вач ке по љо при вред -
ни ке – ко ри сни ке НИС агро
кар ти це, у то ку се зо не про -
лећ них по љо при вред них ра -
до ва НИС је обез бе дио до 40
од сто по пу ста на од ре ђе ни
асор ти ман про из во да „Niso-
tec” па ле те уља и ма зи ва на
свим „НИС –Пе трол” и „Га -
спром” бен зин ским ста ни ца -
ма у гра ду.

С об зи ром на то да са вре -
ме не по љо при вред не ма ши -
не усло вља ва ју ко ри шће ње ви -
со ко ква ли тет ног мо тор ног уља,
ком па ни ја НИС сво јим по тро -
ша чи ма ну ди бо га ту по ну ду
уља и ма зи ва вр хун ског ква -
ли те та ко ја за до во ља ва ју све
зах те ве про из во ђа ча мо то ра
и по љо при вред них ма ши на.

Ши ро ка па ле та „Nisotec”
про из во да из ра ђе на је од нај -
ква ли тет ни јих си ро ви на, у са -
рад њи са свет ски по зна тим
про из во ђа чи ма ади ти ва и

базних уља, а њи хо вом упо -
тре бом омо гу ћу је се уш тедa
горивa, продужaвa рaдни век
моторa и обез бе ђу је бољa зaш -
титa моторa од ко ро зи је.

Ви ше ин фор ма ци ја о ак ци -
ји ко ја тра је до 30. апри ла,
као и спи сак „Nisotec” про из -
во да ко ји су об у хва ће ни по -
пу стом до ступ ни су на сај ту
www.nisotec.eu или бес плат -
ним по зи вом на те ле фон кол-
-цен тра НИС-а 08-0000-8888.
За хва љу ју ћи кон стант ном уна -
пре ђе њу про из вод ње, па ле ти
од пре ко 170 вр ста про из во -
да и 500 раз ли чи тих ар ти ка -
ла, као и ква ли те ту уља ко ји
по твр ђу је ви ше од 30 одо бре -
ња нај по зна ти јих про из во ђа -
ча мо тор них во зи ла, бренд
„Nisotec” је већ не ко ли ко го -
ди на ли дер на до ма ћем тр -
жи шту ма зи ва и је дан од де -
сет нај про да ва ни јих брен до -
ва на Бал ка ну.

АК ЦИ ЈА НИС-а

По љо при вред ни ци ма
по пуст

По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
на ци о нал не ма њи не – на ци о -
нал не за јед ни це об ја вио је ре -
зул та те не ко ли ко кон кур са ко -
ји су рас пи са ни по чет ком го -
ди не, а ти чу се рас по де ле сред -
ста ва из бу џе та за по тре бе обра -
зо ва ња. Град Пан че во је до био
де вет ми ли о на ди на ра за ре -
гре си ра ни пре во за уче ни ка
сред њих шко ла на те ри то ри ји
АП Вој во ди не за 2019. го ди ну,
а за ОШ „Мо ша Пи ја де” из
Ива но ва за ре кон струк ци ју и
пре на ме ну по сто је ће школ ске
згра де из дво је но је 4,4 ми ли о -
на ди на ра. Елек тро тех нич ка
шко ла „Ни ко ла Те сла” за ме -
ни ће сто ла ри ју за хва љу ју ћи до -
на ци ји од 4,6 ми ли о на ди на ра
из вој во ђан ског бу џе та.

Ка да је реч о по др шци на -
ци о нал ним за јед ни ца ма на те -

ри то ри ји на шег гра да, Вла да
Вој во ди не из дво ји ла је 200.000
ди на ра за из ра ду и по ста вља -
ње та бли ис пи са них на је зи -
ци ма на ци о нал них ма њи на
ко је жи ве на те ри то ри ји Ива -
но ва. Асо ци ја ци ја „Дак” из Ба -
нат ског Но вог Се ла до би ла је
80.000 ди на ра за ре а ли за ци ју
про јек та „То ле ран ци ја за све”,
а удру же њу „Же ља на” По кра -
ји на је до де ли ла 100.000 ди -
на ра за ор га ни зо ва ње деч је
из ло жбе с ци љем про мо ви са -
ња ром ско-ру мун ске кул ту ре
у том се лу. Пан че вач ко Ма -
ђар ско кул тур но-умет нич ко
дру штво „Пе те фи Шан дор”
до би ло је 100.000 ди на ра за
ре а ли за ци ју пре ко гра нич не
са рад ње кроз про грам „Ви но
и оби ча ји”, ко ји чу ва и не гу је
мул ти кул ту рал ност и ме ђу на -
ци о нал ну то ле ран ци ју.

ПО ДР ШКА АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Не го ва ње то ле ран ци је

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

УСПЕХ УЧЕНИКА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ

Сјајни у Темишвару
Ученици Медицинске шко-
ле „Стевица Јовановић” по-
стигли су изузетан успех
освојивши низ специјалних
награда на међународном
такмичењу на тему „Наука
и уметност”, одржаном 9.
априла у Темишвару (Руму-
нија). Такмичење је органи-
зовао тамошњи Национал-
ни колеџ „Ана Аслан”, с ко-
јим наша Медицинска шко-
ла већ дуги низ година са-
рађује, а учествовало је 36
наших младих суграђанки и
суграђана с више од петна-
ест радова.

Специјално прво место
освојио је рад „Куга – однос
медицине и књижевности”
Биљане Опарнице и Тамаре
Арсић (менторке: Наташа
Арамбашић, Маја Колено-
вић и Марина Јошић), а

специјално друго место при-
пало је раду „Митологија и
психологија” Радована Оки-
ља (менторке: Наташе Арам-
башић и Маја Коленовић).
Специјалну награду су до-
били и Јован Чолока за рад
„Веза између науке и умет-
ности” (менторка: Минодо-
ра Чолока) и Душанка Дра-
ча, Марта Контић, Андреа
Идворјан и Анђела Булато-
вић за плакат „Терапија кроз
уметност” (менторка: Рад-
мила Николић). Веома успе-
шне радове приказали су и
ученици менторке Тамаре
Ристић.

Сви ђаци су добили ди-
пломе за учешће, а боравак
у Румунији памтиће и по ле-
пом дружењу са својим вр-
шњацима из партнерске
школе.

ОШ „Бран ко Ра ди че вић” од
2016. го ди на са ра ђу је са сред -
њом шко лом из шпан ског
гра да Сер ве ре у ре а ли заци ји
про је кта „Ин тер на ци о нал на
не де ља”, с ци љем раз ме не
ђа ка из европ ских зе ма ља.

С об зи ром на то да је ова
пан че вач ка шко ла пот пи -
сни ца и уче сник овог про -
јек та, и то ком те ку ће школ -
ске го ди не ор га ни зо ва но је
дру же ње на ших и шпан ских
уче ни ка. Пан чев ци су по се -
ти ли Ка та ло ни ју у пе ри о ду
од 13. до 20. де цем бра, а

Ката лон ци су би ли го сти
„Бран ко ве шко ле” од 2. до
9. апри ла. Уче ство ва ла су по
два де сет че ти ри уче ни ка и
два на став ни ка, а сви го сти
би ли су сме ште ни у по ро -
ди ца ма ђа ка.

Иде ја ових по се та је да де -
ца упо зна ју вр шња ке из раз -
ли чи тих зе ма ља, њи хо ву кул -
ту ру, оби ча је, ре ли ги ју и на -
чин жи во та, ка ко би на у чи -
ли да пред ра су де и сте ре о ти -
пе не тре ба пот хра њи ва ти,
већ ру ши ти.

М. М.

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НА РАЗ МЕ НА

Дру же ње са Шпан ци ма



По кољ у гра ду
Чи ка гу

Цео 19. век био је обе ле жен
не ми ло срд ном екс пло а та ци јом
рад ни ка. За по ни жа ва ју ће ни -
ске над ни це ра ди ли су обич но
по два на ест са ти, а би ло је слу -
ча је ва да по сло дав ци тра же да
на по слу оста ју и осам на ест са -
ти! Штрај ко ви су би ли че сти,
али не е фи ка сни...

Кад су рад ни ци у Ка на ди
1884. го ди не ус пе ли да се из -
бо ре за осмо ча сов но рад но вре -
ме, њи хо ва бра ћа по си ро ма -
штву у САД из не ла су зах тев
да се та кав за кон усво ји и у
САД. Оста ви ли су и рок – 1.
мај 1896. го ди не. По што тра -
же ни за кон ни је до нет, на ис -
то ку САД та да је от по чео
штрајк, у ко јем је уче ство ва ло
из ме ђу 300.000 и по ла ми ли о -
на рад ни ка. Про тест је на ста -
вљен и на ред них да на, па је 4.
ма ја у Чи ка гу, по ки шном да -
ну, у по вор ци би ло из ме ђу 600
и 3.000 љу ди. Ат мос фе ра је би -
ла ис пу ње на на пе то шћу, јер је
прет ход ног да на по ли ци ја пу -
ца ла на штрај ка че ис пред јед -
не фа бри ке и уби ла дво је, а
пре ма не ким из во ри ма и ше -
сто ро рад ни ка.

Пред крај про те ста, ко ји је
про те као без ин ци де на та, док
се ма са ра зи ла зи ла с Тр га жит -
не бер зе, по ли ци ја је из не на да
из вр ши ла ју риш на ма су. У том
тре нут ку не ко је из го ми ле пре -
ма по ли ци ји у на па ду ба цио
сноп шта пи на ди на ми та са упа -
ље ним фи ти љем. На кон то га
по ли ци ја је отво ри ла паљ бу.
Од пр вог пло ту на па ла су че -
тво ри ца штрај ка ча, а на кон пе -
то ми нут не ва тре на ас фал ту је
оста ло пе де се так уби је них.

У ис тра зи ко ја је усле ди ла,
по ли ци ја је ухап си ла сед мо ри -
цу анар хи ста јер су „сво јим за -
па љи вим го во ри ма под ста кли
не по зна тог по чи ни о ца да ба ци
бом бу”. Ова сед мо ри ца осу ђе на
су на смрт и обе ше на, а онај ко
је ба цио бом бу, ни кад ни је ухва -
ћен. Исто ри ча ри су доц ни је утвр -
ди ли да је реч о по ли циј ском
про во ка то ру, не ком Ру дол фу
Шна у бе лу, ко ји је убр зо по сле
ма са кра по бе гао из САД.

На сто го ди шњи цу Фран цу -
ске ре во лу ци је, чи ји је мо то
био „Сло бо да, јед на кост, брат -
ство”, го ди не 1889. у Па ри зу,
на пр вом кон гре су Дру ге рад -
нич ке ин тер на ци о на ле, јед но -
гла сно је од лу че но да се од
1890. го ди не сва ког 1. ма ја
мир ним шет ња ма обе ле жа ва
се ћа ње на чи ка шки по кољ. Убр -
зо је цр ве ни ка ран фил, сим -
бол кр ви про ли ве не у Чи ка гу,
по стао све оп шти сим бол рад -
нич ког бун та.

По сле Ок то бар ске ре во лу ци -
је, 1917. го ди не, Пр ви мај је
по стао др жав ни пра зник у
СССР, а по том и у дру гим ко -
му ни стич ким др жа ва ма. Пр ва
ка пи та ли стич ка зе мља ко ја је
Пр ви мај усво ји ла као др жав -
ни пра зник би ла је Хи тле ро ва
Не мач ка, а да би из бе гли по -
ве зи ва ње с ко му ни змом, рад -
ни ци у САД су за свој пра зник,

уме сто Пр вог
ма ја, иза бра ли
пр ви по не де љак
у сеп тем бру.
Ка ко би са чу ва -
ла сво је по зи -
ци је у рад нич -
ким ма са ма,
Ка то лич ка цр -
ква је 1. мај
про гла си ла за
дан Све тог Јо -
си па Рад ни ка.

Да нас је овај
пра зник у бив -
шим ко му ни -
стич ким зе мља -
ма за бо ра вљен,
али у Ита ли ји
и Фран цу ској
не про пу шта ју
да ор га ни зу ју
про те сте на овај
дан.

У Ју го сла ви -
ји је Пр ви мај
био др жав ни
пра зник ко ји се
сла вио два да на. Оби чај је био
да се иде на пр во мај ски ура -
нак: ра но ују тру на дан пра -
зни ка од ла зи ло се у при ро ду и
та мо про во дио дан, у спорт -
ским ак тив но сти ма и рас па -
љи ва њу ро шти ља или ра жња.

У не ким кра је ви ма ве че уо -
чи Пр вог ма ја на бр ди ма из -

над на се ље них ме ста па ље не
су ве ли ке ва тре, а оку пље ни,
ма хом мла ди, ви ка ли су од о -
зго: „Жи вео Пр ви мај!”

Ова па ро ла, ко ја се оба ве зно
из ви ки ва ла отег ну то, чу ла се
на да ле ко...

Па ра да 
уз ве се ље

До 1957. го ди не у свим глав -
ним гра до ви ма ре пу бли ка, а
од та да са мо у Бе о гра ду, при -
ре ђи ва не су па ра де у част Пр -
вог ма ја.

Ива ну Ива њи ју, ло го ра шу ко -
ји је пре жи вео Ау швиц и Бу -
хен валд, Ти то вом пре во ди о цу
и пи сцу, ду гу је мо овај опис па -
ра де из пе де се тих го ди на про -
шлог ве ка:

„Че ло ко ло не би ста ја ло баш
на рас кр сни ци код пар ка Та -
шмај дан, та ман да би се све
ухо да ло тих сто ти нак ме та ра
до цен трал не три би не пред,
та да, Са ве зном скуп шти ном.
Уче сни ци па ра де су се по стро -
ја ва ли ки ло ме три ма и ки ло -
ме три ма дуж Бу ле ва ра пре ма
ис то ку.

„Ни је све би ло у на сту пу вој -
ске. Вој ска је ваљ да на ви кла
да мар ши ра, да де фи лу је оним
те шким, по ча сним, та ко зва ним
стро је вим ко ра ком, што ја че
га зе ћи по ас фал ту, та ко да по -
сле за бо ле ку ко ви (...).

„По сле свих ро до ва вој ске на
на шим пр во мај ским па ра да ма
на сту пао би на род. ’Рад ни ци,
се ља ци и по ште на ин те ли ген -
ци ја’ – ка ко се та да го во ри ло –
про де фи ло ва ли би пред ’сво -
јим ру ко вод ством’, ко је им је
ма ха ло с три би на.

„Да би Пр вог ма ја, на Пра -
зник ра да, све функ ци о ни са ло
ка ко тре ба, на род је мо рао да
уста не у ра ну зо ру и по жу ри
да за у зме сво је ме сто у спо -
ред ним ули ца ма Бу ле ва ра. Он -
да би се са ти ма че ка ло. Ку ри -
ри би ју ри ли го ре-до ле, про ве -
ра ва ли си ту а ци ју и ја вља ли ко
је где го тов или још ни је, да ли
је све у ре ду, је ли све до вољ но
сре ђе но, уми ве но, до сто јан стве -
но и спрем но за по крет. Ло ше
при пре мље не гру пе или та ко
ра но већ пи ја ни по је дин ци на
вре ме су ис кљу чи ва ни из стро -
ја. То би да нас с мо бил ним те -
ле фо ни ма би ло мно го лак ше.

На че лу па ра де мар ши ра ли
су за став ни ци. По сле њих се
ко ра ча ло са огром ним пор тре -

тима пар тиј ских и др жав них
ру ко во ди ла ца, др жав ним гр -
бом, пе то кра ком и ср пом и че -
ки ћем ве ли ким по не ко ли ко
ме та ра, и са без број па ро ла ко -
је су сла ви ле по бе ду про ле та -
ри ја та. За тим су се пред ста вља -
ле фир ме, оп шти не, ра зна за -
ни ма ња. Про ла зи ли су трак то -
ри ко ји су ву кли по љо при вред -
не ма ши не. На ка ми о ни ма су
пе ка ри пе кли хлеб, дим ни ча -
ри се пра ви ли да чи сте дим ња -
ке, фри зе ри су фри зи ра ли и
бри ја ли, ру да ри ба ја ги ко па ли
ру ду, ба ле ри не су игра ле – сви
у сво јим рад ним уни фор ма ма.

„Не ки ка ми о ни су пред ста -
вља ли пра ве ма ле ба ште са жи -
вим цве ћем, на дру ги ма су би -
ле мон ти ра не ши не као сим -
бол омла дин ских рад них ак -
ци ја, чи та ви ма ли бро до ви, али
и ави о ни – над ле та ња су до -
шла у мо ду не што ка сни је. Се -
ћам се јед ног ка ми о на са

огромним ма ке та ма књи га и
нат пи сом ’Књи ге у на род’. Сва -
ко пред у зе ће, сва ка шко ла, сва -
ки део гра да хте ли су да се по -
ка жу у што бо љем све тлу, из -

ми шља ли су ори ги нал не но -
шње, ко сти ме и ма ске, пра ви -
ле су се пра ве сце но гра фи је и
ко ре о гра фи је на во зи ли ма.

„Мар ши ра ли би гим на сти ча -
ри и дру ги спор ти сти, про цуп -
ка ли фол клор ци, би ци кли сти.
То је би ло пра во так ми че ње ко
ће да из ми сли не што леп ше,
ду хо ви ти је, атрак тив ни је.

„На три би ни ис пред скуп -
шти не ста ја ли би на сме ја ни
друг Ти то и др жав но ру ко вод -
ство, али би ло је пу бли ке дуж
це ле тра се, љу ди су би ли на
про зо ри ма, а на тро то а ре су
ра до знал ци из ла зи ли ра но да
би по се да ли на хо кли це и сан -
ду ке ко је би до не ли, јер те ле -
ви зи је у вре ме тих пр вих па -
ра да још ни је би ло, али би ло
је мно го искре ног ве се ља.”

Кра јем ше зде се тих го ди на,
у скло пу при пре ма за обе ле -
жа ва ње два де сет пе то го ди шњи -
це по бе де над фа ши змом, 9.
ма ја 1970. го ди не, од лу че но је
да се вој на па ра да из дво ји из
пр во мај ске по вор ке, а ње но
одр жа ва ње по ме ри на Дан по -
бе де 9. мај.

Со ци ја ли стич ка
бај ка

У свом из вор ном об ли ку Пр ви
мај је дан рад нич ких пра ва. Па
да ви ди мо ка ква су би ла у Ју -
го сла ви ји, ка ко су жи ве ли у со -
ци ја ли зму рад ни ци за по сле ни
у Же ле за ри Си сак.

Ма ши не су тут ња ле, си ре не
се огла ша ва ле, ма те ри јал се
раз во зио из ме ђу ха ла, а кад би
се укљу чи ла елек тро маг нет ска
пећ, тло би по дрх та ва ло...

Желе за ра у Си -
ску би ла је тре -
ћа по ве ли чи -
ни у СФРЈ, иза
Зе ни це у БиХ и
сло ве нач ких Је -
се ни ца. Че тр на -
ест хи ља да љу -
ди ра ди ло је у
три сме не, без
пре да ха. Те ле -
ви зиј ски ре пор -
те ри има ли су
оби чај да се у
но во го ди шњи
про грам укљу -
чу ју по зи ра ју ћи
ис пред ве ли ких
ужа ре них пе ћи
и да ин тер вју -
и шу озно је не
рад ни ке ко ји су
сла ли че стит ке
на ро ди ма и на -
род но сти ма ис -
пред цр но-бе -
лих екра на.

Же ле за ра је
омо гу ћа ва ла сво јим рад ни ци -
ма да жи ве у бла го ста њу ка -
кво рад нич кој кла си да нас мо -
же би ти са мо део се ћа ња или
сно ва.

По сле Дру гог свет ског ра та
до ста рад ни ка, ма хом до шља -
ка из Бо сне, жи ве ло је с по ро -
ди ца ма у ба ра ка ма, а чи та во
на се ље има ло је са мо јед ну ба -
кал ни цу. При о ри тет је био да
се до вр ши из град ња Же ле за -
ре, а тек он да да се по ди же
стан дард рад ни ка. Из град ња
ста но ва ин тен зи ви ра на је ше -
зде се тих го ди на, ка да се гра -
ди ло и по сто ти ну ста но ва го -
ди шње. Би ло их је за сам це,
али и дво соб них и тро соб них,
а по ди за не су и по ро дич не ку -
ће са два ста на у ко ји ма је жи -
вео струч ни ка дар, и та ули ца
се зва ла Ин же њер ско на се ље.

Та ко је не да ле ко од фа брич -
ких по стро је ња ни као цео је -
дан град – рад нич ко на се ље
Ца праг.

У Ца пра гу су отво ре ни роб -
на ку ћа, об да ни ште, шко ла, по -
шта, би бли о те ка, дом здра вља,
спорт ски те ре ни и све дру го
што је рад ни ци ма би ло по треб -
но. Си ро ти ња би се ис кр ца ла

на си сач кој же ле знич кој ста -
ни ци с јед ним ко фе ром у ру ци
и све би до би ли у Же ле за ри.
Има ли су до бре ста но ве, при -
стој не пла те, хра ни ли су се у
фа брич ком ре сто ра ну... Ни су
раз ми шља ли о под ми ри ва њу
основ них по тре ба, не го о то ме
да ли да ку пе но ви на ме штај
или ау то мо бил. Мно ги су са -
зи да ли ви кен ди це на мо ру. А
они ко ји ни су има ли ви кен ди -
це, ле то ва ли су у не ком од Же -
ле за ри них од ма ра ли шта...

Из сво јих то плих ста но ва,
ко је је гре ја ла то пла на у скло -
пу Же ле за ре па су им ра чу ни
би ли ни ски, од ла зи ли су на не -
ке од број них спорт ских те ре -
на у на се љу, из ме ђу оста лих и
фуд бал ски ста ди он са атлет -
ском ста зом. По ред ста ди о на
се на ла зио ре сто ран, на чи јој
су те ра си на сту па ли Ле па Бре -
на, Ми ро слав Илић и мно ге
дру ге ју го сло вен ске зве зде... У
бли зи ни је био и олим пиј ски
ба зен, пр ви та кав у Си ску. Са -
гра ди ли су га, као и ве ћи ну
обје ка та за ре кре а ци ју, са ми
рад ни ци у сло бод но вре ме. Ве -
ли ка па жња је по кла ња на „ак -
тив ном ко ри шће њу рад не паузе

у кру гу пред у зе ћа”, па је у кру -
гу Же ле за ре би ло чак 18 игра -
ли шта за од бој ку, три за ру ко -
мет, два бо ћа ли шта, 11 стре -
ља на и 20 ку гла на.

Мо же те ли да за ми сли те да
се да нас рад ни ци за вре ме па -
у зе, ако је уоп ште има ју, рас -
тр че по спорт ским те ре ни ма
ко је су им из гра ди ли по сло -
дав ци?

По сле ви ше од шест де це -
ни ја ра да пе ћи у си сач кој Же -
ле за ри су уга ше не. По след њих
две ста рад ни ка до би ло је от -
каз у де цем бру 2011. го ди не,
ка да је но ви вла сник, јед на
аме рич ка ком па ни ја, за тво рила

по го не. Кроз опу сте ли Ца праг
са да про ла зе са ку пља чи се кун -
дар них си ро ви на и у ко ли ца
из не ка да шње роб не ку ће тр -
па ју гво жђе...

Р. Т.

(Фотографије параде одр-
жане 1. маја 1947. власништво
су Министарства одбране.)
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На ја вљи вао до ла зак
цар ства бож јег

На род тра жио да
буде рас пет

У пе так са хра њен, 
у не де љу ње гов гроб
осва нуо пра зан

У вре ме ца ра Ти бе ри ја, дру гог
по ре ду рим ског им пе ра то ра,
30. го ди не но ве ере, у Ју де ји и
Га ли ле ји, обла сти ма на те ри -
то ри ји да на шњег Изра е ла, про -
чуо се по сво јим про по ве ди ма
Исус из На за ре та. Он је на ја -
вљи вао до ла зак но вог до ба у
ко јем ће вла да ти прав да, а да
би до ка зао да је он ме си ја чи ји
су до ла зак на ја вљи ва ла ра ни ја
про ро чан ства, из вео је не ко ли -
ко чу да – из ме ђу оста лог, ожи -
вео је и Ла за ра, ко ји је че ти ри
да на већ био у гро бу.

Глас о овом про ро ку про нео
се кроз на род и мно ги љу ди су
му се при кљу чи ли.

Дан по што је ожи вео Ла за -
ра, а уо чи ве ли ког је вреј ског
пра зни ка Пас хе, пра ћен по вор -
ком сво јих след бе ни ка, Исус је
ушао у Је ру са лим, пре сто ни цу
Ју де је.

Ње го ва сла ва ишла је ис пред
ње га и сил не го ми ле на ро да
иза шле су пред град ску ка пи ју
да га до че ка ју и по здра ве. Јед -
ни су му ма ха ли пал ми ним
гран чи ца ма, дру ги су пред ње -
га на пут ба ца ли сво је ха љи не...
Исус је ушао у град ја шу ћи на
ма га ре ту ко је су ње го ви уче ни -
ци би ли узе ли на по зај ми цу.
Го ми ла га је у оду ше вље њу пра -
ти ла, кли чу ћи: „Оса на!”

У знак се ћа ња на овај дан
сла ви се пра зник Цве ти.

Исус је ушао у храм у Је ру -
са ли му. Пред ње дво ри ште би -
ло је пу но сто ло ва за ко ји ма су
се де ли ме ња чи нов ца и про -
дав ци го лу бо ва. На и ме, био је
оби чај да по бо жни по се ти о ци
хра ма ку пу ју го лу бо ве, па их

по сле пу шта ју. Исус је ис те рао
све те љу де ко ји су тр го ва ли на
ра чун ве ре и по раз ба цао им
сто ло ве и те зге.

По том је по ла га њем ру ке из -
ле чио мно ге бо ле сне и са ка те
ко ји су се за те кли у хра му, што

му је до не ло мно ге но ве при -
ста ли це.

На ред них се дам да на Исус
је про по ве дао у Је ру са ли му,
увек окру жен мно штвом све -
та. Рим ске вла сти би ле су за -
бри ну те због бун тов ног рас по -
ло же ња ко је је вла да ло у ма си,
а је вреј ски све ште ни ци и пред -

став ни ци на ро да стра хо ва ли су
да се Ри мља ни не на љу те и
пре ду зму ак ци је које би на -
шко ди ле свим Јевреји ма.

Али Исус је не пре ста но био
окру жен сво јим уче ни ци ма и
на ро дом, па је прак тич но било

не мо гу ће ухап си ти га. Је вреј -
ским све ште ни ци ма ука за ла
се до бра при ли ка тек кад им
се обра тио је дан од Ису со вих
уче ни ка – Ју да Иска ри от ски.
Он је био раз о ча ран што Исус,
упр кос оду ше вље њу ма са, ни -
је из вео ни ка кве про ме не у Је -
ру са ли му. За то је ре шио да

помог не у ње го вом хап ше њу,
а за уз врат је на гра ђен с три де -
сет сре бр ња ка.

Ак ци ју хап ше ња у Гет се ман -
ском вр ту во дио је ју деј ски пр -
во све ште ник Ка ја фа, ко ји је
та ко хтео да до ка же сво ју ло -
јал ност пред став ни ци ма Ри ма.

Су ђе ње пред Пон ти јем
Пила том и рас пе ће

У пе так у ра но ју тро, по сле но -
ћи у ко јој је ухва ћен, Ису са су
из ку ће пр во све ште ни ка Ка ја -
фе ве за ног од ве ли код Пон ти -
ја Пи ла та, цар ског на ме сни ка

Ју де је, ко ји је имао пра во да
из ри че смрт ну ка зну. Ка ја фа и
оста ли Је вре ји оп ту жи ли су
Ису са да ква ри на род, да за -
бра њу је да се рим ском ца ру
пла ћа да нак и да за се бе твр ди
да је цар.

Пи лат на пр вом са слу ша њу
ни је утвр дио ни ка кву Ису со ву
кри ви цу, али љу ди ко ји су га
до ве ли ни су то хте ли да при -
хва те и упор но су тра жи ли за
ње га смрт ну ка зну. По што је
оп ту же ни био из Га ли ле је, Пи -
лат га је про сле дио Иро ду, га -
ли леј ском упра ви те љу, ко ји се
за де сио у Је ру са ли му, да му он
су ди. Исус, ме ђу тим, ни је хтео
да од го ва ра на Иро до ва пи та -
ња, па га је овај, об у че ног у бе -
лу ха љи ну, што је био знак да
ни ка ква кри ви ца ни је на ђе на,
вра тио Пи ла ту.

Нај ви ши пред став ник рим -
ске цар ске вла сти Пи лат та да
је са звао пр во све ште ни ке и
пред став ни ке је вреј ског на ро -
да у Ју де ји и ка зао им: „Ето,
до ве до сте ми овог чо ве ка и ја
га ис пи тах и не на ђох ни ка кве
кри ви це, па га по слах Иро ду,
па ни он не на ђе кри ви це за
шта би за слу жио смрт, за то ћу
га ка зни ти па пу сти ти”.

У Ју де ји је, на и ме, та да по -
сто јао оби чај да се на пра зни ке
осло ба ђа ју осу ђе ни ци – на сва -
ки пра зник по је дан. Пи лат је
ра чу нао да ће Исус на тај на -
чин иза ћи из за тво ра, те да та -
ко мо же да за до во љи обе стра -
не: и све ште ни ке ко ји су тра -
жи ли Ису со ву осу ду и прав ду. 
До га ђа ји су, ме ђу тим, узе ли
дру ги ток. По оби ча ју, осу ђе -
ни ка ко ји ће би ти осло бо ђен,
би рао је на род. Па кад их је
Пи лат пи тао ко га да осло бо ди,
ма са је, уме сто да тра жи осло -
ба ђа ње Ису са, под го во ре на од
пр во све ште ни ка, из ви ка ла не -
ког зли ков ца Ба ра бу ко ји се у
исто вре ме на шао у там ни ци.

Пон ти је Пи лат по ку шао је
још јед ном да спа се Ису са.
Питао је на род шта с њим да
ра ди, а ма са је за ху ча ла: „Расп -
ни га! Расп ни га!”

Ви дев ши то, Пи лат је ту, пред
на ро дом, опрао ру ке, го во ре -
ћи: „Ја ни сам крив у кр ви овог
пра вед ни ка”.

Ба ра бу су по том осло бо ди -
ли, а Ису са су вој ни ци из би че -
ва ли, па га огр ну ли скер лет -
ном ка ба ни цом и ста ви ли му
тр нов ве нац на гла ву, ру га ју ћи
му се: „Здра во да си, ца ре
јудејски!”

Та да је га ли леј ски упра ви -
тељ Ирод стао пред на род са

Ису сом, об ли ве ним кр вљу.
„Ек це хо мо! Ево чо ве ка!”, ре -

као им је Ирод, а то је зна чи -
ло: „Ево јад ни ка, бед ног и жа -
ло сног! Имај те ми ло ср ђа, јер
и он је чо век!”

Али на род ни је од у ста јао.
„Расп ни га! Расп ни га!”, чу ло
се из ма се.

ШТА СЕ ИСУ СУ ДО ГО ДИ ЛО У ЈЕ РУ СА ЛИ МУ

ЛА ЗА РЕ ВА СУ БО ТА И ЦВЕ ТИ

Се ћа ње на дан кад је Исус ушао у Је ру са лим сла ви се пра -

зни ком Цве ти. То је увек не де ља ко ја сле ди за Ла за ре вом

су бо том, а се дам да на пре Ус кр са.

Цве ти се на ико ни пред ста вља ју ова ко: Хри стос ја ше на

ма га ре ту, пра те га уче ни ци, а на род про сти ре сво је ха љи не

и ба ца гран чи це на пут.

ВЕ ЛИ КИ ПЕ ТАК

Се ћа ње на Ису со во рас пе ће чу ва се обе ле жа ва њем Ве ли -

ког пет ка. До след ни хри шћа ни тог да на стро го по сте, узи -

ма ју ћи са мо су ви хлеб и во ду, а не ки и јед но ни че – цео дан

ни шта не је ду и не пи ју, већ тек уве че, ка да иза ђу зве зде,

узму ма ло хле ба и во де. На ико ни Ве ли ког пет ка пред ста -

вљен је Исус Христ ра за пет на кр сту. Због ту ге и жа ло сти,

по чев од бде ња на Ве ли ки че твр так па то ком чи та вог Ве ли -

ког пет ка, не зво не цр кве на зво на, већ се вре ме бо го слу -

же ња и огла ша ва ње мр тва ца об зна њу ју удар ци ма у др ве ну

да ску, то јест кле па ли ма.

Маслинска гора, место одакле се Исус узнео у небо
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УС КРС ЈЕ НАЈ ВЕ ЋИ 
ХРИ ШЋАН СКИ ПРА ЗНИК

На то се Пи лат на љу тио и
до вик нуо им: „Узми те га ви па
га расп ни те, ја не на ла зим на
ње му кри ви це!”

Он, ме ђу тим, ни је смео да
осло бо ди Ису са, јер су му Је -
вре ји по ру чи ли да ће лич но
ца ру Ти бе ри ју ја ви ти да ни је
хтео да осу ди чо ве ка ко ји за
се бе твр ди да је но ви цар. За то
је Пи лат до зво лио Је вре ји ма
да га ра зап ну.

Рим ски вој ни ци та да су Ису -
су да ли крст на ко ји ће га ра -
за пе ти да га сам но си и по ве ли
га кроз град на бр до Гол го ту.

На том бр ду крст је по бо -
ден у зе мљу, а на ње гов врх
вој ни ци су за ку ца ли да шчи цу
с нат пи сом „Исус На за ре ћа -
нин, цар ју деј ски”, као об ја -
шње ње кри ви це.

Гле да ју ћи све те при пре ме,
Исус је по ди гао по глед ка не бу
и ка зао: „Оче, опро сти им, јер
не зна ју шта ра де!”

Пре не го што су га ра за пе -
ли, он је од био да ис пи је ви но
спра вље но од ало је и смир не
ка ко би опи јен лак ше под нео
му ке, јер је хтео да оста не при
све сти до смр ти.

По диг нут је на крст око девет
са ти ују тру, а ју деј ске ста ре -
ши не, ма са и вој ни ци исме ва -
ли су га и ру га ли му се, док су
у под нож ју кр ста ње го ва мајка,
ње на се стра, Мари ја Маг да ле -
на и апо стол Јо ван (је ван ђе ли -
ста, не тре ба га ме ша ти с Јо ва -
ном Кр сти те љем) пла ка ли.

По сле ду го трај них му ка и
пат њи, у три по под не, Исус је
уз вик нуо: „Оче, у тво је ру ке
пре да јем дух свој!” и из дах -
нуо.

Дан ка да је Исус ра за пет на
кр сту, хри шћа ни на зи ва ју Ве -
ли ким пет ком.

По греб и ус кр сну ће

Ису со ви след бе ни ци на гло су
се осу ли. Ко ли ко су њи хо ва
оче ки ва ња од ње го вих мо ћи
би ла ве ли ка, још је ве ће би ло
раз о ча ра ње што се ула зак у Је -
ру са лим та ко за вр шио – ње го -
вим по гу бље њем и по бе дом Ка -
ја фе и оста лих.

Од ри ца ње је ишло то ли ко
да ле ко да је је дан од апо сто ла
од но сно нај бли жих Ису со вих

уче ни ка, Пе тар, кад су му ре -
кли да је био уз Ису са, од вра -
тио: „Не знам то га чо ве ка о ко -
јем го во ри те!”

У пе так уве че, оног да на кад
је Исус из дах нуо на кр сту, код
Пи ла та је оти шао Јо сиф из
Ари ма те је, бо гат и по штен чо -
век, и скри ве ни Ису сов уче -
ник, те до био до зво лу да Ису са
са хра ни. По том су он и Ни ко -
дим, дру ги тај ни Ису сов уче -
ник, ски ну ли Ису со во те ло с
кр ста, по ма за ли га смир ном и
ало јом и уви ли у плат но, као
што је то оби чај код Је вре ја, и
по ло жи ли га у гроб у Јо си фо -
вом вр ту.

На ред на три да на Ису сов гроб
чу ва ла је стра жа ко ју су по ста -
ви ли ју деј ски све ште ни ци, а

тешка ка ме на пло ча на ње го -
вом ула зу би ла је за пе ча ће на.
Исус је, на и ме, за жи во та про -
по ве дао да ће вас кр сну ти три
да на по сле смр ти, па су се Ка -
ја фа и оста ли упла ши ли да ће
Ису со ви след бе ни ци укра сти
те ло, ка ко би до ка за ли да је
њи хов учи тељ „устао из гро ба”.

Исус је, да кле, са хра њен у
пе так уве че, у су бо ту је ње го во
те ло по чи ва ло у гро бу, а у не -
де љу ра но ују тру, ка же пре да -
ње, „осе тио се сна жан зе мљо -
трес кад је ан ђео Бож ји сле тео
у врт Јо си фа из Ари ма те је, обо -
рио пло чу на ва ље ну на улаз у
гроб и сео на њу. Ли це ње го во
бе ше све тло као му ња, а оде ло
бе ло као снег”. (Чу ве на фре -
ска „Бе ли ан ђео” из Ми ле ше ве
пред ста вља баш ову сце ну.)

Стра жа ри ко ји су чу ва ли
гроб, кад су до шли се би од
стра ха, тр ком су по бе гли у
град... Кад је ан ђео скло нио
пло чу, иза ње ни је би ло те ла –
Исус је пре то га већ био вас кр -
сао и иза шао.

Пр ва је тог ју тра, пре сва ну -
ћа, пра зан гроб ви де ла Ма ри ја
Маг да ле на. По ми сли ла је да је
те ло укра де но и са хра ње но на
дру гом ме сту, па је отр ча ла до
Ису со вих уче ни ка Пе тра и Јо -
ва на. Они су по жу ри ли ис пред
ње и у гро бу на шли плат но у
ко је је те ло би ло умо та но, а
он да оти шли да на ђу дру го ве.
Ма ри ји, ко ја је при сти гла ка -
сни је, у гро бу се ја вио Исус
Христ, али јој ни ко ни је ве ро -
вао кад је отр ча ла да ја ви ра -
до сну вест о ус кр сну ћу.

У ме ђу вре ме ну су на гроб
при сти гле и дру ге же не. Њих
је, се де ћи на пло чи, са че као
ан ђео у бе лим ха љи на ма, ко ји
им је ре као: „Не бој те се! Ја
знам да ви тра жи те Ису са На -
за ре ћа ни на – рас пе то га. Он је
вос кре сао; не ма га ов де. Не го
иди те и ка жи те уче ни ци ма ње -
го вим да иду у Га ли ле ју, та мо
ће га ви де ти”. Та ко се глас о
Хри сто вом вас кр се њу ра ши рио
по це лом гра ду.

Стра жа ри ко ји су чу ва ли
Хри стов гроб, са сво је стра не
оба ве сти ли су пр во све ште ни -
ке и је вреј ске ста ре ши не о овом
до га ђа ју. Гла ва ри су им пла ти -
ли и на ло жи ли да ус кр сну ће
пре ћу те и да про ши ре глас да
је те ло укра де но док су стра -
жа ри спа ва ли.

Ја вља ње апо сто ли ма и
возне се ње

Исто га да на, у не де љу, Исус се
пр во ја вио дво ји ци сво јих след -
бе ни ка, Лу ки и Кле о пи, а они
су ра до сну вест ја ви ли апо сто -
ли ма.

Је да на ест апо сто ла (два на е -
сти, То ма, ни је био с њи ма) ве -
че ра ло је у јед ној со би кад се
од јед ном  Исус по ја вио ме ђу
њи ма.

„Мир вам!”, по здра вио их је,
али су се они упла ши ли, ми -
сле ћи да је пред њи ма при ви -
ђе ње. Тек кад је по јео ко мад
пе че не ри бе и ме да у са ћу, што
су му при не ли за ве че ру, схва -
ти ли су да је то за и ста он.

Кад су оста ли апо сто ли ка -
сни је при ча ли То ми да су ви -
де ли Ису са, ни је им ве ро вао.

„Док не ви дим на ру ка ма ње -
го вим ра не од кли на ца и мет -
нем ру ке у ре бра ње го ва, не
мо гу ве ро ва ти”, ка зао им је
(оту да из раз „не вер ни То ма”).

Че тр де се тог да на по вас кр -
се њу Исус се с Ма слин ске го ре
по ди гао и облак га је од нео у
не бо. Пре то га је ре као уче ни -
ци ма: „Иди те по све му све ту и
про по ве дај те је ван ђе ље сва ком
ство ре њу. Ко по ве ру је и кр сти
се, би ће спа сен, а ко не по ве -
ру је, би ће осу ђен”.

По Ису со вом во зне се њу они
су се вра ти ли у Је ру са лим и
та ко је от по че ло по сто ја ње пр -
ве хри шћан ске за јед ни це.

Се ћа ње на овај дан обе ле жа -
ва се сла вље њем Спа сов да на.

ПРА ЗНИК НАД ПРА ЗНИ ЦИ МА

Ус крс или Вас крс – овај дру ги об лик је цр кве но сло вен ски

и не ма раз ло га да му се да је пред ност над на род ним об ли -

ком Ус крс. Не где се још на зи ва Вас кр се ње и  Ве лиг дан,

пра зно вао се још од вре ме на апо сто ла, али не сву да у исти

дан: не где је про сла вљан за јед но с је вреј ском Пас хом, не -

где 14. да на је вреј ског ме се ца ни са на, а не где у не де љу по -

сле је вреј ске Пас хе. Тек на пр вом Ва се љен ском са бо ру 325.

го ди не од ре ђен је је дин ствен тер мин – пр ва не де ља по сле

је вреј ске Пас хе и пу ног ме се ца.

Да тум ка да ће се сла ви ти, за све пра во слав це од ре ђу је

Је ру са лим ска па три јар ши ја, ко ја се и да ље др жи ју ли јан -

ског ка лен да ра. Код ис точ них хри шћа на Ус крс нај ра ни је мо -

же да пад не 4. апри ла, а нај ка сни је 8. ма ја, а код за пад них

хри шћа на увек је из ме ђу 22. мар та и 25. апри ла.

То је нај све ча ни ји пра зник, пра зник над пра зни ци ма. На

тај дан ски да ју се две ри у цр кви на ол та ру, чи ме се по ка зу -

је да је Исус сво јим вас кр се њем по бе дио смрт и отво рио

рај ска вра та. Це ла не де ља по Ус кр су на зи ва се Све тла не -

де ља, а цр кве не пе сме ко је се та да пе ва ју, пу не су ра до сти

и ве се ља. Оне се пе ва ју чак и у ту жним при ли ка ма, ре ци -

мо на по гре бу, ако се де си те не де ље.

На Ус крс и то ком це ле Све тле не де ље љу ди се по здра -

вља ју са: „Хри стос вос кре се” и „Ва и сти ну вос кре се”.

Ка ко би се вер ни ци до стој но при пре ми ли за овај пра -

зник, још од апо стол ских вре ме на уста но вљен је ве ли ки

пост, или че тр де сет ни ца, по узо ру на Ису са, ко ји је че тр де -

сет да на по стио на Го ри ис ку ше ња. (Ет но ло зи сма тра ју да

је по ре кло по ста, и овог и дру гих у то ку го ди не, мно го ста -

ри је и да се же до па ган ских вре ме на.) У те да не ни је до зво -

ље но ни ка кво јав но ве се ље.

Хри сто во вас кр се ње на ико ни се пред ста вља ова ко: Исус

је устао из гро ба др же ћи у ру ци бар јак као знак по бе де, око

ње га су рим ски вој ни ци по па да ли од стра ха, а ан ђео се ди

на ка ме ној пло чи.

ЗА ШТО СЕ ФАР БА ЈУ ЈА ЈА

Ус кр шње фар ба ње ја ја спа да у нај ста ри је хри шћан ске оби -

ча је. Пре ма јед ној ле ген ди, Ма ри ја Маг да ле на је оти шла у

Рим да про по ве да је ван ђе ље и та мо је сти гла и до ца ра Ти -

бе ри ја, но се ћи му на по клон кор пу ја ја. Цар је из ра зио не -

ве ри цу у Хри сто во вас кр се ње, ре кав ши да би то би ло чу до

као ка да би бе ла ја ја у кор пи про ме ни ла бо ју. Ма ри ја Маг -

да ле на је на то ре кла: „Хри стос вос кре се!” и сва ја ја у кор -

пи су по ста ла цр ве на.

Дру га при ча, на ро чи то рас про стра ње на ме ђу пра во слав -

ни ма, овај оби чај ве зу је за Ма ри ју, Ису со ву мај ку. На Ве ли -

ки пе так крв рас пе тог Ису са кап ну ла је на ја ја ко ја је она

по не ла са со бом на Гол го ту и обо ји ла их у цр ве но. Пре ма

дру гој вер зи ји ле ген де, Ма ри ја је на Гол го ти пла ка ла, мо ле -

ћи вој ни ке код кр ста да бу ду ма ње окрут ни пре ма ње ном

си ну. Да их уми ло сти ви, да ла им је ја ја, ко ја су, об ли ве на

ње ним су за ма, по ста ја ла цр ве на.

Пр во офар ба но ја је, ко је је оба ве зно цр ве но, чу ва се у до -

му, крај ико не, до сле де ћег Ус кр са. На зи ва се стра жар, стра -

жник, чу вар или чу вар ку ћа, јер се ве ру је да чу ва уку ћа не од

бо ле сти.

ОД ЛА ЗАК У НЕ БО

Пра зник Во зне се ње уста но вљен је још у до ба апо сто ла и

пра зну је се че тр де се ти дан по Ус кр су, увек у че твр так. У на -

ро ду се зо ве још и Спа сов дан.

Мно ги оби ча ји ве за ни за овај дан има ју по ре кло у прет -

хри шћан ским вре ме ни ма. На Спа сов дан се љу ди не бри ју,

же не се не уми ва ју, а де ца се не ку па ју. Не спа ва се пре ко

да на, да се не би дре ма ло пре ко го ди не. Мла ди ћи и де вој -

ке га та ју по цве ћу, ки да ју ћи му ла ти це уз раз бра ја ње: „Во -

ли ме – не во ли ме!”

У Ср би ји су уо чи Спа сов да на па ра ли са не и ду шев но обо -

ле ле оста вља ли на ли ва да ма об ра слим биљ ком ја се нак, јер

су ве ро ва ли да на овај пра зник та мо до ла зе ви ле. По ред бо -

ле сни ка оста вља ни су хлеб, во да и ви но (за ве че ру ви ли), а

су тра дан се ко па ла зе мља ис под ја сен ка, па се оно што се

на ђе (црв, бу би ца) да ва ло бо ле сни ку као лек.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ХРОНИКА

Ко жа уса на је ве о ма не жна и
осе тљи ва, па јој је по треб на
по себ на не га. Као и хлад но ћа
и ве тар, и сун це не по вољ но
ути че на ста ње осе тљи ве ре -
ги је ко ја из ко же пре ла зи у
слу зо ко жу. Ко ри шће ње бал -
за ма и кре ма за ово под руч је
да је до бре ре зул та те, а кар -
ми ни и сја је ви мо гу до дат но
ису ши ти усне, по го то во ако
су из се ри је ду го трај них кар -
ми на. Они до дат но из вла че
во ду и ису шу ју. Шмин ка са
уса на тре ба да се ски да кре -
мом или по себ ним ски да чи -
ма за кар мин, а ни ка ко са пу -
ном, јер то до дат но по гор ша -
ва ста ње.

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

Ка ко да на пра ви те
бал зам за усне

Те жи на

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци (за че ти ри ко ре): осам ја ја, 200

гра ма ше ће ра и 150 гра ма бра шна.

За фил: осам ја ја, 16 ка ши ка ше ће ра,

два ва ни лин-ше ће ра, 200 гра ма чо ко ла де

и 375 гра ма ма сла ца.

За ка ра мел: 200 гра ма ше ће ра, две ка -

ши ке ото пље ног ма сла ца и две ка ши ке ли -

му но вог со ка.

При пре ма: Уму ти ти бе лан ца у чврст ша -

ум уз по сте пе но до да ва ње ше ће ра. До да ти

јед но по јед но жу ман це и на кра ју ла га но

уме ша ти бра шно. Сме су по де ли ти на че ти ри де ла и ис пе ћи сва ку ко -

ри цу по себ но или, ако вам је лак ше, за сва ку ко ри цу по себ но при пре -

ми ти сме су (два ја је та, три ка ши ке ше ће ра и три ка ши ке бра шна).

Сме су си па ти у ве ли ки плех од рер не пре ко па пи ра за пе че ње и

пре ма за ти у тан ком сло ју. Ко ри це се пе ку вр ло крат ко (10–12 ми ну -

та) на 180 сте пе ни, а го то ве су чим се бла го за ру ме не на иви ца ма.

Из ва ди те их из пле ха за јед но с па пи ром и оста ви те да се охла де, а

на исти на чин при пре ми те и оста ле ко ри це.

При пре ми ти фил на па ри: уму ти ти ја ја са ше ће ром и ку ва ти уз не -

пре ста но ме ша ње 15–20 ми ну та, па зе ћи да се не ство ре гру дви це.

До да ти коц ки це из ло мље не чо ко ла де, а кад се кре ма про хла ди, уме -

ша ти ма слац.

Пе че не ко ри це пре се ћи на по ла и фи ло ва ти при пре мље ним на де -

вом (одво ји ти не ко ли ко ка ши ка фи ла за де ко ра ци ју). Нај леп шу ко ри -

цу оста ви ти на стра ну и пре ли ти ка ра ме лом. За ка ра мел ис то пи те и

ше ћер да до би је ле пу бо ју све тлог ћи ли ба ра, па до дај те ма слац и ма -

ло ли му но вог со ка. Сме са ће по че ти да се пе ни, па тре ба оста ви ти

још не ко ли ко тре ну та ка на ис кљу че ној рин гли и про ме ша ти да се све

фи но из јед на чи.

Та ко при пре мље ни ка ра мел си па ти пре ко ко ри це и рав но мер но

на ма за ти пре ко це ле по вр ши не. Ту пом стра ном но жа озна чи ти пар -

чи ће, али пре ћи ви ше пу та ка ко би се бо ље ути сну ло. Ако ше ћер поч -

не да се ле пи за нож, мо же те га на ма за ти с ма ло ма сла ца. Пре о ста -

лим фи лом пре ма за ти тор ту са свих стра на и по же љи по су ти мле -

ве ним пе че ним ле шни ци ма.

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

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

Пи ше: Лана Белић

До бош-тор таЛош оби чај ли за ња уса на
дра ма тич но по гор ша ва стање,
јер пљу вач ка, ка да се осуши,
мо же ја ко да на дра жи усне и
по ја ча њи хо ву осе тљи вост, што
до во ди до пу ца ња уса на, па
чак и кр ва ре ња. Да се то не би
до го ди ло, ко ри сти те ква ли тет -
не бал за ме. Бал зам за усне мо -
же те и са ми на прави ти, а ево
два од лич на ре цеп та.

Хи дра тант ни бал зам од ме -
да: по ме шај те две ка ши ке ме -
да с пет ка пи ла ван ди не во -
ди це. Де бео слој на ма жи те на
усне пре спа ва ња. Де ло ва ње
то ком но ћи ће опо ра ви ти и
хи дри ра ти усне.

Бал зам од ба де мо вог уља:
јед ну ка ши ку ба де мо вог уља
по ме шај те с јед ном ка ши ком
ва зе ли на и до дај те на врх но -
жа пче ли њег во ска. Све то ста -
ви те у ма лу шер пу, а њу по -
том по то пи те у ма ло ве ћу у
ко јој се на ла зи во да. За гре вај -
те по сте пе но на па ри док се
сви са стој ци не ис то пе. На пу -
ни те ку ти ји цу док је сме са још
у теч ном ста њу. Ка да се охла -
ди, до би ће те од ли чан бал зам.

По сто ји и ре цепт за оне ко ји
же ле пу ни је усне: по ме шај те
ци мет и ма ло ва зе ли на, те до -
бро из ме шај те да до би је те глат -
ку ма су, па утрљајте на усне, и
оста ви те да од сто ји не ко ли ко
ми ну та. На кон то га ис пе ри те
и ва ше усне ће из гле да ти пу -
ни је. Ако сте има ли гро зни цу
на усна ма, ожи љак ће бр же не -
ста ти ако се на ње га на не се
ма ло со ли по ме ша не са две-
-три ка пи ли му но вог со ка.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ве о ма че сто се на -
ђе мо у при ли ци да све му што
нам је не ра зу мљи во, не ло гич -
но или ири тант но до да мо епи -
тет „те шко”. Ко ли ко смо се са -
мо пу та на шли у дру штву „те -
шких” љу ди, има ли „те шке”
раз го во ре, би ли при ну ђе ни да
до но си мо „те шке” од лу ке, по -
је ли „те шку”
хра ну, на шли
се у „те шкој”
жи вот ној си -
ту а ци ји, све -
до чи ли ка ко
„те шка” бо -
лест ме ња не -
ког на ма бли -
ског и та ко
уне до глед.

Скло ни смо
да од ме ра ва -
мо и од ре ђу -
је мо „те жи ну” сва кој си ту а ци -
ји, на ро чи то нео че ки ва ној, и
да на осно ву те лич не про це не
до но си мо од лу ке и сми шља -
мо пла но ве за да ље по сту па -
ње. На тај на чин пра ви мо са -
ми се би из го вор ко ји мо же мо
по на вља ти све док се у пот пу -
но сти не убе ди мо у ис прав -
ност лич не про це не и не мо -
гућ но сти дру га чи је ре ак ци је.

Иа ко не по сто је стан дард -
не ме ре и је ди ни це за од ре -
ђи ва ње „те жи не” у соп стве -
ним жи во ти ма, ве о ма рет ко
при зна је мо да је су бјек тив на
про це на не ре ал на и углав ном

не при хва тљи ва за дру ге. Све
што нам се до го ди у жи во ту,
сва ка осо ба ко ју упо зна мо,
пут ко ји ода бе ре мо за до сти -
за ње за да тог ци ља, ни шта не -
ма емо тив ну те жи ну са мо по
се би. Ми про це њу је мо све
што нам се на ђе на жи вот -
ном пу ту ис кљу чи во на осно -
ву уве ре ња ко ја смо усво ји ли
и по ста ви ли као во ди ље. „Те -
жи на” ра сте с ко ли чи ном
угро же но сти ко ју осе ћа мо у
ве зи с до не том про це ном.

Пре или ка сни је на у чи мо
да при ти сак ко ји осе ћа мо не
до ла зи од „те жи не” за ко ју смо
убе ђе ни да је ис прав но од ре -
ђу је мо све му и сва ко ме, већ
из ду би не на шег би ћа. На ше
по ти сну те же ље, не из го во ре -
не ре чи, за бо ра вље ни та лен -
ти... упор но про би ја ју све пре -
пре ке ко је та ло жи мо на њих
отре са ју ћи та лог јед но лич них
да на са се бе. Што их ду же др -

жи мо под
п р и  т и  с к о м
сва ко дне ви це,
то ће нам про -
це не све га би -
ти „те же”.

Из го во ри
ко је сми шља -
мо за оста ја -
ње у на ви ка -
ма угра ђе ним
у жи вот ну
„на ви га ци ју”,
по ста ју не -

моћ ни пред ра сту ћим осе ћа -
јем не при па да ња ша бло ни ма
сва ко дне ви це. Ко ли ко год да
смо за не ма ри ли сво је пра ве
вред но сти, оне ће ис ко ри сти -
ти сво ју „те жи ну” из гра ђе ну
од свр хе ко ју да ју жи во ту и
бле сну ти нам пред очи ма као
ја сна ви зи ја сми сла по сто ја ња
ов де и са да. Та да схва та мо сву
ап сурд ност про це њи ва ња „те -
жи не” и при хва та мо као је ди -
не ва жне љу бав и за хвал ност
на при ли ци да је жи ви мо.

До да ва ти те жи ну до га ђа ји -
ма или гра ђе њу лич не свр хе,
од лу ка је, као и увек, на ва ма.

У Ср би ји про шле
годи не 4.935 
обо ле лих од мор би ла

У ју жном Ба на ту 
66 при ја ва про тив
родитеља

У Евро пи се ове не де ље, од 24.
до 30. апри ла, обе ле жа ва не -
де ља иму ни за ци је, а у кам па -
њи „Вак ци не де лу ју шти те ћи
нас све за јед но” уче ству је ве -
ли ки број др жа ва у овом делу
све та, ме ђу ко ји ма је и на ша.

Ци ље ви ак тив но сти ко је се
спро во де ових да на је су да се
по ве ћа об у хват иму ни за ци јом,
да се из гра де по зи тив ни ста во -
ви пре ма овој про бле ма ти ци и
да се јав ност под се ти на то да
је од пре суд ног зна ча ја да сва -
ка осо ба бу де за шти ће на од бо -
ле сти ко је се мо гу спре чи ти
вак ци на ци јом.

Ре зул та ти шар ла тан ства

Иа ко би тре ба ло да је у 21. ве ку
из ли шно го во ри ти о зна ча ју
иму ни за ци је, слу ча је ви обо ле -
ва ња од ма лих бо ги ња у по след -

њих не ко ли ко го ди -
на до ка зу ју да би
ипак ва ља ло под се -
ти ти на од ре ђе не чи -
ње ни це, ста ти сти ку и
ар гу мен те ко ји ни ма ло
не иду у при лог оно ме што,
без мно го про ми шља ња, са ТВ
екра на и по дру штве ним мре -
жа ма јав но сти сер ви ра ју про -
тив ни ци вак ци на ци је, ма хом
љу ди сум њи вог обра зо ва ња, мо -
рал них и људ ских на че ла.

То ком про шле го ди не у
европ ском ре ги о ну СЗО при ја -
вље но је 82.596 слу ча је ва мор -
би ла у 47 од 53 зе мље, са 72
смрт на ис хо да, што је нај ве ћа
за бе ле же на вред ност у по след -
њој де це ни ји (пет на ест пу та ви -
ше не го 2016, а три пу та ви ше
не го 2017. го ди не). Нај ве ће епи -
де ми је ре ги стро ва не су у Укра -
ји ни, Ру ској Фе де ра ци ји, Ру -
му ни ји, Ита ли ји, Пољ ској,
Фран цу ској и – Ср би ји. Хо спи -
та ли зо ва но је 61 од сто обо ле -
лих. Као што се да прет по ста -
ви ти, до епи де ми ја је до шло
због па да об у хва та ММР вак -
ци ном, пре ки да у снаб де ва њу
вак ци на ма, као и не до вољ но
осе тљи вог си сте ма над зо ра.
Епи де ми је с хи ља ду и ви ше
слу ча је ва ре ги стро ва не су у се -
дам од 53 зе мље, ме ђу ко ји ма
је, на жа лост, и на ша – са 4.935
обо ле лих. И нај ве ћи број смрт -
них ис хо да за бе ле жен је у Ру -
му ни ји (22), Укра ји ни (15) и
Ср би ји (14).

Ели ми на ци ја у то ку

Ка да је реч о те ри то ри ји ју -
жног Ба на та, ов де од 1995. до
2013. ни је ре ги стро ван ни је -
дан слу чај обо ле ва ња од мор -
би ла. У 2014. го ди ни обо ле ла
је јед на осо ба у Вр шцу, а у на -
ред не две го ди не бо лест је опет
иш че зла, да би се по но во

По зна то је да су, за хва љу ју -
ћи упо тре би вак ци на, по је ди -
не за ра зне бо ле сти до жи ве ле
то ли ко дра сти чан пад да се са -
да сма тра ју де лом про шло сти
у Евро пи. На су прот то ме, бли -
зу ми ли он осо ба у европ ском
ре ги о ну СЗО ни је вак ци ни са -
но основ ним вак ци на ма, па сто -
га бо ле сти ко је се мо гу пре ве -
ни ра ти вак ци на ци јом кон ти -
ну и ра но иза зи ва ју обо ле ва ње,
ком пли ка ци је, па чак и смрт -
не ис хо де. Та ко су, при ме ра

ра ди, у прет ход ним го -
ди на ма по је ди не
европ ске зе мље би -
ле су о че не са епи де -

ми ја ма не са мо ма лих бо -
ги ња већ и ру бе о ле и за у ша ка.

Ка ко за ра зне бо ле сти не по -
зна ју гра ни це, епи де ми је се ши -
ре из др жа ве у др жа ву.

Струч ња ци ис ти чу да су вак -
ци не с вре ме ном по ста ле жр -
тве сво га успе ха, јер се не ви де

обо ле ли од тих бо ле сти, већ
са мо они ко ји се ни су раз бо -
ле ли за хва љу ју ћи то ме што су
се бла го вре ме но вак ци ни са ли.
У За во ду за јав но здра вље стога
ис ти чу да је и да ље нео п ход но

ра ди ти на до сти за њу и одр жа -
ва њу об у хва та пре ко 95 од сто
вак ци на ци јом, свим вак ци на -
ма, и ти ме по сти ћи одр жа ва -
ње ко лек тив ног иму ни те та
попу ла ци је.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

вратила 2017, ка да су ре ги стро -
ва на три слу ча ја: два у Пан че -
ву и је дан у Ко ви ну. Ис по ста -
ви ло се да су сви обо ле ли оства -
ри ли кон так те с по твр ђе ним

слу ча је ви ма мор -
би ла у Бе о гра ду.
Од та да ни је би ло

но во о бо ле лих.
На осно ву по да та -

ка Европ ске ве ри фи -
ка ци о не ко ми си је за ели -

ми на ци ју мор би ла/ру бе о ле, за -
кључ но са 2017. го ди ном у 43
од 53 зе мље европ ског ре ги о -
на СЗО пре ки ну та је тран сми -
си ја мор би ла, а у 37 тај пре кид
тра је ду же од 36 ме се ци. Иа ко
се про цес ели ми на ци је мор би -
ла кон ти ну и ра но спро во ди у
зе мља ма ЕУ, и да ље се у обла -
сти ма с ни ским об у хва том ре -
ги стру ју епи де ми је у оп штој
по пу ла ци ји и ме ђу здрав стве -
ним рад ни ци ма.

Пре ма из ве шта ју За во да за
јав но здра вље Пан че во, об у хват
иму ни за ци је на те ри то ри ји Ју -
жно ба нат ског окру га у 2018.
био је пре ко 95 од сто у свим
вак ци на ма и на ни воу је пе то -
го ди шњег про се ка, осим вак -
ци на ци је ММР вак ци ном
(92,48%), хе па ти тис Б вак ци -
ном у пр вој го ди ни с три до зе
(92,80%) и пне у мо кок ном кон -
ју го ва ном вак ци ном с три до зе
(84,19%), ко ја се при ме њу је од
2018. го ди не.

У За во ду ка жу да ове го ди не
ни је до стиг нут об у хват ве ћи од
95 од сто за ММР вак ци ну због
од би ја ња ро ди те ља да се де ца
вак ци ни шу. У Ко ви ну је би ло
18 та квих слу ча је ва, у Пан че ву
40, а у Бе лој Цр кви осам. Свих
66 слу ча је ва при ја вље но је са -
ни тар ној ин спек ци ји.

Ко лек тив ни иму ни тет

Про це њу је се да је пре уво ђе -
ња вак ци не про тив ма лих бо -
ги ња, ко ја је у при ме ни ско ро
пе де сет го ди на, го ди шње у све -
ту од те бо ле сти уми ра ло чак
2,6 ми ли о на осо ба.

Све што нам се на ђе
на жи вот ном пу ту, 
про це њу је мо 
искључи во на осно ву
уве ре ња ко ја смо
поста ви ли као водиље.

НОВ ЧА НО КА ЖЊЕ НО 150 РО ДИ ТЕ ЉА

До кра ја про шле го ди не ви ше од осам од сто пред шко ла ца у

Ср би ји ни је има ло уред но по пу њен вак ци нал ни кар тон. Сто -

га је Мла ден Шар че вић, ми ни стар про све те, на у ке и тех но -

ло шког раз во ја, из ја вио да је по твр да о вак ци ни са њу де те та

оба ве зна при ли ком ово го ди шњег упи са у пр ви раз ред

основ не шко ле.

Он је на вео да др жа ва не ће би ти бла го на кло на пре ма ро -

ди те љи ма ко ји се оглу ше о ту оба ве зу, спо ме нув ши да би

нај ек стрем ни ја санк ци ја мо гла би ти чак и из у зе ће де те -

та из по ро ди це. Шар че вић је на гла сио да се нов ча не

ка зне уве ли ко из ри чу и да је до са да на тај на -

чин ка жње но око 150

ро ди те ља не вак ци -

ни са не де це.

Заразним болестима се мора стати на пут

ЕВРОП СКА НЕ ДЕ ЉА ИМУ НИ ЗА ЦИ ЈЕ

ПОВИКА НА ВАК ЦИ НЕ 
ЗБОГ ЊИХОВОГ УСПЕХА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Нај ве ће епи де ми је
морбила ре ги стро ва не
су у Укра ји ни, Ру сији,
Ру му ни ји, Ита ли ји,
Пољ ској, Фран цу ској
и – Ср би ји.
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Ле по и чи сто при ја сва ком оку,
али не кад нам је те шко да се
са ми ла ти мо по сла и при о не мо
на чи шће ње, а не кад и не уме -
мо. Ни смо сви мај сто ри за све!
У не ким слу ча је ви ма ства ри
тре ба пре пу сти ти про фе си о нал -
ци ма. А има див них љу ди ко ји
су од лу чи ли да сво је жи во те по -
све те укла ња њу пр љав шти не. 

Ко зме ти ча ри за 
че тво ро точ ка ше

Зо ран Ни ко лов (32) ба ви се чи -
шће њем ау то мо би ла се дам го -
ди на. Нај те же је, ка же, очи сти -
ти све тле ен те ри је ре и ја ко за -
пр ља на во зи ла, по себ но фле ке
од мо тор них уља. А код там -
них во зи ла ве о ма је не за хвал -
но ра ди ти по ли ра ње, јер се сва -
ка гре шка ви ди.

– Компликовано је средити
ау то мо бил у ком се по ја ви ла
буђ. Ко ри сти мо на ро чи та хе миј -

ска сред ства и тај про цес тра је
два да на. Све мо ра ле по да се
осу ши, да се не би вра тио ми -
рис пле сни – при ча нам Зо ран.

По себ но ужи ва ка да пред му -
ште ри ју из ве зе ау то мо бил ко -
ји је сре ђен као за са лон.

– У по след ње вре ме смо чи -
сти ли углав ном не ке но ви је ау -
то мо би ле, а био је и је дан „ма -
се ра ти”. Леп је ово по сао и ни је
на по ран ако во ли те да га ра ди -
те. На рав но да ни је баш јед но -
став но очи сти ти ау то мо бил ко -
ји је за пу штен ду же вре ме, или
ка да на и ђу хлад ни ме се ци, јер
он да су ше ње тра је ду же – ка же
вла сник ау то-пе ри о ни це.

Док тор за фле ке

Сте ван Пан те лић (34) по чео је
да се ба ви хе миј ским чи шће -
њем гар де ро бе са два де сет две
го ди не, а ка же да је од ка да
зна за се бе, обо жа ва лац веш-
-ма ши на.

– Ка да сам био ма ли, че сто
су ме пи та ли шта ћу би ти кад
по ра стем, а ја сам увек го во -
рио да ћу отво ри ти пе ри о ни цу
ве ша. Та ко да сам ја до слов це
оства рио свој жи вот ни сан –
сме је се за до вољ но Сте ван.

Фле ке ста ре ви ше го ди на нај -
те же је или не мо гу ће очи сти -
ти. Та ко ђе, са вет мај сто ра је да
се ма не мо ски да ња мр ља у кућ -
ној ра ди но сти.

– Јед ном нам је му ште ри ја
на чи шће ње до не ла ру ком ши -
ве но оде ло и ре кла да ко шта
три хи ља де евра. Ње му смо на -
пла ти ли пет од сто од при ја -
вље не вред но сти. То ли ко ко -
шта чи шће ње ску пих ства ри,
јер се оне одво је но ста вља ју у
ма ши не и на њих се по себ но
па зи – при ча Сте ван.

Пам ти и сме шне си ту а ци је:
јед ном им је чо век до нео пан -
та ло не да их „ма ло осве же”, а
ни је их чи стио од 1985. го ди -
не... А јед на же на је, кад су јој
ре кли да на ха љи ни има фле -
ку, ре кла: „Ма, не ви дим ја
то... По цео дан гле да те у те
фле ке, па их ви ди те и та мо где
их не ма!”

Улич на па тро ла

Бла го је Та ско вић (54) ра ди као
чи стач у јав ном пред у зе ћу. Ка -
же да по сао чи ста ча ули це ни -
је ни ма ло лак, а ми до да је мо
да је раз лог то ме си гур но то
што се сме ће да нас оста вља
сву да, и по ред кан ти и кон теј -
не ра, по зе ле ним по вр ши на ма,
за пра во где год је то мо гу ће и
не мо гу ће.

– Исти на је да су љу ди до ста
не мар ни. Не ба ца ју сме ће тамо
где је пред ви ђе но, па се оно

че сто раз ле ти, по себ но ка да је
ве тро ви то. Наш по сао је да то
очи сти мо, али би нам би ло
знат но лак ше ка да би оно би -
ло од ло же но та мо где тре ба –
ка же Бла го је.

Чи ста чи ма је нај те же да
укло не шут, а на ши су гра ђа ни

га оста вља ју че сто по ред кан -
ти, па не ке ули це у гра ду из -
гле да ју као ди вље де по ни је.
Тре ба ло би да се на ру че ве ли -
ки кон теј не ри ко ји су пред ви -
ђе ни са мо за овај от пад.

– Нај леп ше у овом по слу је
дру же ње с ко ле га ма, али и сам
осе ћај да чи ним не што ко ри -
сно за жи вот ну сре ди ну. Свој
по сао ра дим вр ло про фе си о -
нал но, тру дим се да увек дам
све од се бе. Иза ме не не сме да
оста не ни је дан па пи рић или
би ло ка кво сме ће. Нај го ри је
осе ћај ка да са мо што не што
по чи сти те, не ко за ва ма на пра -
ви не ред – при ча нам Бла го је.

Ме ђу тим, овај по сао ни је ни
фи зич ки ла ко ра ди ти. Улич ни
чи ста чи до ста хо да ју или се са -
ги њу и по ди жу те рет.

– Ја углав ном ску пљам лак -
ше сме ће, али и то мо же у те -
жим вре мен ским усло ви ма да
бу де ве о ма зах тев но. Ни је ла -
ко ра ди ти на кан та ма, јер ту

има до ста по ди за ња. Сва ка част
ко ле га ма ко ји оба вља ју тај део
по сла – ка же искре но Бла го је.

Он сма тра да би смо сви мо -
гли да бу де мо мно го од го вор -
ни ји пре ма на шем гра ду.

– Пан че во је не ка да би ло нај -
ве ћа ин ду стриј ска зо на, па је
ипак би ло мно го чи сти је. Не
знам да ли мо же те да ми по ве -
ру је те ако вам ка жем да се де -
ша ва да не ки љу ди у град ским
на се љи ма и да ље ба ца ју сме ће
кроз про зор – ка же вид но за -
бри ну то Бла го је.

Ча роб ни ћи ли ми

Ва ња Му тав џић (46) за по че ла
је по сао пра ња те пи ха ка да је
њен су пруг остао без по сла пре
де сет го ди на. Пр во су на ба ви -
ли не ке ста ре ма ши не, а кад се
по сао раз вио, за ме ни ли су их
са вре ме ни јим, ко је пе ру, ис -
пи ра ју и це де те пи хе.

– Са мо чи шће ње ни је то ли ко
те шко, нај ви ше сна ге се тро ши
при ли ком пре у зи ма ња и до ста -

вља ња те пи ха, јер се по не кад
пе ње мо по њих и на че твр ти
или пе ти спрат. Мо жда ми је то
кон стант но „ве жба ње” по ди за -
ња те пи ха по мо гло да бу дем и
пр ва ки ња у оба ра њу ру ке за
2017. го ди ну – ша ли се Ва ња. 

Са чу па вим те пи си ма је нај -
те же, јер ма ко ли ко се ис тре са -
ју, из њих стал но не што ис па да.
Про бле ма тич ни су и ста ри та -
пи со ни, ко ји се по сле од ре ђе -
ног бро ја го ди на па ра ју, док су
за чи шће ње нај за хвал ни је тан -
ке син те тич ке под не про стир -
ке, ко је се ле по и ла ко пе ру.

Од овог по сла мо же да се за -
ра ди ако се по ште но и пре да -
но ра ди. За по че ти би знис ни је
лак ко рак и увек је ну жда „оки -
дач”, али ка да поч не да се живи

при стој но, он да је ја сно да се
труд ис пла тио.

– Леп је осе ћај ка да нас му -
ште ри је по зо ву и за хва ле што
је не што до бро очи шће но.

Нарав но, бу де и не за до вољ них,
нај че шће због оче ки ва ња да
ста ри те пих по сле чи шће ња бу -
де као нов. А то је не мо гу ће...
– при ча Ва ња.

Љу ди че сто чу ва ју те пи хе ко -
је су не кад ску по пла ти ли, чак
и ди за ли кре ди те, иа ко им је
„рок упо тре бе” одав но про шао.
Кажу: ка ко смем да га ба цим,
на љу ти ће се муж, ко ли ко смо
са мо нов ца да ли...

Ви со ко, а чи сто
Лам брос Ху де лу дис (57) по
обра зо ва њу је гра ђе вин ски тех -
ни чар, а из љу ба ви – ал пи ни -
ста. Ишао је на екс пе ди ци је на
Па мир, Хи ма ла је, Кав каз... Спо -
јио је оно што је учио и оно
што во ли, и већ три де сет го ди -
на ба ви се чи шће њем и по прав -
ка ма на из у зет но ве ли ким ви -
си на ма. Пре по кри ва кро во ве,
пе ре про зо ре, чи сти фа брич ке
ха ле и си ло се... 

С по но сом ис ти че да је ње -
го ва пред ност у од но су на кон -
ку рен ци ју то што је спо со бан
да до ста по сло ва оба вља без за -
штит них ужа ди, што му омо -
гу ћа ва лак ше кре та ње. До са да
је имао пре ко две хи ља де ова -
квих по сло ва.

За ње га је овај по сао ру тин -
ски, баш као да га ра ди са обе
но ге на зе мљи, али де си ло се
не ко ли ко пу та да је био на
иви ци опа сно сти. На при мер,
у си ло си ма ви со ким пре ко три -
де сет ме та ра при ли ком
чишћења се раз ви ја ју ра зна ис -
па ре ња, па их тре ба бр зо
напусти ти.

– Ни ка да не но сим ма ску,
јер ми оте жа ва ди са ње и рад.
Углав ном, док се спу штам,
пре ма то ме ко ли ко ми га со ви
ири ти ра ју нос и гр ло, про це -
њу јем ни во опа сно сти. До са -
да сам очи стио пре ко три ста
ће ли ја у си ло си ма – при ча
Лам брос.

Нај лак ше је на ви си ни ски -
да ти па у чи ну са зи до ва, а нај -
те же пре се ља ва ти пти це ко је
сви ја ју гне зда под сво до ви ма
ви со ких ха ла.

– Јед ном ми је би ло жао да
укло ним гне здо ла сте, па сам
по ку шао да га за ка му фли рам.
А го лу бо ве, због то га што мно -
го пр ља ју, хва та мо и но си мо и
по сто ки ло ме та ра да ле ко да
се не би вра ти ли – ка же Лам -
брос.

М. М.

Једнога дана
Бруно се
враћа кући и
затиче кућ-
ну помоћни-
цу како па-
кује његове
ствари у ко-
фере. Његов
отац је до-
био унапре-
ђење и сада
читава поро-
дица мора
да се сели из
Берлина у
нову кућу, у
којој нема с
ким да се
игра и нема чиме да се заба-
ви. Међутим, поред куће се
налази једна дугачка, висока

ограда иза ко-
је живе нео-
бични људи у
п р у г а с т и м
пиџамама.

Бруно же-
ли да поста-
не истражи-
вач када по-
расте и зато
трага за но-
вим авантура-
ма. Тако упо-
знаје једног
дечака, вр-
шњака који
живи с друге
стране огра-
де, а необич-

но и искрено пријатељство
одвешће га у један за њега
потпуно непознат свет.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко ји по -
љу бац пам ти те. „Пан че вац”
и из да вач ка ку ћа „Вул кан из -
да ва штво” при пре ми ли су по
је дан при ме рак књи ге „Са да
ме по љу би” Ро бер та Ема ну е -
ли ја за два на ша чи та о ца или
чи та тељ ке ко ји су нај кре а -
тив ни је од го во ри ли на то
пита ње.

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

„Сва ки ко ји ми по кло ни мо -
ја ћер ки ца.” 064/4489...

„Пам тим је дан хо рор по -
љу бац: кад сам ба бу слу чај но
по љу био у уста док сам јој че -
сти тао ро ђен дан.” 063/3321...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње: ка кве ле ген де пам ти те?
Они ће осво ји ти по је дан при -

ме рак књи ге „Ле ген да о са -
мо у би ству” Деј ви да Ва на.

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

„Пам тим људ ске ле ген де од
ко јих сам мно го на у чио и ко -
је су од ме не на пра ви ле чо -
ве ка – сво је ро ди те ље. Хва ла
им на то ме.” 064/2212...

„Ле ген да ка же да су се де -
ца не кад по цео дан игра ла
на по љу, а да су ка на ли на те -
ле ви зи ји мо гли да се из бр о је
на пр сте. Не ки се ку ну да то
ни је ле ген да, већ исти на.”
064/2407...

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

Д. К.

Два читаоца који до среде, 1. маја, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта је за вас
богатство?”, наградићемо по једним примерком књиге „Су-
лудо богати Азијци” Кевина Квана. Најзанимљивије одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се мо-
гу преузети у књижари „Делфи”.

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

Када Њујор-
чанка Рејчел
Чу пристане да
проведе лето у
Сингапуру са
својим дечком
Н и к о л а с о м
Јангом, она за-
мишља скро-
ман породич-
ни дом и леп
одмор са чове-
ком за кога ће
се, како се на-
да, удати. Реј-
чел и не слути
да Никова по-
родична кућа
изгледа као па-
лата, да ће се више возити
приватним авионима него ко-
лима и да ће се, као девојка
једног од најпожељнијих мла-

дожења у Син-
гапуру, наћи на
мети.

Кад се на-
ђе у свету неза-
мисливе раско-
ши и богатства,
Рејчел упознаје
Астрид, краљи-
цу сингапурског
високог дру-
штва, Едија, чи-
ја породица
практично жи-
ви на страница-
ма хонгкон-
шких магазина,
и Елинор, Ни-
кову застрашу-

јућу мајку, жену која има вр-
ло јасан став према томе ко-
јом женом њен син треба од-
носно не треба да се ожени.

„Сулудо богати Азијци”
Кевина Квана

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Де чак у пру га стој 
пи џа ми” Џо на Бој на

Два чи та о ца ко ји до сре де, 1. ма ја, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „У че му нај -
ви ше во ли те да спа ва те?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Де чак у пру га стој пи џа ми” Џо на Бој на. Нај за ни -
мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

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

жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

По љу био ба бу у уста

Вања Мутавџић

Зоран Николов

Ламброс Худелудис

Стеван Пантелић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СЕ БА ВЕ ЧИ ШЋЕ ЊЕМ

СВЕ СЕ ЧИ СТИ ОСИМ СА ВЕ СТИ

Благоје Тасковић
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НАШ ГОСТ: ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ МАЧАК, ФОТО-РЕПОРТЕР

ЈА САМ СВЕДОК ЈЕДНОГ ВРЕМЕНА

је радио у новинама, морао је
да се дружи с људима и да с
њима прича. Није било поло-
вичних вести као данас. Више
се истраживало, чак и у днев-
ним новинама... Мени се ово
данас не свиђа. Престао сам
да читам новине, јер ми то
више не представља задовољ-
ство. Не могу да се кљукам
свакаквим информацијама.
Читам портале који директно
извештавају о стварима које
мене интересују.

l У паузи између рада у
„Панчевцу” и „Вечерњим но-
востима” нисте се бавили но-
винском фотографијом?

– Добио сам ’86. понуду од
једног од највећих фотографа
на српском филму, Бранисла-
ва Пантића, да радим на фил-
му. Није могао да оде на неки
терен, па сам ја отишао уместо
њега. Пошто сам ја био неза-
послен у то време, слободњак,
много ми је значило што су ме
брзо примили у Удружење
филмских радника. Почео је
преко њих да ми тече радни
стаж... Задржао сам се на фил-
му седам година, а повремено
сам радио и за „Панчевац”. То
је било тешко ускладити, по-
што су снимања трајала дуго –
серија „Вук Караџић” рађена
је три године – а често су била
и ван земље. То је било инте-
ресантно, али незгодно време,
почињао је и економски хаос у
земљи. Деведесетих нису има-
ли чак ни за реквизите, па сам
оставио тај посао...

Много ми је значило то ис-
куство. Као младић од 22–23
године ушао сам у свет филма
и великих глумаца и редите-
ља. Искористио сам то, похва-
тао неке везе, али је важније
што сам научио како да фото-
графија исприча причу и да
буде лепа.

l После тога сте се вратили
у „Панчевац”?

– Вратио сам се у „Панче-
вац” и почео да радим. У то
време он се распадао, а на-
стао је „Нови Панчевац”. Ме-
ни је све то било некако пре-
нападно, та борба... није ми
се свиђало. Тада сам већ радио
за „Време”, „Нову Македони-
ју”, „Вјесник”, AП, „Ројтерс”,...
али нигде нисам био стално
запослен.

Почео је рат и мене су моби-
лисали. Био сам у близини ге-
нерала Енеса Таса и тада сам
почео да обилазим ратишта.
Генерал ме је неколико пута
спасао, био је као добри анђео.
Мој кум Неша Зафировић, но-
винар који сада извештава из
САД, и ја, слали смо прилоге и

Зоран Јовановић Мачак је сво-
је прве професионалне кораке
направио у недељнику „Панче-
вац”, а последњих двадесет пет
година ради као фото-репор-
тер листа „Вечерње новости”.
Завршио је новинарски смер на
Југословенском институту за
новинарство у Београду 1984.
године, а као слободни фото-
граф радио је од 1982. до 1994.
Сарађивао је с бројним листо-
вима у бившој СФРЈ и многим
међународним новинским аген-
цијама. Члан је новинарских
удружења и УЛУПУДС-а. Са-
рађује као фотограф с фонда-
цијом „Уницеф” од 2000. Осни-
вач је удружења љубитеља фо-
тографије „RawСветлопис 2016”.
Добитник је бројних награда.

ПАНЧЕВАЦ: Када сте се први
пут сусрели с фотографијом?

ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ МА-
ЧАК: Већ у основној школи. На
часовима општетехничког обра-
зовања имали смо неке вежбе
из којих нисмо могли много да
научимо, али ја сам имао срећу
да је мој брат Јовица био сту-
дент машинства и он ми је по-
казао како се ради. Тад сам био
у седмом разреду, а две године
касније отишао сам код Цвете
Јовића у Фото-атеље „Рекорд”.

Упоредо с тим, ишао сам у
„Панчевац” на часове из нови-
нарства и фотографије које је
држао Јано Матух. Он је био
стално запослен фотограф, а
завршио је Факултет физичке
културе. Био је спортски рад-
ник и васпитач, и знао је врло

добро да пренесе знање. Имао
сам петнаест година, а већ сам
ушао у интересантан свет но-
винарства. Неки моји другови
из Панчева ишли су у фото-
клубове у Београду, али се ме-
ни то није свиђало. Сви су ти
клубови личили један на други
као јаје јајету – у њима си до-
бијао задатке да урадиш то и
то. Мени се то није допадало,
јер сам увек имао своје идеје. 

l Ко је уочио ваш таленат?
– Нико није могао да га уо-

чи, јер своје радове нисам ни-
коме ни показивао, па ни мами
ни тати. Дуго нисам ни имао
фото-апарат. Позајмљивао сам
из фото-кино клуба у усмере-
ној школи. Био је ту неки про-
фесор Бранко који ми је то до-
звољавао. Проводио сам доста
времена у лабораторији и ужи-
вао у томе. Сазнавао сам фото-
графске и лабораторијске тај-
не. Бранко је доста знао иако
није био фотограф, већ маши-
нац. Уз брата, њему дугујем мно-
го за оно што сам научио о фо-
тографији... Постепено сам „из-
лазио у свет”, фотографисао сам
локалне ствари, као што су „Ги-
таријада”, збивања у граду, на
пијаци... Оно што ми је било
доступно и није захтевало до-
зволе да се фотографише. 

l Да ли је било необично у
то време шетати с фото-апара-
том по граду?

– Било је, јер су само три чо-
века то радила. Сећам се јед-
ног господина који је на пија-
ци фотографисао људе. Био је
тамо од јутра до мрака и сли-
као неке продавце, шетаче и
људе који купују. Не знам како
се звао, али се сећам да је имао
два фото-апарата. Онда Јано
Матух, којег сам поменуо, и је-
дан фотограф „Петрохемије”.

l Како је било раније ради-
ти у новинама?

– Било је динамичније, јер
се излазило на терен. Онај ко

за домаће и за стране медије.
А кад се то завршило, 1994. го-
дине су ме звали у „Новости”.
Пристао сам, јер технички ни-
је постојао други начин да при-
мам новац.

l Колики је изазов био изве-
штавати с ратишта?

– Нисам никада ишао због
адреналина, већ због фотогра-
фија и недаћа које су се деша-
вале нашем народу. Хтео сам
да будем сведок времена, да
све то документујем и да јед-
ног дана то неко види... Ми
смо тада имали потпуну сло-
боду. Одлазио сам с војници-
ма, паравојницима и четници-
ма. Они су радо позирали, хте-
ли су да им остане нека успо-

мена. Нису размишљали о Ха-
гу, нико није мислио шта ће
све бити после рата.

Дружио сам се с хрватским
и босанским фото-репортери-
ма, све сам их познавао. При-
чали смо телефоном и било
смо свесни да учествујемо у
нечему што никога не оста-
вља чистим... После много го-
дина једна историчарка умет-
ности направила је изложбу
радова скоро свих ратних фо-
тографа из бивше Југослави-
је. Показала је да је било стра-
шно свим зараћеним страна-
ма, свим народима... Са ове
дистанце могу да кажем да
никада не бих отишао у рат
да сам размишљао као што
размишљам данас.

l Како је текла каријера у
„Вечерњим новостима”?

– Радити у великим новина-
ма је много лакше него радити
у малим. Тамо сам дошао по
позиву и првих петнаест годи-
на ме нико није дирао. Радио
сам шта сам хтео. Само кажем:
данас имам ту и ту тему, одох
ја на пут! Непрестано сам био
на терену. Дешавало се да их
само позовем телефоном да ми
пошаљу новац тамо где се за-
десим и да наставим даље.

Покривао сам тада и Косово,
када је кренуо онај други на-
лет насиља. Радио сам репор-
таже о неким ружним догађа-
јима, али било је много и ле-
пих. Херцег Нови, па фестива-
ли филма, песме... То је било
дивно: све имаш плаћено, не
мораш да се бринеш, а с тобом
иде и новинар. Рад у новинама
био ми је лак: послове које су
ми давали, ја сам, као искусан
фото-репортер, могао да ра-
дим малим прстом. Успут сам
радио и неке ствари које су ме
чиниле срећним – фотографи-
је сцена из живота. За петна-
ест година направио сам ал-
бум од педесет пет таквих фо-
тографија, које сам назвао „Ро-
мантика наших дана”. Пред-
ставио сам ову изложбу у Па-
ризу и у Банатском Брестовцу.

l Зашто никада нисте живе-
ли у Београду, где се дешавају
све најважније ствари?

– Није Београд центар де-
шавања. Шта год да се дешава-
ло, куд год да сам путовао, ја
сам се враћао Панчеву. Као да
из велике кошнице човек уђе у
неку лепу средину, где је ти-
шина. Мени је то увек било
лепо. Жао ми је једино што
Панчево пропада, што умире
архитектонски, или се бар са-
мо мени тако чини. А требало
би да стари, али да се не види
како стари. Зграде које су биле
лепе, претворене су у руине,
поготово оне у центру града. 

l Да ли памтите неки дога-
ђај због којег вам је било драго
што се бавите овим послом?

– Нисам осећао еуфорију док
сам извештавао, али нисам ни
остајао хладан. Увек сам имао
став професионалца. Био сам
сведок страшних ствари, али
можда ми је фото-апарат пру-
жао менталну заштиту. Или ме
је разноврсност догађаја, мно-
штво и лепих и ружних, научи-
ла смирености. Када се послу
приступа с великим узбуђењем

и знатижељом, губи се објек-
тивност... Али ако већ бирам, ја
већ двадесет година радим за
„Уницеф” и мислим да се том
послу највише радујем, јер во-
лим да радим с децом.

l На шта си највише поно-
сан у свом раду?

– На то што сам остао неу-
каљан политиком. Дошао сам
до неког професионалног ни-
воа и респектован сам у свету.
Радио сам и за „Ројтерс”, али
ти агенцијски фотографи се бр-
зо троше. Да сам желео, могао
сам и ја да одем негде преко,
али се не кајем због тога. Упо-
знао сам своју супругу и поче-
ли смо да градимо породицу
када су кренуле баш оне гадне
ствари, ратови... Било је тешко,
али успели смо да изведемо
децу на прави пут. Лука студи-
ра глуму у Србији, а Матеј кла-
вир на академији у Паризу.

l Колико је стрпљења и по-
дршке потребно од најближих
за некога ко се бави фоторе-
портерским послом?

– Заиста много. Моја супруга
Драгана је у томе одиграла вели-
ку улогу. Она ме је и подстица-
ла да радим неке ствари, иници-
рала је мој рад на изложбама.

Мирјана Марић

Зоран Јовановић Мачак

ТУ ЖНА СУД БИ НА ЕВАН ГЕ ЛИ СТИЧ КЕ ЦР КВЕ

Не ка да ар хи тек тон ска
ле по ти ца – да нас ру и на

Да је у не ком за пад но е вроп -
ском гра ду, Еван ге ли стич ка
цр ква би ла би ре пре зен та тив -
но ме сто и слу жи ла би за одр -
жа ва ње вер ских слу жби и за
ор га ни зо ва ње кул тур них и му -
зич ких до га ђа ја. Ме ђу тим, она
је већ го ди на ма за кљу ча на и
не до ступ на гра ђа ни ма. 
Овај вер ски храм за по чео је
свој жи вот 14. ју на 1906. го -
ди не све ча ним огла ша ва њем
три ју зво на, укуп не те жи не
1.595 ки ло гра ма. На сва ком
од њих су угра ви ра на три нат -
пи са („Сви сте ви де ца бож ја с
ве ром у Ису са Хри ста”, „Ако
је зи ке чо веч је и ан ђе о ске го -
во рим, а љу ба ви не мам, он да
сам зво но ко је је чи, или ким -
вал ко ји зве чи” и „Бу ди те у
на ди ра до сни, у не во љи тр пе -
љи ви, а у мо ли тви по сто ја ни”).

За ни мљи во је да је Еван ге -
ли стич ка цр ква по диг ну та за -
хва љу ју ћи до бро твор ним при -
ло зи ма љу ди свих ве ра и на -
ци ја ко је су не ка да би ле за -
сту пље не на те ри то ри ји Пан -
че ва. На спи ску до бро тво ра
ко ји су до при не ли за вр шет ку
тог објек та би ле су ста ре пан -
че вач ке по ро ди це Вај ферт,
Ви тиг шла гер, Грам берг, углед -
ни по је дин ци док тор Све ти -
слав Ка са пи но вић, Ва са Ћур -
чин, учи тељ Вељ ко Кон стан -
ти но вић, штам пар Ни ко ла Ко -
са нић и мно ги дру ги.

Еван ге ли стич ка цр ква је
зва нич но осве шта на 1906. го -
ди не, по чет ком но вем бра, у
при су ству мно гих вер ни ка и
уз зву ке цр кве них ор гу ља ко -
је су уну тра по ста вље не. 

Због то га је не ве ро ват но да
је тај вер ски храм мно го го -
ди на ка сни је по стао сим бол
на ше не бри ге и по чео да про -
па да. И цр кве не ор гу ље, ко је
су би ле ре дак, леп и скуп ин -
стру мент ка да су по ста вље -
не, одав но су уни ште не и не -
у по тре бљи ве. Цр ква је већ
го ди на ма не до ступ на за ин -
те ре со ва ним по се ти о ци ма, а
у њој ду го не ма ни ка квих до -
га ђа ја. Јед но вре ме ту су одр -
жа ва ни кон цер ти кла сич не
му зи ке, али то је одав но
преста ло.

Вр ху нац про па да ња овог ар -
хи тек тон ског дра гу ља за бе ле -
жен 2015. и кра јем де цем бра
2017. го ди не. Дво ри ште Еван -
ге ли стич ке цр кве та да је би -
ло пу но ђу бре та, а не по зна та
ли ца су кра ла ци гле из огра -
де. С цр кве ног зво ни ка су по -
че ли да от па да ју ко ма ди мал -
те ра услед ко ша ве. Да би се
спре чи ло да то угро зи не ког
од про ла зни ка и да би се за у -
ста ви ла кра ђа ци гли из зи да
цр кве, од лу че но је да се по -
ста ви жи ча на огра да око ње.

Ка ко је „Пан че вац” та да пи -
сао, иа ко је град ски За вод за
за шти ту спо ме ни ка тра жио
од ре пу блич ког за во да да
Еван ге ли стич ка цр ква до би је
ста тус кул тур ног објек та од
из у зет ног зна ча ја, од то га ни -
је би ло ни шта јер ни су де фи -
ни са ни вла снич ки од но си.
Док се то не раз ја сни, Еван -
ге ли стич ка цр ква ће и да ље
про па да ти и би ти из ло же на
зу бу вре ме на.

М. Г.

Лепо здање данас…

… и некад

Гледао сам страшне
ствари, али можда ми
је фото-апарат пружао
менталну заштиту.
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Удру же ње же на „Но во се љан -
ке/Boboacele”, у скло пу обе -
ле жа ва ња нај ве ћег хри шћан -
ског пра зни ка Ус кр са, у су -
бо ту, 20. апри ла, при ре ди ло
је пе ту из ло жбу под на зи вом
„Руч но де ко ри са на ја ја”.

Том при ли ком су сво је умет -
нич ке по тен ци ја ле пред ста -
ви ле чла ни це по ме ну те ор га -
ни за ци је из Но вог Се ла, а сва -
ка је укра ша ва ла ја ја по соп -
стве ном из бо ру. Та ко су се не -
ке од њих по слу жи ле ста рин -
ском ме то дом – лу ко ви ном с
ли шћем, дру ге – тут ка лом, а
тре ће су ра ди ле у тех ни ци де -
ку паж. Ко ри шће не су и раз не

бо је, док су по је ди не ве ште
ру ке до цр та ва ле де ко ра ци је,
по пут цве то ва.

На кон отва ра ња је при ре ђе -
на и не ка вр ста ра ди о ни це на
те му ре зба ре ња љу ске ја је та.

На по слет ку, пред сед ни ца
удру же ња же на Сне жа на Ба -
ба ни је кри ла за до вољ ство по -
се ће но шћу из ло жбе и, на ро -
чи то, ве ли ким бро јем вид но
рас по ло же не де це.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” ових да -
на ко се трав ња ке у пар ко ви -
ма и у цен тру се ла. Мост на
По ња ви ци би ће за тво рен два -
де се так да на, и то ве ро ват но
од на ред ног по не дељ ка. Дом
кул ту ре и Ак тив же на „Со се”
при ре ди ће ус кр шње ра ди о -
ни це за де цу.

Ба нат ско Но во Се ло: Удру -
же ње же на „Но во се љан ке/Bo-
boacele” при ре ди ло је пе ту из -
ло жбу под на зи вом „Руч но де -
ко ри са на ја ја” у су бо ту, 20.
апри ла, у ма лој са ли До ма
кул ту ре. Из ло жба сли ка Јо -
не ла По по ви ћа, Ви о ре ла Фло -
ре и Еми ла Сфе ре отво ре на
је у уто рак, 23. апри ла, у га -
ле ри ји До ма кул ту ре, а по -
том је про фе сор До ру Ур су
пред ста вио из да вач ку про дук -
ци ју Ин сти ту та за ру мун ски
је зик из Зре ња ни на.

До ло во: Ко ми си ја Ме сне за -
јед ни це за еко ло ги ју и Ак тив
мла дих има ли су у по не де -
љак, 22. апри ла, но ву ак ци ју
сад ње ту ја ис пред амбу лан те.
Уо чи пред сто је ћег деч јег фе -
сти ва ла тра је кре че ње зи до ва
у ве ли кој са ли До ма кул ту ре,
као и за ме на де ло ва елек тро -
ин ста ла ци ја на пла фо ну и
фар ба ње би не, а по ста вље ни
су и ре флек то ри.

Гло гоњ: На ред них да на Ме -
сна за јед ни ца обе ле жи ће и
уре ди ће те ре не за ма ли фуд -
бал у шко ли и на спорт ском
игра ли шту. Фуд бал ски клуб
ор га ни зо ва ће тур нир у ма лом
фуд ба лу по во дом пр во мај ских
пра зни ка. Ко ми си ја за тех -
нич ки пре глед ка пе ле да ла је
у уто рак, 23. апри ла, по зи -
тив но ми шље ње за ко ри шће -
ње објек та. Фол клор на сек -
ци ја До ма кул ту ре при ја ви ла
се за уче шће на пред сто је ћем
фе сти ва лу „Злат ни опа нак”,
3. ма ја, у Ва ље ву.

Ива но во: Шко ла је про шла
на кон кур су за дру гу фа зу
из град ње вр ти ћа, за шта ће
По кра јин ски се кре та ри јат за
обра зо ва ње обез бе ди ти 4,4
ми ли о на ди на ра. Дом кул -
ту ре је од бу гар ског ми ни -
стар ства ино стра них по сло -
ва до био два на ест хи ља да

евра за сре ђи ва ње ве ли ке
сале.

Ја бу ка: У то ку је из град ња
атар ског пу та од Ули це ЈНА
до из ле ти шта Ске ла, чи ји се
за вр ше так оче ку је на кон пра -
зни ка, ка да ће по че ти кр пље -
ње ру па по се о ским пу те ви -
ма. Си ло ви ти ве тар по ру шио
је у уто рак, 23. апри ла, ау то -
бу ско ста ја ли ште у цен тру

села; на сре ћу, ни ко ни је по -
вре ђен, а над ле жни у АТП-у
су од мах оба ве ште ни.

Ка ча ре во: У ор га ни за ци ји Ме -
сне за јед ни це, ко му нал ног
пред у зе ћа и удру же ња же на,
у сре ду, 24. апри ла, са ђе но је
цве ће у цен тру се ла. По во дом
обе ле жа ва ња ус кр шњих пра -
зни ка у сре ду, 24. апри ла, Дом
кул ту ре ор га ни зу је ак тив но -
сти на отво ре ном – ра ди о ни -
цу за де цу и ро ди те ље, по зо -
ри шну пред ста ву и на ступ
клов на.

Омо љи ца: Ме сна скуп шти на
је на по след њој сед ни ци усво -
ји ла про ме не ста ту та, а до де -
љен је и скро ман по клон Је -
ле ни Тер зић, ко ја је не дав но
у Тур ској по ста ла свет ска
шам пи он ка у па ра те квон ду.
Оба вље на је де ра ти за ци ја при -
о ба ља По ња ви це. Шко ла је
про те кле не де ље ор га ни зо ва -
ла „Да не До си те ја”.

Стар че во: Про сто ри је Удру -
же ња же на „Нео лит” и Умет -
нич ке ра ди о ни це „Пе ра По -
љак” све ча но су отво ре не у
по не де љак, 22. апри ла, у До -
му кул ту ре. Од ред из ви ђа ча
„На дел” уче ство вао је про -
шлог ви кен да на тра ди ци о -
нал ном мар шу у Ни шу под
на зи вом „Ста за ма ака де ми ка
Јо си фа Пан чи ћа”. Ска у ти су
уре ђи ва ли цен тар у скло пу
обе ле жа ва ња Да на пла не те
Зе мље.

Месне актуелности 

Све по чи ње 
на „кван та ши ма”

Це не бу ду и 
удво стру че не

Ка ко тре нут но ства ри сто је у
по вр тар ству, озбиљ ни про из во -
ђа чи мо гу да пла си ра ју ро бу
је ди но на ве ли ко. То зна чи –
да је про да ју на куп ци ма.

Ка да је реч о Пан чев ци ма,
ме ста за то су бе о град ска кван -
та шка пи ја ца или слич на на
на шој Зе ле ној пи ја ци, на ко јој
ве ле тр го ви на кре ће око 4.30 и
тра је не где до 8 са ти. Прем да,
ту не мо же мно го да се про да,
бар не као на оној (но во)бе о -
град ској, а и це не су ни же.

Накупци даље робу нуде дру -
гим пре про дав ци ма ко ји ра де
на ма ло на „зе ле ња ку”, за тим
на пи ја ца ма по гра ду или пи -
ља ри ма.

Ко пре стиг не

Је дан од мла дих и ам би ци о -
зних про из во ђа ча, Да на ил Вуч -
ков ски из Гло го ња, пред сед ник
та мо шњег удру же ња по вр та ра,
има за ку пље ну те згу на Зе ле -
ној пи ја ци, на ко јој про да је
кра јем ле та и у је сен, у вре ме
ка да се ста вља зим ни ца и тра -
жи ве ћа ко ли чи на кар фи о ла,
бро ко ли ја, ку пу са...

Он ка же да ве ли ки мар ке ти
не ку пу ју од на ших про из во ђа -
ча, из у зев евен ту ал но у си ту а -
ци ја ма ка да је не ка ро ба у ве -
ли ком де фи ци ту.

– Глав но ме сто про да је је
кван та шка пи ја ца у Бе о гра ду,
али ма ло ко та мо има за ку пље -
но ме сто, јер су она ко ја вре де
одав но за у зе та. Сто га про из во -
ђа чи из овог кра ја, ко ји та мо
не иду сва ко днев но, ста ну са
стра не и на да ју се „мрви ца ма”.
Бо ље по зи ци је др же љу ди ко ји
це ле го ди не про из во де, а таквих

СЕЛО

КРЕ ТА ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ РО БЕ НА ТР ЖИ ШТУ

ПО ВР ЋЕ СКУПО ЗБОГ НА КУ ПА ЦА

је све га два де сет од сто од укуп -
ног бро ја и ма хом жи ве бли зу
Бе о гра да. У Пан че ву, у кван та -
шком де лу, ни су сва ме ста за у -
зе та, већ је пра ви ло да ко пре
стиг не, за у зме ме сто. Ма да се
зна от при ли ке где ко сто ји –
на во ди Вуч ков ски.

У Бе о гра ду је ве ће тр жи ште,
па су и ви ше це не, а на на шем
„кван та шу” је мо жда не што бит -
ни ја бр зи на. Ипак, све за ви си
од по ну де, ко ја ва ри ра, док је
тра жња ма хом иста.

– Ако је не ки про из вод де -
фи ци та ран, на куп ци га по ку -
пу ју ра ни је, а уко ли ко је су фи -
ци та ран, че ка ју по след њи мо -
ме нат ка ко би спу сти ли це ну.
Тру де се да за ра де ди нар на
ди нар, из у зев у слу ча ју из у зет -
но тра же не се зон ске ро бе ко ја
је квар љи ва или има ве ћи обрт,
као што је мла ди лук. Тре нут -
но, због не што не по вољ ни јих
усло ва, то јест не ко ли ко су во -
мра зи ца, до бар део тог по вр ћа
је на стра дао. При том је не ко -
ли ко пу та ма ње по се ја но, за то
што је ла не це на би ла ми зерна,

чак и до шест ди на ра за ве зи -
цу. Због то га је са да у се лу она
из ме ђу 27 и 30 ди на ра, док је
на но во бе о град ској ве ле тр жни -
ци већ 36, а на ма ло иде до 50.
При ме ра ра ди, рот кви цу про -
да је мо за 25 ди на ра, а код на -
ку па ца у Бе о гра ду је 30–35 ди -
на ра; спа наћ је сто ди на ра код
про из во ђа ча, а сто пе де сет код
пре про да ва ца, ко ји и на па ра -
дај зу сма њу ју мар жу, јер днев -
но мно го про да ју, па за ра де на
ко ли чи ну. У прин ци пу, они кре -
и ра ју це не у за ви сно сти од ра -
зних фак то ра – од то га ка кво је
вре ме до то га да ли је ви кенд,
пра зник или дан ка да је ис пла -
та пла та и пен зи ја. По ред то га,
ро ба про ме ни бар две до три
ру ке пре не го што стиг не до
крај њих ку па ца, што је знат но
по ску пљу је – ис ти че овај гло -
гоњ ски про из во ђач.

Мо ћан уво знич ки ло би

Пре ма ње го вим ре чи ма, на Зе -
ле ној пи ја ци не у по ре ди во је
ви ше на ку па ца, ко ји са мо то
ра де. За раз ли ку од њих, про -

из во ђа чи морају што пре да
про да ју, ка ко би се вра ти ли
сво јим усе ви ма.

– Ма ло ко је до ма ћин ство мо -
же да про из ве де то ли ко ши ро -
ку ле пе зу про из во да ка ко би
мо гли све вре ме да бу ду при -
сут ни на тр жни ца ма. За то су
на куп ци ту и они у су шти ни не
ра де ни шта не мо рал но, иа ко
мно го то га ни је до кра ја ре гу -
ли са но, па је то мо жда и нај ве -
ће цр но тр жи ште у зе мљи. Ре -
ци мо, го то во да се не зна да на
Зе ле ној пи ја ци зва нич но мо гу
да про да ју са мо но си о ци га -
здин ста ва, али у ствар но сти ни -
је та ко. Не во ље нам ства ра и
ве о ма јак уво знич ки ло би, ко -
ји, ка да је не што тра же но, ре а -
гу је истог мо мен та. По след њи
слу чај од пре око две не де ље,
од но си се на кра ста вац уве зен
из Ал ба ни је, где про из во ђа чи
има ју мно го ни же тро шко ве;
за раз ли ку од нас, не мо ра ју да
гре ју пла сте ни ке, јеф ти ни ји су
им и енер ген ти, а има ју и знат -
но ве ће суб вен ци је – су ми ра
Вуч ков ски.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

СТАР ЧЕ ВАЧ КИ ДОМ КУЛ ТУ РЕ ПО МА ЖЕ УДРУ ЖЕ ЊИ МА

Про сто ри је за „нео ли ћан ке” и умет ни ке

УС КР ШЊА ИЗ ЛО ЖБА У НО ВОМ СЕ ЛУ

Руч но де ко ри сање ја ја

Још јед но удру же ње же на до -
би ло је сво је уто чи ште. Реч је
о стар че вач ком „Нео ли ту”, ко -
јем је та мо шњи Дом кул ту ре
до де лио не дав но ре но ви ра не
про сто ри је на дру гом спра ту,
а ове да ме ће их де ли ти са чла -
но ви ма но во фор ми ра не Умет -
нич ке ра ди о ни це.

Тим по во дом је у по не де љак,
22. апри ла, при ре ђе но скром -
но све ча но отва ра ње, на ко јем
су, по ред пред сед ни ка по ме -
ну тих ор га ни за ци ја, го во ри ли
и град ски већ ник за кул ту ру
Не ма ња Ро тар и ди рек тор До -
ма кул ту ре Дар ко Је шић.

Пр ва ме ђу јед на ким да ма ма
Љи ља на За рић за хва ли ла је
сви ма на учи ње ном и из ра зила

на ду да ће им се при кљу чи ва -
ти све ви ше же на.

– Не ће мо гу би ти вре ме, па
од мах по чи ње мо с ра ди о ни ца -
ма тка ња и по зи вам су гра ђанке

да се еду ку ју. Же ља нам је да и
де цу из шко ле за ин те ре су је мо
за на ше ак тив но сти, у че му нам
већ по ма жу по је ди не учи те -
љице. Ина че, про стор смо

декори са ли ста рим ства ри ма,
јер већ пет го ди на, од на шег
осни ва ња, са ку пља мо на ме штај,
по сте љи ну и дру ге пред ме те, а
нај ин те ре сант ни ја је но шња
каква је ко ри шће на пре сто -
тинак го ди на – на во ди ова
Старчев ка.

Умет нич ка ра ди о ни ца по не -
ла је име по не та ко дав но пре -
ми ну лом Пе ри По ља ку, там -
бу ра шу и сли ка ру. Ти ме се бави
и ње гов ро ђе ни брат Ни ко ла,
ко ји је иза бран за пред сед ни -
ка те сек ци је. Он је ис та као да
тај на зив ни је био ње гов пред -
лог, али да ће му то би ти до -
дат ни мо тив за рад, ко ји ће се
та ко ђе за сни ва ти на ани ми ра -
њу мла дих.

ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ ДА НИ ОМО ЉИЧ КЕ ШКО ЛЕ

И До си теј би био ус хи ћен
Омо љич ка шко ла обе ле жи ла
је про те кле не де ље са да већ
тра ди ци о нал не „Да не До си те -
ја”, ко ји ма по ред оста лог сла -
ви лик и де ло срп ског про све -
ти те ља по ко јем но си име.

Све је по че ло у уто рак, 16.
апри ла, ка да су про мо ви са не
сек ци је по пут драм ске, ре ци -
та тор ске, „ен гле ске”... У окви -
ру пред ме та тех нич ко и ин -
фор ма тич ко обра зо ва ње пред -
ста вље не су раз не вр сте мо де -
лар ства (ау то, авио и ра кет но),
то јест ма ке те с ко ји ма су омо -
љич ки уче ни ци бри љи ра ли на
так ми че њи ма. „Ли ков ња ци” су
при ка за ли ода бра не ра до ве и
сце но гра фи ју за све ча ну ака -
де ми ју; би о ло зи су пре зен то -
ва ли по стиг ну ћа у до ме ну за -
шти те жи вот не сре ди не, а чла -

но ви ма те ма тич ке, исто риј ске
и ге о граф ске сек ци ја при ре ди -
ли су кви зо ве из сво јих обла -
сти. И ни жи раз ре ди пред ста -
ви ли су свој ван на став ни рад.
Уче ни ци оде ље ња III3 би ли су
ма ски ра ни у ли ко ве из књи га,
док су по ла зни ци за ба ви шта
би ли ју на ци из бај ки. То при -
ли ком су се ма ли спор ти сти
по хва ли ли ус пе си ма и ме да -
ља ма на не дав но за вр ше ним
Ма лим олим пиј ским игра ма и
атлет ском так ми че њу.

На ред ног да на у га ле ри ји До -
ма кул ту ре отво ре на је из ло жба
на те му па ра ле ла и ана ли за ли -
ко ва из грч ке, рим ске и сло вен -
ске ми то ло ги је, чи ји су ау то ри
уче ни ци пе тог раз ре да, а по мо -
гли су им на став ни ци Ја сна Мар -
ти нез Ер нан дез (срп ски је зик),

Са ша По по вић (исто ри ја) и На -
та ша Ла за ров (ли ков на кул тура).

Све ча на ака де ми ја по све ће -
на До си те ју Об ра до ви ћу упри -
ли че на је у че твр так, 18. апри -
ла, у пре пу ном До му кул ту ре
и са сто ја ла се од драм ских ми -
ни ја ту ра уче ни ка дру гог и тре -

ћег раз ре да, као и од ре ци та -
ци ја, пле сних и му зич ких та -
ча ка, ко ре о гра фи је и драм ског
ко ма да на ен гле ском је зи ку.

На кра ју су про чи та на име -
на уче ни ка ко ји су се успе шно
над ме та ли на пред мет ним
такми че њи ма.

На Зеленој пијаци највише тезги држе препродавци

Ученици ОШ „Доситеј Обрадовић” на свечаној академији
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ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

ПУНТО 1, 1998, троје врата, у
добром стању, регистрован.
064/587-50-24. (276692)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2008, пе-
тора врата, фул опрема,
110.000 км, регистрован.
064/587-50-24. (276692)

ПУНТО 3, 1.3, мултиџет,
2005, петора врата, фул
опрема, на име. 064/587-50-
24. (276692)

СТИЛО рестајлинг, 1.6, 2004,
петора врата, фул опрема,
атестиран плин. 064/587-50-
24. (276692)

ФОРД fu sion 1.4 бензинац,
2004, у одличном стању.
063/844-55-97. (276540)

ПРОДАЈЕ опел корсу 1.0,
2002, без улагања. 062/826-
97-20. (276549)

ПЕЖО 206 +, 2009. годиште,
11 Б, 3 В, металик, алу, вла-
сник. 069/504-55-93.
(276535)

СИТРОЕН ксара пикасо, 2.0
ХДИ, 2001. годиште. Ауто у
одличном стању, вреди погле-
дати, 1.800 евра. 062/375-
770, Панчево. (276576)

ПРОДАЈЕМ голф 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, регистрован,
власник. Тел 063/8012715.
(276591)

ПРОДАЈЕМ пунто 1.3 мулти-
џет, 2009. годште, први вла-
сник, регистрован. 063/183-
66-40. (276591)

ОПЕЛ вектра караван, 2001,
дизел, 1995, нема улагања,
регисторован до августа.
064/189-40-91. (276708)

НА ПРОДАЈУ рено сеник, 1.9
ДЦИ, 2004. годиште.
063/229-685. (276747)

ГОЛФ 1.5, бензин+гас, 2009.
годиште, купљен у Аутоко-
мерцу. Тел. 063/802-58-75.
(1276728)

ПЕЖО 106, 1.1, 2001, тек ре-
гистрован, цена 900 евра.
061/160-61-51. (276755)

ФИЈАТ пунто, 1.2, 2001, реги-
строван до маја 2020, 1.100
евра. 069/198-90-73.
(276755)

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, власник, регистрован,
гаражиран, повољно.
063/345-837. (1786504)

ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД, 2002, 5
В, власник, у одличном ста-
њу. 064/163-57-59. (276494)

РЕНО ЛАГУНА 2004, прода-
јем/мењам, регистрован,
власник, 2.500 евра фиксно.
061/293-73-01. (176638)

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л, у
изузетном стању, очуван и
гаражиран. Тел. 064/158-10-
16 или 062/101-31-73.
(276460)

ПРОДАЈЕМ дачију соленца,
клима МПИ, 1.4, 2003. годи-
ште, регистрован, у добром
стању, власник. 064/427-44-
13. (276680)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2005.
годиште, регистрован до по-
ловине јуна, није потребно
никакво улагање, 1.800 евра.
063/112-04-85. (276570)

СЕАТ кордоба 2009 годиште,
1.4 бензин, 170.000 км, први
власник. 064/136-42-00.
(276653)

ЈУГО корал 55 ин, 2008. ре-
гистрован, прва боја, 700
евра. 063/140-62-92.
(276661)

ПРОДАЈЕ се хаварисан југо,
2001. годиште. 063/844-52-
95. (276681)

ФОРД фијеста 1.2, зетек,
2002. годиште, исправан, не-
регистрован. 069/270-89-66.
(276701)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја

делова, долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-991.

ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, дола-
зим на адресу. 063/782-82-
69, 061/211-59-15. (273579)

КУПУЈЕМ аутомобиле лу било
ком стању, 90 до 1.000 евра.
К064/230-52-21, 063/892-08-
25. (276466)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (276534)

КУПУЈЕМ аутомобиле, у било
ком стању од 70 до 1.300
евра. 062/193-36-05.
(276534)

ПРОДАЈЕМ берач змај 222 и
леватор за клип кукуруз, по-
вољно. Тел. 065/232-15-06.
(276619)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу
1. 069/409-83-42. 

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер,
кухињски бојлер и плови де-
лови од веш-машина, Тел
013/252-05-10, 063/703-76-
07. (276612)

КОМБИНОВАНИ шпорет,
веш-машина, судо-машина,
уградна рерна, полуугаона,
угаона гарнитура, ципелар-
ник, брачни душек, комода,
сточићи. Тел. 063/861-82-66.
(276656)

ГРАЂЕВИНСКА скела, маказе
за арматуру, два кауча, две
фотеље, компјутерски сто,
орман и др. Власник.
064/142-30-95. (276665)

ПРОДАЈЕМ јариће, козји сир,
млеко, сурутуку. Старчево.
0657688-86-30, 634-644.
(276671)

ПРОДАЈЕМ амити пећ и тро-
сед, мало коришћено.
060/040-48-11. (276674)

ПРОДАЈЕМ нов метални ча-
мац 6 м, апатинац. 063/771-
22-13. (276675)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп, сало-
нит плоче. 063/711-77-54.
(2766769

ПРОДАЈЕМ гоблене. 013/355-
650. (2766678)

ШПОРЕТ на дрва, круњач-
прекрупач, пуромат, тики бо-
јер. 061/644-62-07. (276537)

БЕТОНСКЕ чесме и роштиљи
у фасадним бојама. Стрели-
ште. 064/970-13-00. (275801)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ судоперу рост-
фрај. 061/110-98-10.
(276461)

ПРОДАЈЕМ преостало огрев-
но дрво: багрем, букву, храст.
Уношење и цепање. 061/626-
15-00. (275400)

ПРОДАЈЕМ сто за стони те-
нис немачке марке jo o la.Очу-
ван. 063/709-44-97. (276477)

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

ПРОМЕТ
Сушени вреоци
комад                13.300

Штаваљ коцка  13.800

Пљевља           12.600

Костолац            8.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕ козе, мангулице и
шапурине. 064/193-88-49.
(2765869

ЗАМРЗИВАЧ 210 литара,
елин 120 литара, два бицикла
8.000 диара. Тел. 063/15827-
50 (276589)

БЕТОНСКИ блокови од 32 ди-
нара до 72 динара. „Луна
плус”, Црепаја. 069/275-73-
94. (276634)

ПОЛОВАН намештај са бес-
платном доставом. 061/317-
07-67. (4812)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја. Столице од 1.600, сто-
лови од 4.500. 060/600-14-52.
(276682)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп (до-
бар), око 1.300 комада.
069/270-89-66. (276701)

ПРОДАЈЕМ веш-машину mi e -
le, у добром стању. 061/243-
45-67. (2760769

ПРОДАЈЕМ стару циглу, 10
динара и цреп 3 динара.
064/049-62-72. (1276739)

ПРОДАЈЕМ фрижидер 300
литара, замрзивач 3 фиоке,
веш-машину. 064/129-73-60. 

КУПУЈЕМ старо гвожђе, замр-
зиваче, фрижидере, веш-ма-
шине, телевизоре. Долазим
на адресу. 064/158-44-10,
0637101-11-47.( 275481)

ЈЕФТИНО продајем креветац
2.000 и органе 500. 064/612-
44-21. (276516)

ПРОДАЈЕМ судоперу и оста-
ле кухињске елементе, судо-
пера, 3.000, нова. 371-568,
063/773-45-97. (276686)

ПРОДАЈЕМ јагањце, шиљега-
не, назимад и пољопривредне
машине. Петефијева 113.
Тел. 323-123. (276689)

ПРВОКЛАСНИ прасићи, ја-
гањци. Могућност клања и
печења. 060/03711-96,
064/290-50-29 (276567)

ПРОДАЈЕ дечји кревет, душек
и фиоку, 200 х 90, мало ко-
ришћен. 060/422-20-79.
)276539)

ВЕШ-МАШИНА горење
VA60085, супер стање, 50
евра фиксно 064/119.0431.
(276528)

НА ПРОДАЈУ ормани, креве-
ти, уградна рерна и шпорет,
душеци, комоде, витрине, за-
мрзивачи, фрижидер, шпо-
рет, намештај „бошњачки”,
ТА пећ, веш-машина, кухиња.
064/155-38-13. (276749)

ЈАГАЊЦИ на подају, 3.000
динара/кг. 062/108-77-03.
(276720)

ПРАСИЋИ, јагањад на продају.
Мића. 064/303-28-68. (276590)

КЛИК-КЛАК лежајеви од
12.900, избор мебла по жељи.
060/600-14-52 (276682)

КОРИШЋЕНИ дрвени прозо-
ри већих димензија, једно-
крилна балконска врата, ша-
лони. 062/121-01-48.
(276718)

ПРОДАЈЕМ два фрижидера
од 100 Литара, за информа-
ције позвати 063/706-63-31.
(276621)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре, долазак на
адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (276431)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче, те-
левизоре, долазим. 061/321-
77-93. (276716)

КУПУЈЕМО обојене метале,
гвожђе, акумулаторе, замрзи-
ваче, веш-машине, телевизо-
ре, долазимо. 061/206-26-24.
(276716)

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

КУПУЈЕМО старе лимузине,
гвожђе, каблове, олово, алу-
минијум, веш-машине, теле-
визоре. 061/322-04-94.
(276716)

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

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

СТАРЧЕВО, лепа кућа, по-
друм, помоћни објекти, плац
9.3 ара. 063/725-99-37.
(276735)

БАВАНИШТАНСКИ пут, до
пута, 13 ари, фронт 42, кућа
идеална за стамбено-послов-
ни објекат, Кудељарац, нова,
ПР + ПК. 

МАРГИТА, 3.17 ари, 47 + 32,
хитно, повољно; Миса, 2 ста-
на, ПР + СП, 95, 29.000. (67),
063/744-28-66. (4812)

НОВОСЕЉАНСКИ 32,90 ари,
до пута, фронт 30 м, кућа,
40.000. (67), 063/744-28-66.
(4812)

МАРГИТА, прелепа кућа,
фул, ПО, ПР, ПК, вреди по-
гледати. (67), 063/744-28-66.
(4812)

ПРОДАЈЕ спратну кућу, Мак-
сима Горког, плац 3.8 ара.
063/301-360. (276635)

ПРОДАЈЕ грађевинске плаце-
ве – Прва Кудељарска, лепа
локација. 060/424-29-93.
(276585)

ВИКЕНДИЦА са објектом од
150 квм, воћњаком, трофа-
зном струјом, легализована,
викенд насеље Долово.
064/305-74-64. (276523)

КУЋА три етаже, 180 квм +
35 ара плаца, усељива,
77.000 евра. 013/664-228,
063/740-22-41. (276565)

КУЋА у Старчеву, лепо место,
12 ари плаца, легализована.
Тел. 064/190-34-49. (276573)

ПРОДАЈЕМ викендицу, воћ-
њак 25 ари и приколицу. Це-
на по договору. 313-716.
(276570)

САЛАШ и три хектара земље,
уз асфалт, северна зона.
066/354-791. (276584)

МЕЊАМ плац, грађевинска
дозвола за кућу, Прва Куде-
љарска. 065/669-32-20.
(276585)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм, на
11 ари, условна за живот на
селу, усељива, 064/172-86-12.
(276611)

КУЋА на продају, Стрелиште,
Утвина колонија, усељива од-
ма, 33.000. 063/852-77-72.
(276618)

ЦЕНТАР, прелепа кућа за би-
знис, 600 квм, 10 ари, 20 м
фронт, само 140.000. „Кров”,
060/683-10-64. (276626)

СВЕТОГ САВЕ, спратна, 220
квм, два стана, 5 ари,
125.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (276626)

ПРЕЛЕПА салонска, два ста-
на, 220 квм, 3.6 ари, 110.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(276626)

ХИТНО, кућа, Брестовац, но-
вија, укњижена, са стварима.
(67), 063/744-28-66. (4812)

ХЕКТАР земље, северна зона,
инфраструктура комплетна,
афалт, само 16.500.
069/113ч-96-04. (276623)

КУЋА 5 ари, амбуланта Гор-
њи град, легализована, само
75.000. 069/113-96-04.
(276623

МАРГИТА, две стамбене је-
динице, комплетно сређено,
ајнфор двориште, летња, од-
лично. (67), 063/744-28-66.
(4812)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ укњижену непо-
кретност, башта Новосељан-
ски пут, прво српско поље.
064/128-22-06. (276125)

КУЋА, 120 квм +  78 квм,
помоћни објекти, 10 ари,
укњижено, ограђено. Тел.
064/421-02-71. (276143)

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

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

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

БАВАНИШТАНСКИ пут, 70

квм, 5 ари, нова, усељива,

укњижена, 25.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(276531)

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

СТАРА кућа на 6 ари плаца,
близина центра, власник.
064/136-42-00. (2766539

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
две стамбене јединице, ЦГ.
062/348-137. (276646)
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Ponuda traje: 19.4-10.5.2019.

Posetite nas u Žarka Zrenjanina br. 14
ili Kneza Mihaila Obrenovića br. 69

Mladi luk, veza Majonez classic
Dijamant 285 ml 
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Ćevapi, pljeskavice,
kobasice 1 kg

Čokolada mlečna
Alpinella 90 g 

Sok Happy Day
više vrsta 1 l

Pivo Jelen
limenka 0.5 l

Vino crveno
Vranac 0.75 l
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Oseti prazničnu aromu!
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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)



СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ХИТНО издајем два разрађена фризерско-козметичка

салона са свом опремом за маникир, педикир, депи-

лацију, фризера и соларијум.

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

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

Продаје се објект за рушење, центар Панчева,

Ж. Зрењанина, Турска глава, у дворишту. Сви

папири, власник 1/1 са грађевинском дозволом

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

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

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.

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

ПОТРЕБНИ плацеви за инве-
ститоре. Агенција „Тесла не-
кретнине”м 964/668-89-15.
(276689)

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

МЕЊАМ двособан стан на
Котежу 2 за две гарсоњере.
Тел. 064/666-94-63, 064/052-
03-53. (276511)

ЦЕНТАР, троипособан стан
106 квм, ЦГ, II, усељив, укњи-
жен, 80.000. Карађорђева.
063/836-23-83, „Трем 01”
(679). (276531)

КОТЕЖ 2, 37 квм, ЦГ, VI II,
24.000, лифт, није задњи.
063/836-23-83, „Трем 01”
(679). (276531)

ДВОСОБАН, ЦГ, 56 квм, I
спрат, 29.000 евра. (470),
„Дива некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (276553)

ДВОСОБАН, Стрeлиште, I,
ЦГ, 29.500; Миса, I, ЦГ,
36.000. (67), 063/744-28-66.
(4812)

МИСА, трособан, I, 90 + пот-
кровље, Миса, приземље,
трособан, фул двориште, вре-
ди погледати. (67), 063/744-
28-66. (4812)

ТЕСЛА, 35, једнособан,
29.000; Котеж, 36 квм, једно-
ипособан, 25.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (276604)

СТАН, трособан, Жарка Зре-
њанина 53, нова зграда
(2019). 063/169-25-68, Ду-
шан. (276633)

ПРОДЈЕМ луксузан стан, 100
квм, нова Миса, високо при-
земље, власник. 062/239-668.
(276624)

КОТЕЖ, одличан дуплекс, 83
квм, двоипособан, тераса,
42.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (276626)

СПОЉНОСТАРЧЕВАЧКА,
улични стан, 83 квм, 18.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(276626)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
нова Миа, цена по договору.
069/199-05-49, 069/134-45-
51. (276649)

СТРЕЛИШТЕ, 48 квм, двосо-
бан, ТА, хитно, 24.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(2766669)

СТРЕЛИШТЕ, 53 квм, двосо-
бан, ЦГ, киндер зграда,
32.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (2766669)

ЦЕНТАР, 45 квм, 29.000; 60
квм, двоипособан, 45 квм.
(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(2766669)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 71
квм, VI, ЦГ, усељив, 38.500.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (276667)

НОВО у Агенцији „Тесла не-
кретнине” посебне погодно-
сти за продавце. 064/668-89-
15. (276689)

ТЕСЛА, Нови свет, једноипо-
собан, I, 39 квм, ЦГ, усељив,
25.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (276670)

ШИРИ ЦЕНТАР, двопособан,
реновиран, IV, 58 квм, ТА,
30.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (276670)

КОТЕЖ 1, двособан, II, 60
квм, ЦГ, 37.000, договор.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (276670)

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

СТРЕЛИШТЕ, ново, 52, 56, 49
квм, ЕГ, гас, укњижено, вла-
сник. 060/011-98-11.
(276732)

НОВ двособан стан, Куткова
зграда, Коеж, 50 квм, 40.000
евра. 063/801-56-63.
(276740)

НОВА МИСА, 3.0, 83 квм + 2
ТЗ, ВПР, ТА, КАТВ, двострано
оријентисан, укњижен,
42.000. 063/252-559.
(276741)

НОВ стан, 60 квм, II спрат,
одмах усељив, близу вртића,
школе, амбуланте. Тел.
060/314-61-45. (276745)

БЕОГРАД, Цветкова пијаца,
IV спрат, без лифта, 38 квм,
ЦГ, као ново, 46.900. Вла-
сник. Може замена стан или
кућа у Панчеву. 060/011-98-
11. (276734)

КУПУЈЕМ гарсоњеру, једносо-
бан стан на Тесли, са лиф-
том, грејањем, Милана, Ми-
хаила, Милоша Обреновића,
Љубе Ковачевића Стојана
Новаковића и Илије Гараша-
нина, 065/353-07-57.
(276521)

КУПУЈЕМ двособан стан у
центру. 061/193-00-09.
(276430)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плацу у Војловици, лега-
лизовано, са воћњаком. Тел.
013/232-21-30, 0637163-50-
00. (276672)

КУЋА, 60 квм, реновирана, 2
ара плаца, Козарачка 10-а,
13.000 евра фиксно. 063/744-
28-66, 063/804-07-85.
(276673)

КУЋА, 100 квм, реновирана
са помоћним објектима, Ко-
зарачка 10-б, 27.000 евра.
063/744-28-66, 063/804-07-
85. (276673)

МОНТАЖНА, нова, 70 квм,
усељива, 19.000 евра, Миса,
Козарачка 10-ц. 063/744-28-
66, 063/804-07-85. (276673)

ПРОДАЈЕМ кућу, 220 квм, на
Спортском центру, преко пу-
та основне школе и Дома
здравља. 062/399-008, може
замена за стан уз доплату.
(1276684)

КУЋА, насеље Топола, 71
квм, не 7 ари плаца + 3 по-
моћна објекта. 19.000 евра.
066/464-340. (276687)

ПРОДАЈЕМ кућу у Томашев-
цу. 060/306-35-49, 061/406-
35-49. (276694)

56 КВМ сређених у Исидоре
Секулић. 065/223-82-21
(СМС)

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

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

НА ПРОДАЈУ стан у Спољно-
старчевачкој, јефтино.
061/681-46-67. (276418)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2,
рећи спрат, две терасе, сун-
чана страна. 063/856-74-02.
(276465)

ДВОСОБАН, ВП, Котеж 2, 57
квм, тераса 6 квм, 30.000
евра. (470), „Дива некретни-
не”, 345-534, 064/246-05-71.
(276553)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ВП, ЦГ,
45 квм, 27.000 евра, Стрели-
ште. (470), „Дива некретни-
не”, 345-534, 064/246-05-71.
(276553)

КОТЕЖ 1, двоипособан, I
спрат, реновиран, двострана.
064/121-58-06. (276591)

СОДАРА, 2.0, ТА, 55, 23.000;
Содара, 2.5, ЦГ, II, 42.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(276596)

КОТЕЖ 1, 1.0, 34, 21.000;
центар 28, сређена, 20.500.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(276596)

ЈЕДНОСОБАН, Тесла, ЦГ,
22.000; Котеж, ЦГ, 15.500;
гарсоњера, Миса, ПР, 3.0, те-
раса, 17.800. (67), 063/744-
28-66. (4812)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 36,
реновиран, 25.000; Маргита,
I, 53, нов, 35.000. (67),
063/744-28-66. (4812)

СТРЕЛИШТЕ, већи једносо-
бан, 454 квм, II, ЦГ, усељив,
28.500, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (276667)

ЦЕНТАР, мањи једнособан,
25 квм, IV, TA, реновиран,
20.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (276667)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм, III,
ЦГ, лифт, усељив, 35.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (276667)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66
квм, VI, ЦГ, 30.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (276667)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
квм, VI, ЦГ, сређен, 32.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (276667)

КОТЕЖ 2, двоипособан, II, 66
квм, ЦГ, 43.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (276667)

СТАН, 46 квм, први спрат, са
грејањем. Власник. 064/136-
42-00. (276653)

ПРОДАЈЕМ двособан стан, 50
квм, у центру Панчева са га-
ражом. Тел. 013/334-538,
061/210-43-76. (276690)

КОТЕЖ 2, комфоран двосо-
бан стан, 65 квм, тераса 3
квм, ВПР, 40.000.  (238), „Те-
сла некретнине”,064/668-89-
15. (276689)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 64
квм, III спрат, 42.000. (238),
„Тесла некретнине”,064/668-
89-15. (276689)

СОДАРА, двособан, ТА, IV,
30.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(276689)

ГАРСОЊЕРА, 27 квм, тераса,
приземље, новоградња, шири
цвентар, 24.000 евра.
060/559-47-94. (276717)

СТАН без посредника, двосо-
бан, у центру Панчева, про-
дајем. 066/642-15-66.
(276721)

ЦЕНТАР, тросоан, III, лифт,
72 квм, ЦГ, 55.000, договор. 

ХИТНО продајем стан, Моше
Пијаде, 33 квм. 064/393-56-
09, 013/354-952. (276725)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретни-
не” , потребан двоипособан
стан на Стрелишту и двосо-
бан на Тесли, исплата одмах.
064/668-89-15. (276689)

БЕЗ ПОСРЕДНИКА, купујем
двособан стан од IV спрат, од
власника, лифт, грејање, Со-
дара, центар, Тесла, Котеж.
063/637-673. (276754)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (276670)

ДВОРИШИ намештен једнои-
пособан стан + гарсоњера
дворишна, намештена. Стре-
лиште, 362-406, 064/218-83-
45. (276519)

КУПУЈЕМ кућу или део куће у
Качареву. 064/369-47-02.
(276742)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

МАРГИТА, комунално опре-
мљен плац 5 ари, са старијом
кућом 110 квм. 065/357-81-
38. (2763689

ПЛАЦ, Кудељарски насип,
ближе Котежу грађевински,
10 ари, ограђен. Тел.
Л0963/160-17-58. (276499)

ВЕЋА салонска кућа, Макси-
ма Горког 60-а, Панчево. Тел.
063/771-46-98, 063/770-03-
31. (276500)

КУЋА, 170 квм, 8 ари, Тесла
– и посебан плац 75 ари.
064/341-76-80. (276491)

ПРОДАЈЕМ повољно кућу у
Долову. Тел. 063/707-19-64,
062/103-38-63. (276488)

КУЋА, нова Миса, 160 квм,
нова, сређена, 10 ари плаца.
Легализована. 064/293-73-01.
(/2766389

ВЕЛИКИ избор кућа, све ло-
кације, нуди вам Агенција
„Гоца”, 063/899-77-00.
(276666)
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Чишћење септичких јама

и одгушење канализације

„Еко смарт” Панчево 063/234-732, 063/234-829
(4/275868)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2
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8
)

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/858-55-60 „IVAN TRANSPORT”

Фирми „МСВ НИКОЛИЋ”

потребни помоћни радници.

060/097-42-87 ОДВОЗИМ

шут, земљу, бетон

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

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ И

КОНОБАРИ
SA ISKUSTVOM

„MAG NO LI JA LUX”,

064/393-56-90

ПРОДАЈА УГЉА СВИХ ВРСТА

по повољним ценама

• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински

Пелет по најповољнијој цени

Тел. 013/236-77-89, 061/284-41-08

Prometal-Petrović

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан у строгом центру.
Тел. 063/878-56-83. (СМС)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Тесли, ЦГ, породици.
Тел 064/175-63-14. (СМС)

ИЗДАЈЕМ мању кућу на ста-
рој Миси. Полунамештена.
060/434-48-07. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, цен-
тар, намештен, централно,
150 евра. 062/886-97-15.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ просторију 12 х 5
м, са струјом и водом на Но-
восељанском путу. Тел.
064/137-48-67. (276095)

ИЗДАЈЕМ кућу, 50 квм, стара
Миса. 060/011-96-66.
(276016)

ПОТРЕБАН стан или кућа за
издавање, предност Војлови-
ца. 069/243-87-28. (276650)

ИЗДАЈЕМ стан за смештај
радника, студената, џака,
центар града. 963/502-211.
(276642)

ИЗДАЈЕМ стан за два самца,
намештено, центар, засебан
улаз. 061/131-79-04.(276651)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, Желе-
зничка 3, намештен. 063/135-
29-76. (276673)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, без грејања. Кућа
Стрелиште. Тел. 064/587-25-
35, 311-071. (2766859

ИЗДАЈЕМ већу собу са кухи-
њом и трпезаријом самцу, са-
мици. 064/587-50-24.
(2765692)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, преко пута „Диса”.
063/748-66-49. (276712)

ИЗДАЈЕМ пријатну и функци-
оналну гарсоњеру у најужем
центру града. Звати после 14
сати. 354-007 (276470)

ИЗДАЈЕ двособан ненаме-
штен стан у центру Стрели-
шта, 120 евра. Тел. 064/124-
48-15. (276574)

НАМЕШТЕН једноипособан
стан, насеље Младост, код
школе, на дуже. 061/237-73-
82. (276577)

ПОВОЉНО издајем намеште-
ну гарсоњеру, ужи центар.
063/810-92-39. (276599)

ИЗДАЈЕМ леп реновиран на-
мештен стан. 065/300-31-30.
(276602)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у Самачком хотелу.
063/78731-39. (276622)

ИЗДАЈЕ локал код пијаце,
преко пута три школе, изузет-
но прометно. 060/351-0356.
(2764869

ЛОКАЛ издајем, Ослобођења
3, Аутобуска станица, пијца,
све намене. 063/372-124
(276526)

ИЗДАЈЕМ локал преко пута
Нове поште. Моб. 063/814-
23-27 (276560)

ИЗДАЈЕМ локале 30 8 23 квм,
код Аутобуске станице. 352-
105. (276578)

ПЕКАРИ у Старчеву потребан
возач-радник. 060/014-01-55.
(276382)

ПОТРЕБАН возач Б категори-
је, за паковање и развоз
штампе. 069/867-72-07.
(275649)

ПОТРЕБАН ауто-лимар, ауто-
бравар за послове блиндира-
ња и аутолимарије. Потребан
контролор техничког прегле-
да. Више извршилаца. Одлич-
ни услови рада. Редовна ис-
плата. Обезбеђена обука за
блиндирање. Контакт теле-
фон 069/847-68-56. „Интера-
уто” д.о.о, Милана Ракића
96, Београд. (ф)

WE I FERT дистрибуцији пића
потребни возачи Б и Ц кате-
горије, физички радници и
виљушкаристи. 062/446-285.
(286098)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 064/241-45-14. (275704)

РЕСТОРАНУ „Коноба аку-
стик” Београд потребан ку-
вар. За све информације по-
зовите 060/014-19-22.
(275455)

АУТО-СЕРВИСУ Scan Au to
потребан радник. 064/240-
69-63. (275482)

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

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије за унутрашњи тран-
спрот. 062/850-00-82.
(276009)

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

ПОТРЕБАН радник на тени-
ским теренима, дневница
1.000 динара. 060/362-22-26.
(276704)

ИЗДАЈЕМ двособан ренови-
ран стан, Моше Пијаде 116.
064/341-79-92. (276588)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан
комплетно реновиран, ЦГ,
приземље. 061/251-49-42.
(276617)

ИЗДАЈЕМ празан стан у кући.
Стрелиште. 062/80615-85.
(276569)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Стрелишту. 063/844-52-95.
(276681)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Браће Јовановић 96. 063/164-
61-70. (276588)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу,
купатило издајем станарки у
Иванову. 064/372-94-71.
(276529)

ИЗДАЈЕМ локал од 60 квм, у
центру. Тел. 066/341-173. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (276128)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, у
Његошевој улици, некадашња
„оптика”. Тел. 063/815-44-48.
(276719)

ПРОДАЈЕМ локал на Котежу
1, 80 квм или мењам за стан.
063/248-732. (276418)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 39 квм, у центру Стрели-
шта. Тел. 064/267-71-74.
(276454)

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

ЛОКАЛ, центар, 30 квадрат-
них метара, издајем. Тел.
066/344-033, 063/628-626.
(276735)

ИЗДАЈЕ локал 55 квм, угао Д.
Туцовића и М. Пупина.
061/607-81-00. (276517)

ПОТРЕБАН радник за пријем
и поправку палета. 069/122-
87-77. (276578)

ФРИЗЕРСКОМ салону потре-
бан искусан мушко-женски
фризер. Плата 50 посто зара-
де и ја плаћам доприносе.
064/329-49-19. (2762819

ПОТРЕБНА млађа девојка за
рад на припреми и продаји
хране са роштиља, ез радног
искуства. Доћи личо од 10 до
16 сати, Ћевабџиница „Ки-
фла”, ТЦ Зелена пијаца.
/2765109

CAF FE SPOR TI SI MU потреб-
на радница за мењање сло-
бодних дана. 065/804-02-89.
(276507)

ПОТРЕБНА конобарица Бифе
„Бољи живот”, Баваништан-
ски пут 20. 065/521-47-96
(276545)

РЕСТОРАНУ потребне коно-
барице. 064/349-93-43.
(276536)

ФРИЗЕРСКОМ салону „Ду-
шица” потребан женско/му-
шки фризер са искуством.
060/040-20-11. (276533)

ПОТРЕБНА спремачица, одр-
жавање хигијене кухиње и
помоћних просторија брзе
хране. 063/897-55-04.
(276023)

ЋЕВАБЏИНИЦИ потребни
радници у кухињи и за ро-
штиљем. Почетна плата
30.000 + пријава + топли
оброк. 013/354-043, 063/897-
55-04. (276023)

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

ПОТРЕБНА жена за рад у ки-
оску. 064/213-10-49.
(276693)

ПОТРЕБНА конобарица или
конобар за кафић. 060/362-
22-21. (276704)

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри. 063/130-75-40. (276713)

ПОТРЕБАН пекар и помоћни
радник за рад у пекари. По-
требна продавачица за рад у
малопродајном објекту пека-
ре. Потребан возач за рад у
пекари. 063/606-330.
(276715)

ПОТРЕБХНА комуникативна
особа за рад у кетеринг сер-
вису. 066/988-13-31.
(276724)

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

ПОТРЕБАН пекар/бурекџија.
064/193-18-83, звати од 14
до 18 сати, Панчево.
(2767439

ПОТРЕБАН радник за рад у
ћевабџиници. 065/205-10-52.
(276748)

РЕСТОРАНУ „ROYAL” у „Авив
парку” потребни конобари,
кувари. 063/216788.
(2764559

ПОТРЕБА шанкер-конобар.
061/623-16-15. (276591)

ПОТРЕБАН возач-достављач
хране. 061/623-16-15.
(276591)

ПОТРЕБНА чистачица.
061/623-16-15. (276591)

ПОТРЕБАН чекер-хостеса.
061/623-16-15. (276591)

ПОТРЕБАН пица-мајстор-ку-
вар.  061/623-16-15. 
(276591)

ПОТРЕБАН бурекџија и по-
моћни радник за рад у пека-
ри. 064/224-46-89. 
(276593)

ПОТРЕБНИ грађевински рад-
ници, мајстори са искуством,
више извршилаца. Контакт
радним данима од 8 до 16 са-
ти. 013/333-311. (276601)

ПОТРЕБНИ радници за анкет
060/404-91-07. (276605)

РЕХАБИЛИТАЦИЈА повреда,
спортских повреда, беспла-
тан преглед лекара. 063/868-
04-51. (276532)

МАСАЖА, најбоља у граду.
Потпуно уживајте и опустите
тело.  Повољно, Марија.
064/269-94-87. (276731)

ПОПРАВКА беле технике
свих произвођача, брзо и по-
вољно. Милош, 063/831-05-
26. (276756)

НЕМАЧКИ, часови свим узра-
стима, преводи. Припрема
полагања свих нивоа знања.
061/656-04.04, 352-892.
(276476)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања.
Професор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (276513)

КОМПЈУТЕРИ: сервис, по-
правка, инсталација нових
компоненти, одржавање, бр-
зо, повољно. 060/351-03-54.
(2764869

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, израда кошу-
љице, уградња ламината.
Комплетно реновирање.
062/816-33-84. (2765069

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ
радови, израда-монтажа ка-
пија, ограда, надстрешница,
заштитне решетке.
062/81633-84. (2765069

РУШИМО, бетонирамо, зида-
мо – вода, струја, керамика,
кречење, повољно. 064/396-
16-79. ((2764489

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (275426)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ренови-
рање купатила, вентили, сла-
вине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(276430)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетонира-
ње, стиропор, бавалит фаса-
де. 063/865-80-49. (276518)

ПЕКАРИ REX потребан мај-
стор и помоћни радник. Ин-
фо на 063/616-694. (276606)

ТРАЖИМ посао чувара, по-
моћни радник, пекар,, имам
Б категорију. 062/179-23-83.
(276416)

РАДИМО све физичке посло-
ве, чистимо подруме, таване,
наш превоз. 064/144-37-65.
(276447)

ПОТРЕБНА конобарица на
Стрелишту. Рад поподне на
проценат, 30 посто. 061/625-
88-85. (276608)

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

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лазар.
065/334-23-38. (276645)

СЕЧЕЊЕ, цепање и услуга
уношења огревног дрвета.
064/287-26-00. (275400)

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

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(275261)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (276302)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88.
(275424)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, канали-
зације, кабине, славина, бој-
лера, котлића. 063/836-84-
76. (275426)

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, заме-
на гуртни. 064/181-25-00.
(275459)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетонира-
ње, стиропор, бавалит фаса-
де. 063/865-80-49. (275145)

КУВАМ јела по жељи и доста-
вљам на вашу адресу.
061/219-16-18. (276440)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квалитетно
педантно, повољно.
064/2523-51-75, 062/153-37-
06. (276640)

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, заме-
на гуртни. 064/181-25-00.
(276492)

МЕДИЦИНСКИ ПЕДИКИР:
курје очи, урасли нокти, те-
рапеутска, релакс масажа.
060/308-95-86. (276639)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења кућа, бетона, бе-
тонирања, обарање стабала,
ископи, одношење ствари,
итд. . 064/122-69-78.
(276700)

ЕЛЕКТРИЧАР поправља елек-
тро инсталације, веш-маши-
не, бојлере, шпорете, фрижи-
дере, пећи. 060/180-02-83,
Милан. (276709)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, гараже, шупе, радимо
све послове. 061/321-77-93.
(276716)

НЕГА старих, болесних и ин-
валидних лица. 063/868-04-
51. (276531)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, фасаде, чисто, по-
вољно, квалитетно. 063/304-
476. (276459)

КОСИМ траву тримером, по-
вољно воћњаке, баште, дво-
ришта. Зоран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (276546)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомоби-
ла. Наташа, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(276509)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а,
ИПТВ, антена плус. 064/866-
20-70. (276514)

ОДГУШЕЊЕ канализације,
купатила и кухиње машин-
ским путем. 062/640-741.
(276525)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар, 064/157-
20-03, електричарске – Дра-
ган, 061/159-80-56. (276579)

КЛИМЕ, овлашћени сервис,
продаја, уградња, чишћење,
поправке сви модела. Du o fri -
go, 060/681-73-88. (276597)
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На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.89/2010 од 27.12.2010.године, а у складу са чла-
нoвима 131., 132.,133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије” број 104/2009, 99/2011 – др. закон,
71/2012 – одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), Националним стандардом број 5 – Национални стандард
о начину и поступку уновчења имовине стечајног („Службени гласник Републике Србије” број 13/2010), Агенција за ли-
ценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника

„ТРГОПРОДУКТ” АД – у стечају, из Панчева, 

Ул. Браће Јовановића 33

ОГЛАШАВА

продају непокретне имовине стечајног дужника 

јавним прикупљањем понуда

Напомена: Опис непокретности која је предмет продаје, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној
документацији

Процењена вредност имовине која је предмет продаје није минимално прихватљива вредност, нити је на
други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде. 

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50% од проце-
њене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене
вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије саглас-
ност одбора поверилаца.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 30.000 динара +
пдв. Профактура се може преузети на адреси стечајног дужника: „Тргопродукт” АД у стечају, Панчево, Браће
Јовановића 33, сваког радног дана од 10 до 14 сати, уз претходну најаву на телефон 013/345-041. Рок за откуп
продајне документације је 23. 05. 2019. године.

2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника (бр:355-1137465-96 код Војвођанске банке а.д, до 26.4.2019.
године и бр: 325 - 9500600061792 - 41 код Војвођанске банке од 26.04.2019. године) или положе неопозиву прво-
класну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања продаје (рок за
уплату депозита је 23. 05. 2019. године).

У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доста-
вити искључиво лично Служби финансија Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23,
6. спрат, канцеларија 620, најкасније 23. 05. 2019. године до 15 сати по београдском времену (GMT+2). У обзир
ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаран-
ција мора имати рок важења до 30. 07. 2019. године.

3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Имовина се се купује у виђеном стању, а може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним да-
ном од 13 до15 сати, а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

Након уплате депозита а најкасније до 23. 05. 2019.године, потенцијални купци ради правовремене евиденције, мо-
рају предати стечајном управнику: попуњен образац пријаве за учешће на јавном прикупљању понуда, доказ о упла-
ти депозита или копију банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћају депозита, извод из ре-
гистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац појављује правно лице), копију личне
карте(ако се као купац појављује физичко лице), овлашћење за заступање, односно предузимање конкретних рад-
њи у поступку продаје (за пуномоћнике).

Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Тера-
зије 23, III спрат, соба 314. Крајњи рок за достављање понуда је 30. 05. 2019. године до 10.45.

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком
„Понуда” на коверти и називом продајне целине на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену ад-
ресу до назначеног времена. 

Запечаћена коверта треба да садржи:
– пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;
– потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;
– доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;
– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;
– овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике);

Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се
позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у про-
дајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року. 

Јавно отварање понуда одржаће се дана 30. 05. 2019. године у 11 сати (15 минута по истеку времена за прикупља-
ње понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301, у
присуству комисије за отварање понуда.

Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда при-
ступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:
1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
2. отвара достављене понуде,
3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,
5. проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности

предмета продаје,
6. доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од проце-

њене вредности предмета продаје,
7. потписује записник.

У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора
уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихва-
тању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана јавног отварања понуда односно од дана пријема
обавештења о прихватању понуде, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун сте-
чајног дужника.

Уколико је понуђена цена испод 50% процењене вредности продајне целине, купопродајни уговор се потписује на-
кон пријема обавештења понуђачу о добијању сагласности одбора поверилаца о прихваћеној понуди, док се депо-
зит, уколико је исти обезбеђен банкарском гаранцијом, мора уплатити у року од 2 радна дана од дана пријема оба-
вештења о прихваћеној понуди. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року
од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора. 

Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана
од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:
– не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе; 
– не потпише купопродајни уговор, или
– буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин. 

Порезе и трошкове који произилазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подно-
шења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС” бр. 51/2009),
услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У
наведеном случају,проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, одно-
сно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.

Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или препорученом),
путем факса, mail-a или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. Услова за стицање права за учешће из
овог огласа.

Oвлашћено лице: Повереник Слободан Лазић, контакт телефон: 063/861-37-07.

Назив 

целине
Опис целине

Проц.вред

(дин.)

Депозит

(дин.)

Целина 1

Пословни простор – пет просторија за који није утврђена делатност-

приземље+подрум, површине 170 м², у Панчеву, ул. Змај Јове Јовано-

вића 1 и Масарикова 2, ПР, уписан у ЛН бр. 16505 КО Панчево као по-

себан део број 2, број улаза 1, у стамбено пословној згради бр. 1 из-

грађеној на кат.парц. 4070 КО Панчево. 

4.526.877,16 905.375,43

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИ -

ЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за

изградњу станице за снабдевање горивом мотор-

них возила, кат.парцела бр.6743/16 КО Панчево,

за инвеститора „ЕУРО МОТУС” ДОО, Београд,

Улица Дубровачка бр.14/4, израђен од стране

„Термоинжењеринг” д.о.о Зрењанин.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 25. 04. 2019. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о неприступању 

изради студије о процени утицаја 

на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 23. 04. 2019. године, донео

је решење о неприступању изради студије о про-

цени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Из-

градња прикључно разводног постројења ПРП

220кV термоелектране топлане Панчево, носиоца

пројекта „ТЕ-ТО Панчево” д.о.о, Улица Спољно-

старчевачка бр. 199.

Решење о неприступању изради Студије о проце-

ни утицаја на животну средину за предметни

пројекат може се добити на увид радним данима

од 10 до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења.

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ 

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

СПРЕМАЧИЦА

За ин те ре со ва ни тре ба да се јаве на број телефо-

на 013/219-09-03 или до ђу лич но у про сто ри је За -

во да „Пан че вац”, на адре су Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 10. мај 2019.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ње судопере, купатила, адап-
тације, поправке замене, од-
мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (276600)

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с ма-
теријалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-
220, 063/847-74-38. (4812)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мер-
цедес камиони, радници, по-
вољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (276134)

СЕЛИДБЕ, бесплатна процена
селидбе, комплетна услуга
транспорта, одношење непо-
требних ствари, монтажа и
демонтажа намештаја. Про-
фесионални радници.
064/047-55-55. (276431)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
063/811-74-89, Јовичин.
(276571)

ЗА ЖУРКЕ и рођендане изда-
јем кафић. 060/362-22-26.
(276704)

КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и
поставке новог крова, црепа,
рогови, патошење, изолације,
најјефтинији у граду, пензио-
нерима екстра попуст.
013/404-560, 064/290-45-09,
061/348-20-00, 062/845-96-
26,„Електроизград-
ња”.(276571)

ПРЕВОЗ малим и великим ки-
пером: шљунак, песак, сеја-
нац и ризла. Хакер, 063/246-
368. (276530)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, вентила, батерије,
санитарије, прикључка воде и
канализације. Од 0 - 24 сата,
пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-20-
00, 062/845-96-26, „Електро-
изградња”.(276571)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-вра-
та, роло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498. (276616)

КЛИМЕ свих типова и произ-
вођача сервисирамо, попра-
вљамо и уграђујемо са гаран-
цијом. Овлашћени сервис
„Фриготехник”, 913/361-361,
064/122-68-05. (276663)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо квали-
тетно са гаранцијом.  „Фриго-
техник”, 913/361-361,
064/122-68-05. (276663)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(2764679

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно 063/709-
44-97. (276477

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, ламинат. 062/976-18-
42, 064/390-00-87. (276620)

МОМАК из Панчева, лепе
спољашњости, 187/85, 53 го-
дине, стамбено и материјално
обезбеђен тражи женску осо-
бу за брак. Да се јаве озбиљне
даме, статус и године нису ва-
жни. Минимум основно обра-
зовање. Јавити се од 15 до 17
сати, 065/608-23-20 (276580)

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

и брaвари.

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

/2
7

6
0

2
6

)
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Радно време благајне „Панчевца”

„Панчевац” који ће се код колпортера појавити у

четвртак, 25. априла, а на киосцима дан касније,

биће двоброј.

Број после њега изаћи ће 10. маја.

Благајна у Улици Вука Караџића 1 због празника

ће имати следеће радно време:

ПЕТАК, 26. април не ради

СУБОТА, 27. април не ради

НЕДЕЉА, 28. април не ради

ПОНЕДЕЉАК, 29. април не ради

УТОРАК, 30. април од 8 до 15 сати

СРЕДА, 1. мај не ради

ЧЕТВРТАК, 2. мај не ради

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

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо ПО ПУСТ свим рад ним да ни ма осим сре дом.

20. апри ла за у век нас је на пу стио наш дра ги

МИ ЛЕ ТА НЕ ШКО ВИЋ

НЕ ЛЕ
1947–2019.

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да и ту гом ко ју

вре ме не ле чи чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Тво ји: су пру га МА РИ ЈА, брат МИ ЛОЈ КО, сна ја

МИ ЛАН КА, си но ви ца СЛА ЂА НА са по ро ди цом,

стриц ВИ ЛО ТИ ЈА са по ро ди цом, се стри ћи БО -

ШКО и ИВИ ЦА, шу рак МИР КО са по ро ди цом,

ку мо ви, ком ши је и оста ла род би на и при ја те љи

(129/276691)

14. апри ла 2019. по сле ду ге и те шке бо ле сти пре -

ми нуо је наш дра ги

ДРА ГАН ГРУ БИЋ
1947–2019.

Са хра на је оба вље на 17. апри ла 2019, у Чен ти.

Ожа ло шће ни: су пру га ЗО РА, син ДАР КО, ћер ка

БРА НИ СЛА ВА и уну ка ЕЛЕ НА

(146/276737)

С великом тугом и болом опростили смо се од

наше мајке, таште, свекрве, баке и прабаке

ЈЕЛЕ ЗОРИЋ
1932–2019.

Успомену на тебе чуваћемо заувек.

Ћерка МИЛЕНА и син МИОДРАГ

са породицама
(35/276474)

Последњи поздрав драгој комшиници

ЈЕЛИ ЗОРИЋ

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5

(28/276458)

Обавештавамо да је

МИЛИВОЈЕ ШКРБИЋ
преминуо 17. априла 2019,  у 83. години.
Ожалошћени: супруга БЛАГИЦА, синови ЗОРАН и ГО-
РАН, снаје БИЉАНА и ВЕСНА са унуцима и праунуцима

(74/276552)

После кратке болести преминуо је мој брат

МИЛИВОЈ ШКРБИЋ
1936–2019.

Последњи поздрав брату од стрица Миливоју од РА-
ДИВОЈА и КЕТИ са породицом

(83/276568)

Последњи поздрав нашем вољеном тати и деди

АМБРУШ ЈОВАНУ
1952–2019.

Волимо те заувек!

Синови НИКОЛА и ЉУБОМИР, ћерка

АЛЕКСАНДРА, снаја ЉИЉА, зет БРАНКО

и унуци НЕМАЊА, ЈОВАНА, ЈЕЛЕНА и НЕВЕНА

(51/

Последњи поздрав дра-

гом другу и пријатељу

АМБРУШ

мајстор ЈОЦИ

СТЕВА ТОДОРОВ и

ПЕЂА БОЈАЏИЈЕВСКИ

са породицама

(59/276511)

После краће и тешке болести, 21. априла 2019.

године напустио нас је наш драги

КИРИЛ СТОЈАНОВСКИ КИРА
1944–2019.

С великим поштовањем и поносом ћемо те чува-

ти од заборава.

Твоја мала породица: ЗЛАТА, ДУШАНА, 

ДУШАН, НАДА и МИЛАН

(117/276650)

По след њи по здрав

ку му

КИ РЕ ТУ

СТО ЈА НОВ СКОМ

Кум СЛО БО 

са по ро ди цом

(144/276730)

ДАНИЦА

АЛЕКСИЋ

преминула 19. апри-

ла 2019, сахрањена

23. априла 2019. на

Старом православном

гробљу у Панчеву.

Остаће у нејлепшој

успомени породице

Син ВИТОМИР, 

унуке НЕВЕНА

и ТЕОДОРА и снаја

НАТАША

(24/276451)

ДАНИЦА

АЛЕКСИЋ

Успомена на вашу

доброту и наше дру-

жење остаће заувек у

нашим срцима.

Ваша НИНА са

мамом и чика БОКИ
(25/276451)

С ве ли ком ту гом и

бо лом оба ве шта ва мо

род би ну и при ја те ље

да је 23. апри ла 2019.

пре ми нуо наш во ље ни

МИ ЛИ ЈА

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ
2. VIII 1951 – 23. IV 2019.

Ожа ло шће ни: 

су пру га НА ДА, 

син ДУ ШАН и 

сна ја МА РИ НА

(132/276703)

По след њи по здрав до бром чо ве ку

МИ ЛИ ЈИ РА ДО СА ВЉЕ ВИ ЋУ

Тво ји: при ја ЉИ ЉА и при ја тељ СТЕ ПАН
(131/276702)

9. ма ја да ва ће мо го ди -
шњи по мен на шем дра -
гом „де ши”

СТАН КО

ОБ РА ДО ВИЋ

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

По ро ди ца 

ОБ РА ДО ВИЋ
(139/276723)

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник  РС” број  72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за  урбанизам,  грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИ -

ЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ  РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат. парцели бр. 4194 К.О. Панчево, Ул.Максима

Горког бр.8, Панчево, за изградњу стамбено-по-

словног објекта П+2; са 2 пословна пр. и 2 стана,

израђен од стране архитектонског атељеа „ Сту-

дио 3”, Панчево, Владимира Жестића 43б, за  ин-

веститорa Стојановски Биљану из Качарева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стам-

бено-комуналне послове и саобраћај. Информа-

ције и сва обавештења о јавној презентацији мо-

жете добити на телефон 013/353-304, канцела-

рија 609 и 610, у времену од 10 до 13 сати у пе-

риоду трајања јавне презентације од 7 дана, по-

чев од 25. 04. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу подне-

ти  примедбе  на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне по-

слове, путем писарнице Градске управе  града Пан-

чева, Трг краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево.  

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја

на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта  „Десанио” д.о.о. Београд  Ули-

ца Церска 29, Београд, поднео је захтев за од-

лучивање о потреби  процене утицаја  на животну

средину за Пројекат складиштење  неопасног от-

пада  на кат. парцели 6874  К.О.Панчево, Улица

Жарка Зрењанина бр. 106, Панчево.

Увид у податке и документацију из захтева носио-

ца пројекта може се извршити у просторијама Сек-

ретаријата за заштиту животне средине  Градске

управе Града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4,

соба  708  у периоду од  26. априла  до 10. маја

2019. године   радним  даном од 10 до 14 сати.

Позивамо заинтересовану јавност да нам у наве-

деном року достави мишљење у вези са поднетим

захтевом

TR LEDI MS
Јабучки пут 409

ОГЛАШАВА ПОТРЕБУ ЗА ВОЗАЧИМА

Потребни услови:

– возачка дозвола Ц и Е категорије

– пожељно претходно радно искуство на приколи -

чару

Сви заинтересовани се могу јавити на телефоне:

064/824-17-02, 064/886-51-65

Фирми „КОРАЛ” д. о. о. Панчево
потребан

ВОЗАЧ – МАГАЦИОНЕР

Обавезно знање рада на рачунару.

Пожељно поседовање Ц категорије.

Звати радним данима на бројеве телефона:

013/335-540 и 013/335-541, од 12 до 15 сати.

СОКОБАЊА, издајем нове
апартмане код Борића, ре-
зервишите на време. Тел.
064/507-20-84. (276299)

ИЗДАЈЕМ апартман на Злати-
бору. Тел. 065/225-14-55 и
065/225-14-56

300-820, 300-830
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Последњи поздрав нашој најдражој мајци и супрузи

НАДИ СПАСИЋ

Њен супруг ЧЕДОМИР, син СРЂАН, снаја БРАНА,

ћерка ДАЛИБОРКА и зет ПЕТАР
(4/276383)

Последњи поздрав мами,
баки и прабаки

МОТОШКА
ЗУЗА

1930–2019.

Од ћерке ЗУЗЕ, зета МИ-
ШЕ, унука ВЛАДИМИРА
и ЗЛАТКА, снаје ОЉЕ и
БОЈАНЕ, праунуке ВА-
ЛЕНТИНЕ, КОЉЕ и АНЕ

(92/276613)

21. априла 2019. године престало је да куца

срце наше вољене супруге и мајке

ЂУРЂИЈЕ ЈЕРЕМИЋ
1947–2019.

Њену племенитост и доброту никада не-

ћемо заборавити.

Ожалошћени: супруг РАДОСАВ

и ћерка СОЊА

(52/276503)

Последњи поздрав

тетка ЂУЈИ

од породице

АЏАЈЛИЋ и БАРБУЉ

(79/276561)

Тетка

ЂУЈИ

са љубављу

и поштовањем

ИВАНА

са породицом

(80/276562)

Соњиној мами

са поштовањем

ЂУРЂИЈА

ЈЕРЕМИЋ

Колектив вртића

„Цврчак”

(81/276562)

22. априла 2019. преминула је наша драга мама

и бака

МАРИЈА МУНЋАН

МЕДИКА
Сахрана ће се одржати у четвртак, 25. априла

2019, у 15 сати, на Старом Православном гро-

бљу у Панчеву.

Захвални на твојој несебичној љубави.

Ожалошћени: син ЗОРАН, ћерка ДАНИЦА, снаја

БИЉАНА, унучад МЛАДЕН, МИЛИЦА, НАТАЛИ,

ЕМИЛИ, ТЕОДОР, снаја РЕНАТА и остала род-

бина
(84/276581)

Последњи поздрав

ЂУРЂИЈИ

ЈЕРЕМИЋ

ЉИЉА и МАРА
(105/276636)

Последњи поздрав

комшиници

МОТОШКА ЗУЗИ
од породице

ТРИФКОВИЋ
(116/276658)

23. априла 2019. године преминуо је

РАДОСАВ ВУЧИЋ
1929–2019.

Сахрана ће бити обављена 25. априла 2019. годи-

не, у 16 сати, на Старом православном гробљу

Панчеву.

Породица

(126/276683)

ВЛАДИМИР ВИДАКОВИЋ
1982–2019.

Ако нам ишта буде недостајало биће то твој по-

глед пун љубави и сјај твог осмеха.

ВАЊА, ВЕСНА и БАТА

(112/276652)

Последњи поздрав

драгом куму

ВЛАДИ

ВИДАКОВИЋУ

од ЈАСНЕ и БАТЕ

(124/276677)

По след њи по здрав

бра тан цу

ВЛА ДИ МИ РУ

ВИ ДА КО ВИ ЋУ

од тет ке ДРА ГИ ЦЕ

и ЖИ КЕ

(135/276710)

По след њи по здрав

бра ту

ВЛА ДИ МИ РУ

ВИ ДА КО ВИ ЋУ

од се стре ВЕ СНЕ,

СЛА ЂЕ са по ро ди цом

и стри не ЉИ ЉЕ
(136/276710)

По след ње збо гом

ВЛА ДИ

По ро ди ца

БАД ЊА РЕ ВИЋ

(145/276733)

Последњи поздрав нашем драгом

ВЛАДИ

од породица СИМАНИЋ и ЦВИЈАНОВИЋ
(108/2766)

ВЛАДИМИР ВИДАКОВИЋ
1982–2019.

Нека ти светлост родитељског срца осветли ново место и

пут.

Нека те наша љубав охрабри за неке нове кораке и стазе.

Твоји родитељи

(111/276652)

ВЛАДИМИР ВИДАКОВИЋ
1982–2019.

Колико звезда је утрошено у тебе.

Шта се то десило горе да би ти настао?

Је ли ово обезвежђено небо сад овако

празно и црно само да би ти сијао?

Твоја ГАГА

(113/276652)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВИДАКОВИЋУ

од породице МАРИЋ

(75/276554)

Најтужнији поздрав

ВЛАДИМИРУ

Дубоко саучешће по-

родици ВИДАКОВИЋ

и МАЈКИЋ

СЛАЂА ЈОШИЋ

са породицом

(89/275399)

ВЛАДИМИР

ВИДАКОВИЋ

Последњи поздрав
од ЈОВКЕТА

(101/276629)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВИДАКОВИЋУ

Колектив „БАНАТ ПРЕВОЗ”-а

(123/ф)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

МИ ЛЕ ТИ

од МИЕ КЛА ЧАР, МИ ЉЕ

и ЈО ЦЕ (130/276698)
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Последњи поздрав драгој супрузи, мајци

и баки

НАДИ ТОДОРОВИЋ
1950–2019.

Твоји најмилији: супруг ДРАГАН, 

ћерке ВЕСНА и МАЈА, зет СЕРГЕЈ

и унук ФЈОДОР

(8/276437)

Последњи поздрав

драгој сестри

НАДИ

ТОДОРОВИЋ
1950–2019.

од брата МИЛЕТА

и ЗОРЕ ВАСИЋ

(9/276487)

Последњи поздрав

драгој тетки

НАДИ

ТОДОРОВИЋ
1950–2019.

Од братанице

ВЕРИЦЕ СТОШИЋ

са породицом
(10/276437)

Последњи поздрав

драгој тетки

НАДИ

ТОДОРОВИЋ
1950–2019.

од братанице

СНЕЖАНЕ ТЕРЗИЋ

са породицом
(11/276437)

17. априла напустио нас је наш драги отац, 

свекар и деда

ГОЈКО ЖУГИЋ
1940–2019.

Сахрана је обављена 18. априла 2019. Заувек

ћеш бити у нашим срцима.

Син ДРАГАН, снаја ДРАГАНА и унука ЈЕЛЕНА

(41/276485)

Последњи поздрав

другу и пријатељу

ГОЈКУ

ЖУГИЋУ

од КНЕЖЕВИЋ

ЂУРАЂА ЂУРЕ

(42/276485)

После дуге и тешке
болести напустио нас
је

ПЕТАР

ЈАЋИМОВСКИ
15. III 1956 – 17. IV 2019.

Последњи поздрав
од супруге

СЛОБОДАНКЕ
(45/276495)

Последњи поздрав

ПЕТАР

ЈАЋИМОВСКИ
15. III 1956 – 17. IV 2019.

Остаћеш заувек у нашем
срцу.
Твоја ћерка КАТАРИНА,

зет МАРЈАН и унуке
САЊА и ЛАНА

(46/276495)

После дуге и тешке бо-
лести напустио нас је

ПЕТАР

ЈАЋИМОВСКИ
15. III 1956 – 17. IV 2019.

Последњи поздрав од
сина АЦЕ, снаје СОЊЕ и
унука АНДРЕЈА

(47/276495)

Последњи поздрав куму

ГОЈКУ
ЖУГИЋУ

од породице КРСТИЋ
(50/276478)

Последњи поздрав

драгом куму

ГОЈКУ

ЖУГИЋУ

Породица ДАБИЋ

(61/276524)

Последњи поздрав мајци

НАДИ ЉОТИЋ
1932–2019.

Почивај у миру.
Син БЛАГОЈА и ћерке МАРИЦА и НАДИЦА

са породицама(73/276550)

20. априла 2019. напустила нас је наша

РУЖИЦА СТАНИМИРОВИЋ
1954–2019.

Бол за тобом је превелика а туга за тобом вечна.

Заувек твоји: муж САВА, ћерке САЊА, ИВАНА и БРАНКА са породицама
(23/276472)

Драга наша

РУЖИЦЕ

Оставила си нам дивне успомене. Недостајаћеш

Кумови: РАША, ЉИЉА и КСЕНИЈА
(40/276484)

20. априла 2019, на Вр-
бицу, наша

РУЖИЦА

СТАНИМИРОВИЋ
рођ. Весић

заспала је заувек и оти-
шла тамо где ништа не
боли.

Оставила је њене драге:
сестру КОВУ, сестричи-
ну СНЕЖУ, унуке ЈАЊУ
и АНДРИЈУ.

Спавај мирно, нећеш
бити заборављена.

(33/276471)

Последњи поздрав

РУЖИЦИ
СТАНИМИРОВИЋ

од МИШЕ и НЕНЕ
(65/276541)

22. априла 2019. пре-

минуо је

ДРАГАН

ВУЧКОВИЋ
1947–2019.

Сахрана ће се обавити

у четвртак, 25. апри-

ла, у 14 сати, на Новом

гробљу.

Ожалошћена

породица: супруга

МИРЈАНА, синови

ДЕЈАН и НЕБОЈША

и унук МИЛАН
(86/27658789

Последњи поздрав

чика ДРАГАНУ

БОБАН

са породицом

(82/276566)

По след њи по здрав

бра ту

ДРА ГА НУ

од се стре 

СЛО БО ДАН КЕ 

са по ро ди цом

(128/276695)

20. апри ла умро је мој брат

МИ ЛЕ НИ КО ЛИЋ
из Али бу на ра

Ожа ло шће ни брат ЈО ВАН 

са по ро ди цом

(134/276707)

Последњи поздрав дра-

гом нашем

чика ЈОЦИ
БОРОЈЕВИЋУ

од породице БОБИЋ
(66/236543)

ЈО ВАН БО РО ЈЕ ВИЋ
1935–2019.

По след њи по здрав оцу Јо ва ну од си на МИ ЛА НА, сна је
СЛО БО ДАН КЕ, уну ка ЈО ВА НА, БО ЈА НА и МА РИ ЈЕ,
ћер ке ДУ ШАН КЕ и МИ ЛАН КЕ са по ро ди ца ма

(138/276772)

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

По себ на за хвал ност осо бљу Ин тер ног оде ље ња и

Ко ро нар не је ди ни це: др Ани Ко ва че вић Ку зма -

но вић, др Ма ри ји Ан ђел ко вић, др Сте ви Сто ји ћу

и др Влад ми ру Кец ма ну.

По себ но се стра ма: Ау ро ри, Ива ни и Ма ји из ко -

ро нар не у по ку ша ју да је ожи ве и одр же у жи во -

ту, над људ ским на по ри ма, на шу мај ку и ба ку 

Го спа ву Ко јић.

Мно ги би ре кли да се то под ра зу ме ва, али у да -

на шње вре ме та ква по све ће ност и људ скост је

рет кост и за то смо Вам за хвал ни.

По ро ди це: КО ЈИЋ, НЕ ДЕЉ КО ВИЋ и ДИ МИЋ

(142/1276730)

Драгој мами и баки

МАРИ

ЈЕЛИЋ
1933–2019.

Од смрти те нисмо

могли сачувати, али

чуваћемо те од забо-

рава, јер вољени ни-

кад не умиру.

Ћерка ДРАГАНА

и унука ЕМИЛИЈА

(114/276665)

Последњи поздрав

драгој

МАРИ

Била си добра, пле-

менита супруга, мај-

ка и бака и оставила

си велику празнину.

МИЛОШ и МАРИО

(115/276655)
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Драги родитељи

РАДОМИРОВИЋ

САВОТИЈЕ МАКСИЈАНА
1999–2019. 2011–2019.

Сваки дан је болно сећање на вас.
Ваши ДУЛЕ и ЗЛАТА

(71/276548)

30. априла навршава се десет тужних година откако те нема са

нама

МИЛАН ЛАЛИЋ
2009–2019.

С љубављу ћеш заувек остати са нама у нашим срцима и мисли-

ма никад прежаљен.

Твоји најмилији: супруга АНКИЦА, син САША

с породицом и остала родбина

(78/276559)

27. априла навршавају се пуне три године како ниси са
нама

ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ
1957–2016.

И даље у нашим срцима и мислима, велика љубав и ве-
лика бол. Твоји најмилији

(38/

У среду, 1. маја 2019. године, у 10 сати, на качаревачком гробљу

одржаћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној мами, баки

и сестри

ЦВЕТИ САВЕСКИ

Мамице,

љубав према теби смрт не прекида, 

а време тугу не лечи!

У нашим си срцима увек и заувек!

Ту унутра живиш вечно.

Ћерке НАТАША и МИРЈАНА, зет ВЛАДИМИР, унука ТАРА

и брат СТЕВО ДИМИТРИЈЕВСКИ са породицом

(109/276648)

У суботу, 27. априла 2019. године, у 11 сати, на

Старом православном гробљу у Панчеву, дава-

ћемо једногодишњи помен нашој драгој мајци,

свекрви и баки

АУРЕЛИЈИ ЧАВИЋ
1951–2018.

Време пролази, бол и туга за тобом остају. Веч-

но ћеш живети у нашим срцима. Волимо те. 

Твоји најмилији: синови ИВАН и СЛОБОДАН,

ћерка ИВАНА, снајка ИНГРИД и унуке

АНТОНЕЛА и АЛЕКСАНДРА

(107/276644)

28. априла 2019. навршавају се две године

откако није са нама

ЛУДВИГ МУЈАГИЋ

Са поносом и љубављу сећамо се његове

племенитости и доброте, носећи најлеп-

ше успомене.

Твоји: супруга МАЦА, ћерке ГОЦА

и НАТАША и унуци ИВАНА, ВАЊА, 

МАРКО и НИКОЛА и зет ЗОРАН

(118/276660)

Еј бре ћале

ЛУДВИГ

МУЈАГИЋ

Ништа више није исто.

Недостајеш... пуно

НАТАША

(119/276660)

ЖИВАН

НЕДЕЉКОВИЋ
Прошле су три тужне го-
дине. Заувек у срцу.

Сестра ЈЕЛЕНА
(120/276662)

Драга наша

СТОЈО

Лажу да време лечи све,

отишла си без поздрава,

али из сећања не.

Твоји КОЛАРОВИ: 

СТЕВА, ГОЦА и ДАРКО

(121/276664)

28. априла 2019. навршава се четрдесет дана от-

како није са нама

КОВИЉКА СТОЈИЧИЋ
1944–2019.

Хвала ти што смо били део твог живота.

Твоји најмилији

(125/276679)

СЕ ЋА ЊЕ

СМИ ЉА

ЈЕ ЛЕ НИН
30. IV 2009 – 30. IV 2019.

Тво ји: СЛА ВИ ЦА

и МИ ЛАН

(127/276683)

ГО РАН ЈО КИЋ
ГО ГО

1981–2001–2019.

Ан ђе ле наш, 29. апри ла
ро ђен дан је твој.
Сва ко на ше во ли мо те
при па да те би, цве ту наш
не рас цве та ни.
Тво ји: та да РА ДИ ША,
ма ма МИ РА и брат ГРА -
ДИ МИР са ВЕ СНОМ

(133/276705)

21. апри ла 2019. го ди не
на вр ша ва се шест ме се -
ци от ка ко нас је на пу -
стио во ље ни

ГУ СТАВ

ХР ЋАН

Ве ли ка је ту га и бол у
на шим ср ци ма. Увек ће -
мо пам ти ти тво ју не из -
мер ну љу бав и до бро ту. 

Не у те шни: су пру га 
ДУ ШАН КА, син ДЕ ЈАН

и уну ка МАГ ДА ЛЕ НА

(140/

Осам на ест го ди на не -

до ста јеш

ДИ МИ ТРИ ЈЕ

ЂОР ЂЕВ

Ту гу ју: ДА НИ ЦА, 

ЈЕ ЛЕ НА, ЉИ ЉА НА 

и МИ ЛИ ЦА

(137/2767149

Про шла је ту жна го -

ди на от ка ко ни је са

на ма

СВЕ ТИ СЛАВ

ОКУ КА БЕ ША
1953–2018.

Та та, по сто ји љу бав

ко ју смрт не пре ки да

и ту га ко ју вре ме не

ле чи.

Ћер ка АЛЕК САН ДРА,

зет ДРА ГАН, 

уну ка АН ЂЕ ЛИ ЈА 

и унук НО ВАК
(143/и)

ЉУБОМИР

ПРЊАВОРАЦ
3. V 2018 – 3. V 2019.

Година прође, бол и

туга остају.

Ћерка РАДМИЛА, 

супруга ЉИЉАНА

и остала родбина
(7/276436)

СЕЋАЊЕ

СПАСОЈЕ

ПАВЛОВ

С љубављу и тугом чу-
вамо сећање на тебе.

Супруга РАДМИЛА
са децом и сестра

СТАНИЈА
са породицом

(58/276520)

У суботу, 27. априла 2019, у 11 сати, на Старом гробљу,
даваћемо једногодишњи помен нашем драгом

ПАВЛУ ОРЛОВУ
1953–2018.

С љубављу и поштовањем вечно сећање.
Породица

(43/276492)

3. ма ја 2019. је пет го ди -
на без на шег 

АЛЕК САН ДРА

КР СМА НО ВИ ЋА

АЦЕ
Ту жни и по но сни чу ва -
мо успо ме ну на ве ли ког
чо ве ка и ви зи о на ра.

ГО ГА са по ро ди цом
(147/276738)

Се ћа ње на на шег бра та

ВИК ТО РА

ДА МЈА НО ВИ ЋА
5. V 2004 – 5. V 2019.
За у век у на шим ср ци ма.
Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво је се стре ДУ ДА 
и ГО ГА са по ро ди ца ма

(148/276738)

СЕЋАЊЕ

ЛУДВИГ

МУЈАГИЋ
2017–2019.

Оставио си трагове
који се не бришу и
сећања која не бледе.

ЗАГА и МИЛЕ
(13/276441)

Радно време благајне „Панчевца”

Благајна у Улици Вука Караџића 1 због празника

ће имати следеће радно време:

ПЕТАК, 26. април не ради

СУБОТА, 27. април не ради

НЕДЕЉА, 28. април не ради

ПОНЕДЕЉАК, 29. април не ради

УТОРАК, 30. април од 8 до 15 сати

СРЕДА, 1. мај не ради

ЧЕТВРТАК, 2. мај не ради

ПЕТАК, 3. мај уобичајено, од 8 до 13 сати.
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БРАНКО

СТЕФАНОВИЋ
26. IV 2001–2019.

С поштовањем и љу-

бављу чувамо те од

заборава.

Син МЛАДЕН

са породицом
(44/2376493)

Годину дана од смр-

ти нашег

чика ЉУБЕ

Недостајеш нам.

Твоји: ИВАНА, ОГИ,

ЉИЉАНА

и СЛОБОДАН

(57/1276514)

Годишњи помен

брату

ЉУБИ

Сестра ЈЕЛИЦА

са породицом

(55/276514)

Годишњи помен

ЉУБИ

Брат БРАНЕ

са породицом

(56/1276514)

29. априла 2019. навршавају се две године отка-

да није с нама наш вољени

СИМА СТЕФАНОВИЋ
1945–2017.

Време пролази, а празнина и туга остају.

Твоји: МИЛАН, АНЂЕЛКА и РАДОЈКА

(67/276543)

СЛАВКО

БОЖИЋ
Боримо се, напредујемо,
радујемо.
Са тобом у мислима све
је лакше.

Твоји: ЦЕЦА, МИКИ,
ЗОКИ, МАРА, ИРИНКО,

КИКА и МАША

(68/27646)

29. априла навршава се десет година откако

смо остали без нашег брата

СТЕВАНА МАРКОВА РОГАНА

Сестре ЗОРА и ВЕРА

(77/276588)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЗОРА

ЈАКОВЉЕВИЋ
рођ. Мунић

12. IV 2012 – 12. IV 2019.

Никада те неће забо-

равити твоји ујаци и

тетке
(76/176555)

Четрдесетодневни по-
мен мојој драгој мами

МИРОСЛАВИ

МЛАДЕНОВИЋ
1941–2019.

Много ми недостајеш,
анђеле мој!

Твоја ћерка ЈАСМИНА

(90/276607)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА

ДАБИЋ
23. IV 2011 – 23. IV 2019.

Године пролазе, ти оста-
јеш у нашим срцима.

Син ВЕЛИМИР и унуци
ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР

(60/276524)

26. априла навршавају се две године отка-

да није са нама наша драга

ГОРДАНА МРКАЉ

Њеним одласком изгубили смо сву љубав

и топлину родитељског дома.

Ћерке МИЛИЦА и ЗОРИЦА са породицама

(94/276615)

5. маја 2019. године

навршавају се четири

године откако није с

нама наша вољена

супруга, мајка и бака

ЗОРИЦА

КОВАЧЕВИЋ
23. V 1948 – 5. V 2015.

Твоји најмилији: 

супруг ВУКОМИР

са породицом

(93/276614)

29. априла 2019. навршавају се три године
од смрти наше мајке и супруге

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
Дође и ова година трећа, 
у нашим срцима туга је све већа.
Пролазе дани, месеци, године, 
нико не зове Мићо мој сине.
Тужне су ово године биле, 
нико не зове где си мој Пиле.

Вечно ћеш бити у срцима
твог сина јединца МИКИЈА

и супруга ИШТВАНА твог ПИЛЕТА
(100/276628)

Сећање на вољену ћерку

МАРИЈУ ДУНДОВИЋ КИШ

Док мајка дише туга, бол и сузе неће престати.

ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ
(97/276627)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ

Недостајеш до бола.
Твоја сестра ГОРДАНА, сестрић ГОРАН, МИА, AMY, 
сестричина КАТАРИНА и JUR GEN

(98/276627)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
И тако пролази време, а љубав коју си ми подарила
остаде. Волим те заувек.

Твоја СИЛВИА
(99/276670)

26. априла 2019. го-

дине навршавају се

три године откад не-

ма нашег драгог и во-

љеног Паје!

Недостајеш пуно!!!

ПАВЛЕ

АБРАМОВИЋ
1955–2016.

Твоје ћерке САЊА,

МАРИЈАНА, зет

НИКОЛА, унуци

НИКА, ОЛИВЕР

и таст РАДОВАН
(20/276449)

24. априла навршава се пет година откако није с нама
наш

ПЕТАР РАДАНОВ
Заувек у нашим мислима и срцима.

Супруга ЦИЦА и ЗОРИЦА
(102/276650)

РАКОЧЕВИЋ

ВУКОСАВА БРАНИСЛАВ
2016–2019. 1996–2019.

Прођоше године а туга и бол остају. Заувек сте у на-
шим срцима. Ваши најмилији

(104/276632)

27. априла 2019. навршавају се две године откако нас је напу-

стио наш драги

ДРАГУТИН СЕКУЛИЋ
1933–2017.

Недостајеш нам.

Супруга МИЛОСАВА, ћерка ВЕРА и син МИРОЉУБ

са породицом

(29/276461)

3. маја 2019. навршава
се двадесет пет година
откада ниси са нама

ВУКОТА Наума
КОПРИВИЦА

дипломирани економиста

Увек ћеш бити са нама у
нашим срцима.
Твоја деца: син ВИДОСАВ
и ћерка ВИДОСАВА са
породицама (72/276548)

Мом драгом и непрежаљеном супругу

СРЕТЕНУ ВУЧИЋЕВИЋУ
1957–2019.

Ускоро се навршава четрдесет дана како си оти-

шао, а ја мислим и желим да си ту крај мене.

Много ми недостајеш Среле мој.

Твоја МИЛКА – твој Цврле

(110/276651)

Про ђе го ди на без на шег

НЕ НА ДА МАН ДИ ЋА

Стри кан са по ро ди цом

(141/276727)
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29. апри ла на вр ша ва  се шест ду гих, бол них

го ди на, от ка ко ни си ви ше с на ма

ДУ ШАН АТА НА СОВ СКИ

ДУ ЛЕ
20. VIII 1945 – 29. IV 2013.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји: ЖИ ЖА и БО РИС

(54/276508)

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА

НИКОЛИЋ

ТИНА
4. V 1994 – 4. V 2019.

Време пролази, бол и
туга остају.

Мајка МАРИЈА
и брат ЗОРАН

(12/276439)

30. априла навршавају се две године откада са нама
није наша

МАЈА ПОПОВСКИ
Заувек ћеш остати у нашим мислима и срцима.

Твоја породица
(15/276443)

4. маја, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи
помен нашем вољеном

СТАНКУ ПЕТРОВИЋУ
Година пролази, али туга и бол никада неће проћи.
Много нам недостајеш. Твоји најмилији

(16/276444)

АЛЕКСАНДАР

ВУКОВОЈАЦ

Бол, туга, сузе... У на-

шим срцима.

Сестра СНЕЖА

са породицом

(18/276447)

4. маја 2019, у 11 сати,

на Католичком гро-

бљу, даваћемо једно-

 годишњи помен на-

шем драгом

САШИ

АЛЕКСАНДАР

ВУКОВОЈАЦ

Заувек у нашим ср-

цима и мислима.

Тата ТОМА, мама

ХИЛДА и супруга

ГОЦА
(19/276447)

IN ME MO RI AM
20. априла 2019. навр-
шило се шест година од
смрти нашег драгог

ДИМИТРИЈА

ВУКАЈЛОВИЋА
дипл. правника

Породица
(21/и)

25. априла навршава

се годину дана отка-

да нас је напустила

наша

ЛЕЛА ПАРУН

Вечно ћеш живети у

нашим срцима.

Њени најмилији
(22/276449)

27. априла 2019. навр-
шавају се четири годи-
не од смрти

СТАНОЈА

ПЕРОВАЧКОГ

Његови најмилији: 
синови БОШКО и

ЈОВАН и супруга НАДА

(27/276457)

СЕЋАЊЕ

ЊАРИ

ЈАНОШ МАРИЈА
1979–2019. 2011–2019.

Ваши најмилији

(30/276463)

Година прође, туга

остаје

МИЛАНКА

КЕВРЕШАН

У сећању остаје.

СОЊА и ЉУБИЦА

са породицама
(31/276463)

28. IV 2010 – 28. IV 2019.

Прим. др ДОБРОСАВ В. ПАВЛОВИЋ

ЛЕВЧАНИН
гинеколог-акушер

Девет година сећања на топлину и сигурност породич-
ног дома са Тобом. С љубављу, нежношћу и поштова-
њем носимо те у срцу и чувамо од заборава.

Супруга ВЕРИЦА БЕБА и кћерке
ДОБРИЛА, СЕНКА и НЕВЕНА

(34/276472)

Наши драги
КОСОВИЋ

МАТИЈА ГИЗЕЛА
3. V 2009–2019. 27. VI II 2014–2019.

Недостајете нам. Породица
(37/276479)

МИЛАН

ЧУБРИЋ

Прошло је много го-

дина откако ниси са

нама, али си увек у

нашим срцима.

Твоји: ћерка

ДУШАНКА, унук

МИЛАН са породицом

и унука НАТАША

са породицом

(48/276496)

4. маја навршавају се

тридесет три године

од смрти наше

МИРЕ

КОЛАР

Њени: ДРАГАН, 

СИНИША и СРЂАН

(49/276497)

СЕЋАЊЕ

2014–2019.

ЈОВАН ЖУГИЋ

Увек у мислима и срцу својих најближих.

Твоја породица

(64/276538)

Двогодишњи помен на-
шој драгој

МАЈИ

ПОПОВСКИ
Заувек у нашим мисли-
ма и срцима.

Деда МИЛАН, ујак
РАДОШ, ујна НЕНА

и брат БОЖИДАР

(96/276625)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо у понедељак, 29. априла 2019, у 11

сати дати годишњи помен нашој драгој

ЉУБИЦИ ВУЈОВИЋ

Прошле су две године пуне бола и туге. Заувек

ћемо чувати успомену на тебе.

Син СЛОБОДАН, снаја МАРИЈА, унуци

ИВАНА, ВЛАДИМИР, МИЛИЦА и МИЉАН

(95/ф)

Кога богови воле, умире млад

МИЛЕНА РАЈИН
1972–2006.

Недостајеш...

много и све више недостајеш

кћери предивна, сестро једина

тето премила.

Волела си нас безгранично, волимо те исто.

Тугују за тобом твоји најмилији

(88/276598)

Сећање на

РАДЕТА МУЈИЋА
1956–2017.

Недостајеш нам.

Супруга ВЕРА и поћерка МИРА

са породицом

(91/276610)

СЕЋАЊЕ

ТРАЈАН

АНДРИЈЕВСКИ

ТАЛЕ
29. IV 2014 – 29. IV 2019.

Сестра МИЛИЦА, 

браћа ИЛИЈА и ЉУБЕ

са породицама
(106/276641)

СЕЋАЊЕ

КОСТА

ЊАМЦУЉ
2013–2019.

Много нам недоста-

јеш.

Твоји најмилији
(103/276631)

СЕЋАЊЕ

ЉУБИЦА

ВУЈОВИЋ

Снаја НАДА, 

унука МИЛИЦА, 

зет НЕНАД и

праунука ПЕТРА

(122/276669)
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СЕЋАЊЕ

ДИВНА

КАРАЈЧИЋ
1999–2019.

Ти си анђео који ме

чува, то и остани.

Син ОБРЕН
(1/275638)

ПЕТКО СТЈЕПАНОВИЋ
25. IV 2017 – 25. IV 2019.

Време које је прошло није умањило празнину и ту-
гу за тобом. Дани пролазе, али ниједан без сећања
на тебе. Твоје постојање је било наша снага. Био си
наш ослонац и сигурност. С љубављу и поштовањем
доживотно ће те носити у срцу твоји најмилији, ко-
ји су те много волели, воле и волеће те.

Породица.
(2/275398)

ПОМЕН

КОМАНОВ

ЂУРА ЗОРА
1924–2011. 1915–2008.

С поштовањем син ЈОВАН са породицом
(3/275419)

СЕЋАЊЕ

ДУЛЕ

КАЈАЛИЋ
1958–2013.

Бол и туга не престају.

Твоји најмилији: 

мајка и деца

(5/276427)

Сине, Мико, Миле, Горане, куме, брате, друже

ГОРАН ВУЈИЧИЋ
18. X 1966 – 26. IV 2018.

Не, ти ниси отишао, још си ту...

(6/276434)

БИСЕРКА ЛУКИЋ
27. IV 2013 – 2019.

Пролазе године а туга и бол трају.

Син ВОЈИСЛАВ са породицом и супруг ЂОРЂЕ
(14/27644290

Прошле су две тужне године од одласка нашег

кума

ДРАГУТИНА СТАНОЈЕВИЋА
1957–2017.

Отишао је велики човек и искрени пријатељ.

Недостајеш...

Бићеш с нама док је нас.

Воле те и тугују за тобом твоји

ТЕОФИЛОВИЋИ: МАРИЦА, НИКОЛА, 

АЛЕКСАНДАР, ГОРАН, БЕТА, МИЛЕНА, 

НИЏА, НЕМАЊА, АНТОНИЈЕ и ЛАЗАР

(17/276445)

СЕЋАЊЕ

на најдраже родитеље и брата

МИХАЈЛОВИЋ

ИВКО ЕРЖЕБЕТ МИЛАН
1928–2019. 1924–2019. 1950–2003.

Син и брат СТЕВАН са породицом
(32/276469)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАРЕВИЋ

ЈЕЛИЦА ВЛАДИМИР
2004–2019. 1993–2019.

Године пролазе, али не и туга за вама.

(36/27)                                                Ћерка ДАНИЦА и унука САЊА

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДРАГИЦА
СТОЈАНОВСКИ
20. X 1935 – 9. V 2018.

Дани пролазе, а ни ни-
један без сећања и туге
за тобом.
Недостајеш нам. 
С болом који време не
лечи ћерке МИЛИЦА и
СЛАВИЦА са породицом

(53/276505)

СЕЋАЊЕ

на

МИКУЛИЋ

МИЛАНА СТЕВАНА МАРИЈУ

Ваши: ЉИЉА и ОБРЕН са децом

(62/276527)

ЛЕПЕДАТ

СТАНА ДУШАН
23. IV – 15 година 29. IV – шест месеци

Увек у мислима и срцу својих најдражих.
МИЛИЦА, САЊА и МИЛАН

(63/276537)

Ако ти јаве: „Умрла сам”, 

не веруј то не умем

ВЕСНА СУВАША
Рођ. Станковић

3. III 1960 – 20. III 2019.

Сестра БИЉА, мајка МИЦА и брат МИКИ

(85/276582)

Прошло је десет година откада нас је физички напу-
стила наша

ИВАНКА АДАМОВИЋ
Остала је да живи у нашим сећањима.

Породица АДАМОВИЋ
(87/276594)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ
24. IV 2009 – 24. IV 2019.

Да, десет година је откада те анђели чувају, а ми тугујемо!

Твоји: ЉУБО, ЈОВАН и ЉОЉА
(39/276483)

Четрдесет дана откако те нема

ЕСТИ ДИМИТРИЈЕВИЋ

Увек си у мислима.

Твоји: ћерка ВЕСНА и зет ИГОР са децом
(69/1276547)

Мама...

ЕСТИ
ДИМИТРИЈЕВИЋ
Недостајеш... много...

Твоја ВЕСНА
(70/276547)

ПО МЕН

МИ ЛО ШУ

ТО ПИ ЋУ

МИ ЛУ
Вре ме про ла зи, али бол,
ту га и се ћа ње оста ју.

Тво ји: ћер ка СЛА ВИ ЦА,
зет ЈО ВАН и уну ци 

АН ЂЕ ЛА и ДА НИ ЈЕЛ
(151/276751)

ПО МЕН

МИ ЛО ШУ

ТО ПИ ЋУ МИ ЛИ
2018–2019.

Го ди на је про шла, а бол
и ту га ни ка да. Не до ста -
јеш ми дру же мој!

Тво ја су пру га 
БО ЈА ТО ПИЋ

(150/276751)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

МИ ЛИ ТО ПИ ЋУ
Мно го нам не до ста јеш.

Твој брат РА ДЕ 

са по ро ди цом
(152/276752)

ЕСТИ
Да ни про ла зе, се ћа ње и
ту га оста ју.

МИ МИ ЦА и ШВАР ЦИ 
са де цом
(149/276750)

СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА

ЧИНИЋ
1961–2000.

Прошло је деветнаест
година када си твоју ма-
му болну у сузама у ср-
це ранила.

Твоја мама
(26/1276453

)
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ИЗ ЛО ЖБА ЛИ КОВ НЕ СЕК ЦИ ЈЕ „СТО ЈАН ТРУ МИЋ”

ПОЧЕЛО ЈЕ ЈЕДНОГ ЧЕТВРТКА
Културни телекс

Му зи ка

Пе так, 26. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт квар те та Не ма ње Ни ко ли ћа.

Су бо та, 27. април, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
кон церт са ста ва „Stuttgart Online”. 

Пе так, 3. мај, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: ФАМ
жур ка.

Војво ди ну тра же ћи мо ти ве и
ин спи ра ци ју за сво ја де ла, али
им је по себ но дра га и ин -
тересант на би ла Де ли блат ска
пе шча ра са сво јим не ствар ним
и не у о би ча је ним крајоликом.

Пр ви су гру пи при сту пи ли Је -
ле на Бад ње вац Ри стић, Златица
Ла лић, Ал фред Пе зељ, Јо зеф
Ба ру хо вић, Ми лун Шиљковић,

Бу до Слав ко вић, Ми ро слав Сав -
ков, Алек сан дар Ан дре је вић, Да -
мир Ри стић, Алек сан дар Ше -
бер ле и Пе тар Пе ри шић. Број
чла но ва је из го ди не у го ди ну
ва ри рао, да би се на овој из ло -
жби пред ста ви ло 28 из ла га ча,
са укуп но 66 де ла.

Ова гру па је за па же на и по
хуманитар ним ак ци ја ма. Про -

шле го ди не ни је одр жа на
изложба, већ су чла но ви ове
сек ци је сво је ра до ве по сла ли у
Чи ка го. Њи хо ва де ла су про -
да та, а но вац је усме рен у из -
град њу шко ле.

Из ло жбу је ор га ни зо вао Пе -
тар Пе ри шић у са рад њи са Сне -
жа ном Ми ла но вић На у мо вић
и Алек сан дром Ше бер ле ом.

РА ДИ О АК ТИВ НА МЕ ЛО ДИ ЈА СЕ ШИ РИ

Пр венац гру пе „Рам па”
КЊИГА О ПУКОВНИКУ ЉУБИ ТОМИЋУ

Сећање на њега 
неће избледети Пан че вач ки бенд „Рам па”

објави ће у пе так, 26. апри ла,
свој пр ви ал бум, под на зи вом
„Овај град”, за из да вач ку ку ћу
„Кон тра”.

Ал бум је сни ман по след њих
го ди ну да на и на ње му ће би ти
осам ау тор ских ком по зи ци ја.

– До ста смо ве за ни за Пан -
че во, па чак и у име ну бен да
има мо наш град. Ов де смо сни -
ма ли спо то ве и одр жа ли мно -
го на сту па, та ко да име овог
ал бу ма по све ћу је мо баш ње му
– ре као је Бра ни мир Ко лоц ка,
во кал са ста ва.

Про ду цент ал бу ма је Сте фан
Ро дић, у чи јем сту ди ју „Re-
venge” су сни ма не све пе сме
са ал бу ма, док је омот и спо то -
ве ра дио та лен то ва ни Лу ка
Ивано вић.

Гру па „Рам па” је до са да об -
ја ви ла че ти ри сингл спо та за
пе сме „Сам”, „По себ на”, „Не
за бо ра вљам” и „Жи вот је леп”
и одр жа ла пре ко че тр де сет

насту па ши ром зе мље и 
ван ње.

– На ста вља мо са истом стра -
шћу пре ма оно ме што ра ди мо,
али ула зи мо у ин тен зив ни ји
ци клус. Пла ни ра мо до ста сви -
р ки и но ве спо то ви већ од ле -
та, а на да мо се да ће мо и би ти
део не ког лет њег фе сти ва ла –
ка же за „Пан че вац” Ко лоц ка.

Про мо ци ја ал бу ма би ће одр -
жа на 11. ма ја у „3 x 2” Цен тру
ал тер на тив не кул ту ре.

ДЕЧ ЈЕ ПРИ ЧЕ НА РУ СКОМ И СРП СКОМ

Уме сто злица – до бри це
„Је жић у го сти ма код Тре -
шњи ца” на зив је књи ге бај ки
на ру ском је зи ку Мо ско вљан -
ке Ју ли је Бри ко ве, ко ја је
пред ста вље на 22. апри ла на
књи жев ној ве че ри одр жа ној
у Град ској би бли о те ци.

– Да нас има мно го цр та -
них фил мо ва ко ји су стра -
шни и еми ту ју се на деч јим
ка на ли ма иа ко су пу ни ли ко -
ва ко ји су ру жни, не га тив ни
и зли. Имам ма лог си на, ко ји
се пла ши ка да гле да та кве
фил мо ве, па сам због то га по -
че ла да из ми шљам при че с
до брим ју на ци ма и да му их
чи там пред спа ва ње. На и шла
сам на же ну ко ја је те бај ке
илу стро ва ла и та ко је на ста -
ла ова књи га – ре кла је она.

У њој су јед не по ред дру -
гих, штам па не стра ни це на
ру ском и срп ском је зи ку. То
је би ла иде ја на ше су гра ђан -
ке Та ма ре Об ра до вић, ко ја је
док то ри ра ла у Мо скви. Она

је пре ве ла „Је жи ћа” на срп -
ски је зик. Ка ко је Об ра до ви -
ће ва об ја сни ла, то је учи ни ла
јер је же ле ла да се на тај на -
чин ин тен зи ви ра кул тур на са -
рад ња Ср би је и Ру си је и оја -
ча ју ве зе из ме ђу на ше две зе -
мље.

У то ме је има ла све срд ну
по др шку Дру штва срп ско-ру -
ског при ја тељ ства „До си теј
Об ра до вић” из Пан че ва. На
ини ци ја ти ву те ор га ни за ци -
је, по чет ком де цем бра про -
шле го ди не у Цен трал ној ру -
ској деч јој би бли о те ци у Мо -
скви одр жа но је ве че срп ске
кул ту ре.

Том при ли ком је, за хва љу -
ју ћи по др шци Град ске упра -
ве Пан че ва, Град ске би бли о -
те ке у на шем гра ду и Ам ба -
са де Ср би је у Ру си ји, отво ре -
но Оде ље ње срп ске деч је књи -
жев но сти, пр во на те ри то ри -
ји Ру си је.

М. Г.

ИЗА БРА НИ АУ ТО РИ „РУ КО ПИ СА 42”

Ме сто су сре та књи жев них ства ра ла ца
Ше зде сет је дан ау тор
из Ср би је и ре ги о на

Ма ни фе ста ци ја ће
тра ја ти од 15. 
до 18. ма ја

За вр шен је из бор ау то ра чи ја ће
се де ла на ћи у ово го ди шњем
збор ни ку „Ру ко пи си”. Ову ма -
ни фе ста ци ју већ че тр де сет две
го ди не ор га ни зу је Дом омла ди -
не Пан че во, а пра во да на њој
уче ству ју, има ју мла ди од пет -
на ест до три де сет го ди на ко ји
жи ве на те ри то ри ји бив ше СФРЈ.

На кон курс, ко ји је тра јао до
сре ди не фе бру а ра, сти гло је
три ста ше зде сет при ја ва елек -
трон ском по штом и не ко ли ко
ра до ва обич ном. Жи ри је имао
за да так да иш чи та пре ко хи -
ља ду по сла тих пе са ма и при -
ча, од ко јих ће нај бо ље би ти у
збор ни ку ко ји ће из штам пе
иза ћи по чет ком ма ја. Иза бран
је ше зде сет је дан ау тор из Ср -
би је, Цр не Го ре, Сло ве ни је, Хр -
ват ске, Бо сне и Хер це го ви не и
Ма ке до ни је. Као и сва ке године,

про мо ци ја ових књи жев них де -
ла би ће одр жа на у Пан че ву и
Бе о гра ду за вре ме исто и ме ног
че тво ро днев ног фе сти ва ла, ко -
ји ће тра ја ти од 15. до 18. ма ја.

Цен трал ни про грам чи та ња
увр ште них ра до ва би ће одр -
жан 18. ма ја у Пан че ву, а по -
ред ода бра них ау то ра, спе ци -
јал ни го сти ма ни фе ста ци је би -
ће Та ња Сту пар Три фу но вић и
Ла на Ба ста шић, књи жев ни це
из Бо сне и Хер це го ви не.

Ода бра ни ау то ри по др жа ва -
ма су: Мла ден Илић, Алек сан -
дра Ба ти нић, Сте фан Ста но је -
вић, Го ран Бла го је вић, Ми лан
То до ро вић, Да ни ло Бра ко че вић,
Алек са Ни ко лић, Вла да на Плав -

шић, Са ва Шо тић, Ми ли ца Пе -
тро вић, Мар ко Са вић, Ма ри ја
Ма тић, Ан то не ла Мик, Ни ко ла
Ту ца ков, Те о до ра Му сов ски, Ма -
ри на Хо ма, Ил да Ко ца Бал тић,
Урош Па пеш, Је ле на Ву ји чић
(Еле на Едер ле зи), Ни на Ра до -
ва но вић, Ан ђе ла Ми ло са вље -
вић, Ел ма Се ли ми, Са ра Ма ђар,
Урош Ђо ро вић, Ма ри ја Жив ко -
вић, Ми ли ца Си мић, Ни ко ла
Мар ко вић, Ог њен Нин ко вић,
Вик то ри ја Ћо сић (СР БИ ЈА);
Еспи Том чи, Де нис Ћо сић, Ро -
бер то Му жић, Јо сип Зло дре, Ја -
ков Иван чић, Да ни ел Ба шић,
Мо ни ка Хер цег, Ма ри ја Ско чи -
бу шић (ХР ВАТ СКА); Вла да на
Пер лић, Ад нан Ав да гић, Михае -

ла Шу мић, Фа ти ма Ха ли ло вић,
Мла ден То пић, Ма ри ја Га лић,
Ме ри ма Му ста фић, Ха џе ра Ду -
хар кић (БИХ); Ма ри ја Вла о вић,
На та ша Гу дељ, Мар ти на Ме де -
ни ца, Ја сна Ка ра мех ме до вић,
Ми хај ло Јо кић, Лу ка Бо ље вић
(ЦР НА ГО РА); Та ња Бо жић,
Алеx Ка ма Де ве так, Ни на Крем -
жар, Ју ли ја Ов сец, Сер геј Хар -
ла мов (СЛО ВЕ НИ ЈА); Мо ни ка
Сто ја нов ска, Да ми јан Ка ран фи -
лов, Сте фан Мар ков ски, Би ља -
на Т. Дим ко (МА КЕ ДО НИ ЈА).

Жи ри је ра дио у са ста ву: Ја -
сми на То пић (глав ни уред ник),
Ср ђан Га гић, Ми лош К. Илић,
На та ли ја Ми ло ва но вић (Сло -
ве ни ја) и Искра Пе не ва
(Македо ни ја).

Ода бра ни ау то ри би ће имеј -
лом оба ве ште ни о де та љи ма
про гра ма ма ни фе ста ци је. Они
ко ји не бу ду мо гли да се ода -
зо ву, до би ће ау тор ске при мер -
ке на адре се ко је су на ве ли
при ли ком сла ња ра до ва. Из да -
вач „Ру ко пи са 42” и ор га ни за -
тор ма ни фе ста ци је је Дом
омла ди не Пан че во, под по кро -
ви тељ ством Гра да Пан че ва.

Ма ри на Ја ћи мов ски, брач ни

и по ро дич ни пси хо те ра пе ут

КЊИ ГА: Ка ко се ба вим пси -
хо те ра пи јом, ак ту ел ну ин спи -
ра ци ју про на ла зим у књи зи
„О се би” ко ју је на пи сао Ир -
вин Д. Ја лом, ве ли ки маг пси -
хо те ра пи је, и то пло је пре -
по ру чу јем. Сва ка ње го ва књи -
га је чи та лач ки до га ђај пр -
вог ре да, а ова је и ви ше од
то га, јер је, пре ма ре чи ма са -
мог Ја ло ма, ово и ње го ва по -
след ња књи га. Го ди на ма се
ба вио пси хо те ра пиј ским ра -
дом и за ви ри вао у ту ђе жи -
во те, а овог пу та је сво је спи -
са тељ ске и те ра пе ут ске очи
усме рио пре ма се би и свом
жи во ту. Ја лом је при знао да
је ову књи гу пи сао те шко и
ду го, од га ђа ју ћи тре ну так за -
вр шет ка, али да ју је за вр -
шио с по но сом и ту гом. „Би -
ло ми је те шко да за вр шим
ову књи гу. Мр зео сам што
сам мо рао да је пу стим од
се бе, јер сам знао да ће то
би ти мо ја по след ња књи га.”
Ово ни је са мо обич на људ -
ска при ча о јед ном жи во ту,
не го и по зив да по не кад и са -
ми, искре но и ду бо ко, по гле -
да мо у вла сти ти жи вот.
ФИЛМ: „За тво ре но остр во”
(„Shutter Island”) је сте пси -
хо ло шки три лер Мар ти на
Скор се зеа из 2010. с Ле о нар -
дом Ди ка при ом у глав ној
уло зи. Филм је сни мљен по
исто и ме ном ро ма ну Де ни са
Ли хеј на. Дво ји ца аме рич ких
ше ри фа, Те ди Да ни јелс (Ле -
о нар до Ди ка прио) и Чак Ојл
(Марк Ра фа ло), од ла зе 1954.
у бол ни цу „Ешклиф” на јед -
ном изо ло ва ном остр ву бли -
зу Ма са чу сет са са за дат ком
да ис тра же слу чај па ци јент -
ки ње ко ја је не ста ла из за -
тво ре не со бе. Пси хи ја тар др
Џон Ко ли (Бен Кин гсли),
шеф од се ка, об ја шња ва да је
не ста ла па ци јент ки ња хо спи -
та ли зо ва на на кон нер вног
сло ма ко ји је до жи ве ла ка да
јој се уто пи ло тро је де це. Ис -
тра жи те љи на и ла зе на многе

по те шко ће, а Да ни јел су јед -
не но ћи ње го ва бив ша же на,
ко ја је по ги ну ла у по жа ру, у
сну са оп шта ва да је Реј чел
још жи ва. Ка сни је ис тра жи -
те љи до ла зе до от кри ћа да
се у „Ешкли фу” вр ше ин те -
ре сант ни екс пе ри мен ти, што
све за јед но по губ но де лу је
на Да ни јел со ву пси ху. За тво -
ре но остр во је на из глед ле -
по упа ко ван дар с ма шном
на вр ху. Не во ља на ста је ка -
да се укра сни па пир укло ни,
по клон отво ри и уну тра
затек не са мо ма ло ра зно бој -
не ма гле – ша ре на ла жа
сатка на од ко шмар них
сновиђе ња.
МУ ЗИ КА: Но во, два на е сто
сту диј ско из да ње Стин га, под
на зи вом „57th & 9th”, на ја -
вље но је син глом „I Can’t Stop
Thinking About You” и то је
пр ви поп-рок ал бум овог пе -
ва ча по сле ви ше од де сет го -
ди на. Ал бум је сни мљен у са -
рад њи с ње го вим ду го го ди -
шњим са рад ни ци ма До ми ни -
ком Ми ле ром (ги та ра) и Ви -
ни јем Ко ла и ју том (буб ње ви),
али и с дру гим му зи ча ри ма,
као што су буб њар Џош Фриз
(„Nine Inch Nails”, „Guns
N’Roses”), ги та ри ста Лајл
Ворк мен и бенд „The Last Ban-
doleros”. Ал бум је на зив до -
био по рас кр шћу на Мен хет -
ну по ред ког је Стинг сва ког
да на про ла зио док је ишао у
сту дио.

За тво ре но остр во

избор

У га ле ри ји Град ске би бли о те -
ке у по не де љак, 15. апри ла,
отво ре на је из ло жба ра до ва чла -
но ва ли ков не сек ци је „Сто јан
Тру мић”. Сво ја де ла из ло жи ло
је два де сет шест ау то ра.

Пре че тр де сет пет го ди на ро -
ди ла се иде ја да се при Хе миј -
ској ин ду стри ји Пан че во осну је
но ва рад нич ка сек ци ја. На пред -
лог Пе тра Пе ри ши ћа, то је би ла
ли ков на сек ци ја, а во дио ју је
Сто јан Тру мић, ко ји је већ та да
имао за вид ну пе да го шку ре пу -
та ци ју. Пет го ди на ка сни је (1979)
у пред го во ру ка та ло га за из ло -
жбу сек ци је ко ја је упри ли че на
те го ди не Тру мић је на пи сао:
„Сва ког че тврт ка чла но ви сли -
кар ске сек ци је цр та ју и сен че у
Клу бу хе миј ске ин ду стри је мр -
тве при ро де и дру ге пред ме те,
да би на тај на чин пре ла зи ли на
об ра ду бо јом истих пред ме та.
Ова сли кар ска по сти за ња, до -
бар цр теж и мо де ло ва ње, пре -
но се се, за тим, у при ро ду, пе -
сак. Та ко да је да на шња сли -
кар ска гру па об и шла ши ро ка
ба нат ска по ља и се ла, од Ба нат -
ског Но вог Се ла, пре ко Де ли -
блат ске пе шча ре, Шу ша ре, Опо -
ва, Ба ран де и Ме ле на ца, у Сре -
му до Бо ров ца и у Бач кој до Чу -
ру га и Го спо ђи на ца”.

Чла но ви гру пе су са сво јим
учи те љем оби ла зи ли це лу

Слике са изложбе

МОЈ МОЈ

Иако је прошло двадесет годи-
на од погибије пуковника Љу-
бомира Љубе Томића, начел-
ника Противваздушне одбране
1. армије, који је изгубио жи-
вот током НАТО бомбардова-
ња, сећање на њега никада не-
ће избледети.

Заслуге за то имају његови
пријатељи из војске и чланови
његове породице, захваљујући
којима је недавно изашла из
штампе монографија „Пуков-
ник Љубомир Љуба Томић”.

Ова књига сећања, која са-
држи 112 писаних и илустро-
ваних прилога 54 аутора и више

од 100 фотографија о прерано
угашеном животу овог офици-
ра, представљена је на промо-
цији одржаној 16. априла у До-
му војске у Панчеву, у прису-
ству чланова његове породице
и бројних пријатеља.

Тим поводом је приређен кул-
турни програм, који су органи-
зовали породица Томић, Удру-
жење за неговање традиција 51.
механизоване бригаде, Гарни-
зоно место Панчево, Народни
музеј и Дом Војске Србије, а
учествовали су ученици и на-
ставници из Основне школе
„Братство–јединство” у Војло-
вици и ансамбл „Златна јесен”.

Књигу „Љубомир Љуба То-
мић” приредили су пуковник у
пензији Драгиша Јоксић, пен-
зионисани потпуковници Петар
Жигић и Момчило Алексић и
Томићева ћерка Татјана.

М. Г.

Страну припремила 
Мирјана

Марић
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Гриц ко
Овај пас жи ви на Ко те жу 2 и има
јед ну „ма ну” – обо жа ва да ју ри би -
ци кле, што је по је ди ним су гра ђа -
ни ма по че ло да сме та и по сто ји
мо гућ ност да му не ко на у ди.

Гриц ко је, за пра во, ја ко уми љат
и пра ва је ма за, а из у зет но во ли
дру ге псе и љу де, на ро чи то де цу.

Са да је вак ци ни сан, ка стри ран и
по треб но га је што пре удо ми ти, а
све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до -
би ти на те ле фон 062/204-573.

Ма ла по ро ди ца
Гру па пре слат ких чу па ва ца на -
ла зи се та ко ђе на Ко те жу 2, а
чи не је че тво ро ма ли ша на и
мај ка.

Ме ђу њи ма има и муж ја ка и
жен ки, ста са лих за удо мља ва -
ње, ко ји би са да во ле ли да се
ску ће. Ове ку це су раз и гра не и
ве се ле, а по пут свих сво јих вр -
шња ка, би ће ма лог ра ста јер им
је мај ка је два не што ве ћа.

Кон такт-те ле фон: 062/204-573.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Све од из ла за из на се ља Те -
сла, па ки ло ме три ма ка Ста -
ром Та ми шу и До ло ву, као и
сва ког не дељ ног ју тра, про те -
за ла се ко ло на зна ти жељ ни ка.
И то на обе стра не пу та, ко је
су, као и увек, би ле на чич ка не
по ња ва ма, му ше ма ма или ша -
тор ским кри ли ма. А на њи ма
ни је би ло из ло же но, то јест
по ну ђе но на про да ју са мо оно
што људ ски мо зак још увек
ни је из ми слио.

Чу ве ни пан че вач ки ста ри бу -
вљак не са мо да је не у ни штив
већ се ши ри у свим прав ци ма,
а то је, иа ко ова квих тр жни ца
има у це лом све ту, је дан од по -
тен ци јал них сиг на ла да нам
еко но ми ја и ни је баш у пу ном
цва ту.

Ипак, ов де ни су са мо љу ди
под при си лом не ма шти не; има
и ко лек ци о на ра ра зних фе ла,
пре све га љу би те ља ста ри не.

Е, бу вљак је за њих пра ви
мај дан...

Пре див но април ско ју тро из -
ма ми ло је на хи ља де љу би те -
ља ра зних об ли ка тр го ва ња.
Иде а лан про лећ ни дан за оне
ко ји во ле да рња ју по не баш
пре те ра но углед ним „про дав -
ни ца ма” на отво ре ном.

Већ око 5 ују тро го то во сви
по ну ђа чи за у зе ли су сво ја ме -
ста. Ко ји ми нут ка сни је, као
по ко ман ди, ка њи ма је по че -
ла да се сли ва ма са зна ти жељ -
ни ка – од оних ко ји са мо же -
ле да по пу не вре ме до оних
ко је је те шка ну жда, то јест
кућ но бу џет ска ру па на то
нагна ла.

Реч ју, на де лу је би ло пра во
ша ре ни ло ег зо ти ке пан че вач -
ког ста рог бу вља ка, ко ји да ти -
ра још од се дам де се тих го ди на
про шлог ве ка и, у „инат” број -
ним по ку ша ји ма ње го вог укла -
ња ња, жи ла во пре жи вља ва баш
на том ме сту. Кад год су га ода -
тле про те ри ва ли, вол шеб но би
ни цао из пе пе ла као мит ска
пти ца фе никс.

По лов не га ће и ле ва ци пе ла

А та мо све га на во љу – од гар -
де ро бе до ма ши на за до ма ћин -
ство, па чак и хра не (ко ја ве -
ћи ном не ули ва пре те ра но по -
ве ре ње). И док је дан раз но сач
ну ди „од лич не и све же” сен -
дви че са шун ком и кач ка ва -
љем за сто ди на ра, не да ле ко
ода тле над ви ку је га „вру ћа ка -
фа за три ’ес’ кин ти”.

Гу жва је као у мра ви ња ку.
Пре ма не ким про це на ма, има
нај ма ње око 2.500 про да ва ца,
на сла га них у ду жи ни од око
че ти ри ки ло ме тра. Ку па ца, ше -
та ча и ра зних зна ти жељ ни ка

ве ро ват но је и дво стру ко ви -
ше. Око ло пр шти гла сна му -
зи ка, ма хом ром ска, на ро чи то
од зва ња ду бок глас „кра љи це
ци ган ског сев да ха” – Љи ља не
Пе тро вић, а на све стра не чу ју
се пре го во ри на о штре них
страна: „Ево, при ја те љу, де лукс
тесте ра за 50 евра!” „Хм, пр во
па ли мо тор да ви дим шта па -
за рим...”, а има и виц ка стих:
„По што шо ља?”, „Ко ја? За чај
или ве-це?”

Љу ди ву ку све и сва шта, па
је та ко Сне жа на (55) па за ри -
ла шер пе за по 300-400 ди на -
ра, док је Ма ри ја (47), за евро
по ко ма ду, ку пи ла ком плет
хва таљ ки, шпа ту ла и све га дру -
гог за ку хи њу. Њу ин те ре су је
и обу ћа, али у по след ње вре -
ме не мо же ни шта да на ђе,
јер се и вла сни ци бу ти ка очи -
глед но ов де снаб де ва ју, па ра -
ном зо ром на ве ли ко по ку пу -
ју све што вре ди. Фи лип (68),
не ка да елек тро ме ха ни чар, на
бу вља ку сва ке не де ље кад је
ле по вре ме, углав ном ше та и
гле да, али увек по не што ку -
пи. Во ли и цен ка ње, па је по -
след њи пут јеф ти но до био не -
ки алат. Упо зо ра ва на то да је
мно го бо фла, као и по ку ша ја
под ва ла.

Је дан од ре дов них је и Осто -
ја, ко ји бу вљак про пу шта са мо
кад је „смрт но” бо ле стан.

– Ово ми је сва ке не де ље
дру га, ма, пр ва ку ћа. Са да сам,
ре ци мо, ку пио од лич не но ве
играч ке, а бу ду ћи да уво зим
ра чу на ре, обич но ју рим не ке
ком по нен те. Тре ба до ћи што
ра ни је; ве шти ји куп ци су ту

већ у по ла два и с лам па ма на
гла ва ма ко па ју по го ми ла ма
из ло же них ства ри као ру да -
ри. По сто ји ганц но ва ро ба,
ко ја је ве ро ват но „ис па ла” из
ка ми о на не где у око ли ни
Франк фур та или Бу дим пе ште
и мо же би ти вр ло ква ли тет -
на, на ро чи то ако го во ри мо о
тек сти лу. Ме ђу тим, тре ба би -
ти стр пљив и опре зан, јер че -
сто бу де и ску пље не го у рад -
њи. С дру ге стра не, ку пу ју се
и по лов не га ће или ле ва ци -
пе ла. Ов да шње ста ње мо жда
и нај бо ље осли ка ва Ла не Гу -
то вић, ко јег че сто сре ћем на
бу вља ку. Гле да око ло и са мо
цок ће... – на во ди су гра ђа нин.

Ми ље ни за стот ку

Је дан од ду го го ди шњих про да -
ва ца је и Го ран (52) из Али бу -
на ра, ко ји про да је на при лич -
но про ла зној ло ка ци ји, а и ако
не кад за ка сни, ко ле ге ком ши -
је чу ва ју му „бу тик” од на па да
но вај ли ја.

– Ну дим ра зно вр стан асор -
ти ман ро бе, ко ју на ба вљам на
ми ли он на чи на: не што ку пим
на бу вља ку, а не што у Не мач -
кој, Ау стри ји, па и Швед ској,
Дан ској... Це не су од 50 ди на -
ра па до 8.000, ко ли ко ко шта
ско ро но ва ко са чи ца. Што се
про да је ти че, има и по зи тив -

заинтере со ван за пла ни нар ство,
ва зду хо плов ство, књи ге, сре бро,
ста кло, умет нич ке сли ке... Ево,

баш сам ори ги нал ну ми ни ја ту -
ру уља на ста клу хр ват ског сли -
ка ра Бран ка Бје ли ћа ку пио за
50 ди на ра. А ро ба сти же с разних

стра на, нај ви ше од љу ди ко ји
се се ле, чи је ба че не ства ри
доносе кон теј нер-мај сто ри и

пре жи вља ва ју од то га – за кљу -
чу је ко лек ци о нар.

Све ука зу је на то да ће бу -
вљак жи ве ти још ду го, ду го...

них и не га тив них из не на ђе ња.
Не ка да мо гу да при хо ду јем и
до сто-две ста евра, а да нас је
не што „мр ша во” и је два сам
про дао по лов ни ау то-ка се то -
фон за хи ља ду ди на ра – ка же
про да вац.

Јо ца (60), ко ји за се бе ка же
да је со ци јал ни слу чај, про да је
све што му на тр чи: од ста ре пе -
глу на па ру, за ко ју тра жи 20
евра, па до, ни ма ње ни ви ше,
би зон ских ро го ва за 800 ди на -

ра, али нај ви ше је ка се та (50
ди на ра) и већ офу ца них ди ско -
ва с филмовимa. Ме ђу њи ма
не ма пор ни ћа, ко ји су, ка ко ка -
же, не кад ишли као лу ди, али
их је да нас „по јео” ин тер нет.

У не по сред ној бли зи ни је -
дан вре ме шни ји „Пан че вац”
по ку шао је да про да ми ље не
пре ви ше мла ђој го спо ђи, нај -
пре за две ста ди на ра, па (ни)
за сто... Не из гле да оп ти ми -

стич ки, за пра во ку ка ка ко ни -
ко, под ми лим бо гом, ни шта
не ку пу је. По ред тих ми љеа,
ко је је не ка да му ко трп но хе -
кла ла ње го ва го спо ђа, ну ди и

знач ке, а и он је из ло жио ста -
ру пе глу, али за три ча вих двеста
ди на ра. И без об зи ра на це ну,
опет је ни ко не ће...

Гњу р ци за ста ри не

Ста ру ди је је де фи ни тив но нај -
ви ше. Пре о вла ђу ју је два упо -
тре бљи ве шкло по ци је, ко је се
ну де буд за што, али на ђе се и
по не што ин те ре сант но, па и
вред но.

Пре ма ре чи ма ис ку сни јих
по се ти ла ца бу вља ка, не ве ро -
ват но  је шта се све мо же на ћи
на пра шња вим му ше ма ма.

Због то га по сто је љу ди, ма -
хом ко лек ци о на ри, ко ло кви -
јал но на зва ни „гњу р ци”, ко ји
про во де у ис тра жи вач ком по -
хо ду не дељ не ју тар ње са те, не
би ли се ма ло овај ди ли.

У ту гру па ци ју спа да и Слав -
ко (35), ко ји се тре нут но ба ви
из ра дом опре ме за те то ви ра ње
и у ста њу је да на бу вља ку про -
ве де не ко ли ко са ти.

– Гле дам све, а нај ви ше ан -
ти кви те те, пре све га ста ре ра -
чу на ре и ча со пи се. По не кад ку -
пим и не што не ис прав но, али
то је оче ки ва ни ри зик. С дру ге
стра не, имао сам и по гот ке, по -
пут руч ног са та „брај тлинг”, ка -
сни је про це ње ног код струч ња -
ка на не ких 140 евра, а пла тио
сам га 500 ди на ра. Ни је ра дио
јер му је ба те ри ја би ла ис тро -
ше на! Мо же са сва шта ви де ти,
па је та ко не дав но не ки лик до -
нео сек си играч ке, а око ње го -
ве те зге се за ти ли час оку пи ло
мно го же на – на во ди Слав ко.

Са ку пља њем ста ри на ба ви се
и Не ша (30), али с том раз ли -
ком што, от кад је остао без посла,
од то га пре жи вља ва. И бо ље му
је не го док је зва нич но ра дио.
Нај ви ше му иду са то ви, олов ке
и вој на опре ма, а тра же се и
ста ре играч ке, па чак и знач ке.

Ње гов при ја тељ Не над већ
је пра ви ко лек ци о нар, ко јег

зани ма све у ве зи с ко му ни -
змом од 1941. го ди не, а пре
све га ор де ње.

– Ов де се сва шта мо же на ћи,
без об зи ра на то да ли си

ТР ЖНИ ЦЕН ТАР НА ОТВО РЕ НОМ

СВЕ ГА ИМА, ОСИМ БУ ВА

Докле год поглед сеже…

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Ни Остоја не пропушта недељно „копање”

Обезглављена „луткомендија”

Оригинал уље на стаклу за 50 кинти
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Же сток ри там 
утак ми ца

Про тив Пар ти за на 
2. ма ја

По сле јед но ме сеч не па у зе љу -
би те љи игре под обру че ви ма у
на шем гра ду по но во има ју при -
ли ку да при су ству ју ко шар ка -
шким ду е ли ма у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту. И то ка квим!
Нај бо љим, су пер ли га шким. За -
хва љу ју ћи КК-у Та миш Пан -
чев ке и Пан чев ци ће опет у
свом гра ду мо ћи да гле да ју вр -
хун ску ко шар ку, спо рт ко јим
се по но си це ла Ср би ја.

Под ко ман дом ше фа струч -
ног шта ба Бо ја на Јо ви чи ћа, мом -
ци су вред но тре ни ра ли и при -
пре ма ли се за пред сто је ћа ис -
ку ше ња, а до шло је и до не ко -
ли ко про ме на у ти му Та ми ша.

Но ви члан еки пе из на шег
гра да је Не ма ња Ка пе та но вић.
Мо мак ко ји је у КЛС-у на сту -
пао за Вр шац, где је у про се ку
по утак ми ци имао учи нак од
10,5 по е на и 4,3 ско ка. Мла ди
бек је се ни ор ску ка ри је ру за -
по чео у Ја го ди ни, да би по том
играо и у Бе о ву ку, Ме га Бе -
мак су, Ди на ми ку и Вр шцу. Ка -
пе та но вић је имао за па же ну и
ју ни ор ску ка ри је ру, ка да је две
го ди не за ре дом ко ше ви ма у по -
след њој се кун ди до нео ју ни ор -
ске ти ту ле, пр во Пар ти за ну, а
по том и Цр ве ној зве зди.

Та миш је рас ки нуо са рад њу
с бе ком Алек сом Но ва ко ви ћем,

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ МЕ ЂУ ОДА БРА НИ МА

Ју ни ор ски Куп Вр шца у бад -
мин то ну одр жан је 13. апри ла
у дво ра ни „Ми ле ни јум”. У кон -
ку рен ци ји ви ше од пе де сет
игра ча из це ле Ср би је нај у спе -
шни ји так ми чар из Пан че ва
био је Ми ха ји ло Виг (БК Ди -
на мо), осво јив ши сре бр не ме -
да ље у ка те го ри ја ма де ча ка до
пет на ест го ди на у ду блу с Ва -
њом Бо ка ном (БК Ди на мо) и
у кон ку рен ци ји де ча ка до се -
дам на ест го ди на. У истим ка -
те го ри ја ма Пе тар Ра до нић (БК

Пан че во) осво јио је брон за не
ме да ље у син глу и у ду блу с
Мар ком Ми хај ло ви ћем из Кру -
шев ца. Ма ша Алек сић (БК
Пан че во) је за слу жи ла сре бро
у гру пи де вој чи ца до пет на ест
го ди на, а Ма ри ја Са ма р џи ја
(БК Ди на мо) и Ми о на Фи ли -
по вић (БК Пан че во) осво ји ле
су брон зе.

Ма ри ја Са мар џи ја и Ма ша
Алек сић за ра ди ле су брон за на
од лич ја у над ме та њу ду бло ва
до се дам на ест го ди на.

Чла но ви Рвач ког клу ба Ди на -
мо на ста вља ју да осва ја ју тро -
фе је на свим так ми че њи ма на
ко ји ма уче ству ју. Та ко је би ло
не дав но и у Сом бо ру, где су одр -
жа ни Куп Ср би је за так ми ча ре
до је да на ест го ди на и ме мо ри -
јал ни тур нир „Пе тар Цу цић” за
пи о ни ре до де вет го ди на.

Нај у спе шни ја је би ла Је ле -
на Кр сто вић, ко ја је осво ји ла
шам пи он ску ти ту лу у Ку пу Ср -
би је у ка те го ри ји до 22 кг.

Петар Алек сов ски је за у зео пе -
то ме сто.

Од лич ни су би ли и де ве то го -
ди шња ци. Злат не ме да ље су осво -
ји ли Па вле Ра ди во је вић и Ма -
те ја Че не јац, а брон зу Ми хај ло
Ми ло са вље вић. Бо је Ди на ма бра -
ни ли су и Ар се ни је Јан ко вић и
Но вак Па вло вић.

Са овим мла дим бор ци ма
ра ди тре нер Де јан Ми ло са вље -
вић, а ве ли ке за слу ге за успе хе
има и тре нер Ву јо Ша јић.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ РВА ЧА

ЈЕ ЛЕ НИ ВРЕ ДАН ПЕ ХАР

због по вре де ру ке, као и с Бо -
ја ном Кр сто ви ћем, ко ји још
увек има по вре ду ко ле на.

Цен тар ску ли ни ју ти ма ко ји
пред во ди Бо јан Јо ви чић по ја -
чао је Де јан Бу рић, ко шар каш
ко ји је већ играо за Та миш у
се зо на ма ка да је клуб по сти -
зао пр ве зна чај не успе хе.

Но ви члан ти ма из на шег
гра да по стао је и Ни ко ла Чво -
ро вић. Мо мак ко ји је ро ђен
1994. го ди не игра на по зи ци ји
кри ла, а про шао је све мла ђе
ка те го ри је Цр ве не зве зде и све
ре пре зен та тив не се лек ци је. У

се ни ор ској кон ку рен ци ји је на -
сту пао за ФМП, Цр ве ну зве -
зду, Вр шац, Мла дост, Но ви Па -
зар и Здра вље. Нај бо љу утак -
ми цу у ка ри је ри од и грао је
2014. го ди не у дре су ФМП-а,
ка да је у че тврт фи на лу „Ку па
Ра ди во ја Ко ра ћа” у ме чу про -
тив Пар ти за на по сти гао 27 по -
е на. С Цр ве ном зве здом је 2015.
осво јио АБА ли гу и „Куп Ра ди -
во ја Ко ра ћа”.

Про шлог ви кен да у при прем -
ној утак ми ци у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту Та миш је са вла -
дао Ду нав с 90:58.

Ако сте овај број „Пан чев -
ца” ку пи ли код кол пор те ра у
че твр так, 25. апри ла, он да још
увек мо же те да стиг не те на пр -
ву утак ми цу у Су пер ли ги, ко ја
се игра ве че рас у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту, од 19.30. Та -
миш до че ку је ве ли ког фа во ри -
та, бе о град ски Ди на мик, али
са же љом да се по ка же у што
бо љем све тлу.

У че твр так, 2. ма ја, Пан чев -
ци го сту ју Пар ти за ну, а по том
5. ма ја пу ту ју у Но ви Па зар
на мег дан са исто и ме ним
против ни ком.

КА РА ТЕ КУП ВОЈ ВО ДИ НЕ

„ТУ ТАЊ” КРОЗ НО ВО СЕ ЛО

У Зе му ну је про шле не де ље одр -
жа но Пр вен ство Бе о гра да у рит -
мич кој гим на сти ци, ина че нај -
ве ће так ми че ње по сле др жав -
ног шам пи о на та, ко ји је на про -
гра му у ма ју и за ко ји су се ква -
ли фи ко ва ле три еки пе ГД-а Па -
ли лу ла ко је ве жба ју у Пан че ву.

Пи о нир ке и мла ђе ју ни ор ке
за ра ди ле су брон за на од лич ја,
док су ка дет ки ње, у нај број ни -
јој ка те го ри ји, узе ле чак два

зла та. Иво на и Ан дреа Ва сић,
На ђа Сто ја но вић, Ва лен ти на
Би је лић, Алек сан дра Па пу лић
и Ду ња Јев тић би ле су пр ве ка -
ко у ви ше бо ју, та ко и у ве жби
са обру че ви ма.

ГД Па ли лу ла у Пан че ву има
и ква ли тет и тра ди ци ју, јер ове
го ди не обе ле жа ва де це ни ју ра -
да, а но ви тро фе ји су нај бо љи
до каз да се с де вој чи ца ма
озбиљ но и ква ли тет но ра ди.

РИТ МИЧ КА ГИМ НА СТИ КА

ОДЛИЧЈА ЗА ЈУ БИ ЛЕЈ
У Ла за рев цу је про шлог
ви кен да одр жан тур нир
у кик-бок су, на ко јем је
сво је пред став ни ке имао
и КБК „Срп ска Спа р та”
из на шег гра да, ко ји је
као тре нер пред во дио
Ог њен Дра го је рац.

Ве ли бор Јак шић је
осво јио брон за но од -
лич је у над ме та њу ка -
де та, а ју ни ор Ра дан
Ћир ко вић оки тио се
сре бр ном ме да љом.
Мар јан Ву лин је та ко -
ђе ра дио у гру пи ју ни -
о ра и убе дљи во по бе -
дио свог ри ва ла у ква -
ли фи ка ци ја ма, а фи -
нал ни меч ће од ра ди -
ти на сле де ћем тур ниру, ко ји
је на про гра му 5. ма ја.

Сне жа на Ни ко лић се так ми -
чи ла у се ни ор ској кон ку рен -
ци ји и осво ји ла нај сјај ни је од -
лич је. Де би то вао је и Сте фан

Пе јо вић у ка те го ри ји ју ни о ра.
У ква ли фи ка ци ја ма је ус пео
да оства ри сво ју пр ву по бе ду у
ка ри је ри, али је у сле де ћем
ме чу по ра жен иа ко се до бро
бо рио.

ТУР НИР У КИК-БОК СУ

ЗЛА ТО ЗА СНЕ ЖА НУ

Ка ра ти сти Ди на ма на ста вља -
ју да ни жу успе хе у про лећ ној
так ми чар ској се зо ни. Овог пу -
та за бли ста ли су ка де ти, ју ни -
о ри, мла ђи се ни о ри и се ни о -
ри ко ји су про шлог ви кен да
уче ство ва ли на Ку пу Вој во ди -
не, одр жа ном у Ба нат ском Но -
вом Се лу. Мла ди и та лен то ва -
ни так ми ча ри Ди на ма осво ји -
ли су се дам ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли Алек сан дар Зде шић,
Та ма ра Жи вић, Дар ко Спа -
сков ски, Ма ри ја Ан то ни је вић
и Урош Пе тро вач ки. Сре бром
су се оки ти ли Ја на Кој чић и

Го ран Обу ћи на, а брон зу је за -
ра дио Алек сан дар Ан ђел ко вић.

Тре не ри Ка ра те клу ба Ди -
на мо за до вољ ни су на сту пом
сво јих так ми ча ра, ко ји ће 11.

ма ја уче ство ва ти и на Ку пу
Ср би је.

На так ми че њу у Ба нат ском
Но вом Се лу би ли су за па же -
ни и чла но ви КК-а Мла дост.

Ан ђе ли на Ја ре дић се оки -
ти ла сре бром, а брон за не ме -
да ље су осво ји ли: Ми лош Ма -
ки тан, Јо ван Ба бић, Ана ста -
си ја Ја ре дић и тим ка дет ки -
ња у бор ба ма у са ста ву (Ми -
ља на То до ро вић, Са шка Те -
сла, Ми ља на Ро ма нов и Ла ра
Пе че ни ца).

Чла но ви Мла до сти би ли су
успе шни и на ме ђу на род ном
тур ни ру „Злат ни по јас Чач ка”.

Брон за не ме да ље у бор ба -
ма осво ји ле су На та ли ја Га -
ври ло вић и Са ра Жу нић, а
ра ди ле су и Та ра Ђур ђе вић и
Та ма ра Га ври ло вић.

Тра ди ци о нал ни, 36. ме ђу на -
род ни џу до-тур нир „Ки кин да
2019” одр жан је про шлог ви -
кен да. Уче ство ва ло је 510 так -

ми ча ра из 45 клу бо ва из: Ру -
му ни је, Ма ђар ске, Цр не Го -
ре, Бу гар ске, БиХ, Хр ват ске,
Сло ве ни је, Бел ги је, Хо лан дије,

Грч ке и Ср би је,
а наш град су
пред ста вља ли
мла ди бор ци из
ЏК-а „Ака де ми -
ја Јо чић” из
Стар че ва, ка ча -
ре вач ког Је дин -
ства и Ди на ма.

Злат не ме да -
ље су осво ји ли:
Ни ко ла Мир ко -
вић, Кри сти јан
Лех ни, Урош
Ђу ри шић, Фи -

лип Фран цуз и Ми ли ца Се -
ку ло вић. Сре бром су се оки -
ти ли: Фи лип Ћи рић, На та -
ли ја Стри гић, Ми хај ло Ан -

ђе ло вић, Ан дри ја на Кр те нић,
Мар та Пе шић и Раст ко
Анђело вић.

Брон за на од лич ја су за ра -
ди ли: Ја на Пеј но вић, Ми ле -
на Се ку ло вић, Ог њен Ђу ри -
шић, Јо ва на Ра ди во је вић,
Мар та Душ, Ни ко ла Ра да нов,
Вук Ни ко лић, Ду шан Стан -
ко вић, Фи лип Мак си мо вић и
Је ле на Сто ја нов ски.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

И ИЗ КИ КИН ДЕ ПЕ ВА ЈУ ЋИ

ПЕ ТАР ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

Про шлог ви кен да у Со -

лу ну је одр жан ве ли ки

ме ђу на род ни тур нир на

ко ме су се над ме та ли

бор ци из два де се так

држа ва.

Џу ди ста ка ча ре вач ког

Је дин ства Пе тар Но ва -

ко вић успе шно је пред -

ста вљао на шу зе мљу, па

се из Грч ке вра тио са

сре бр ном ме да љом.

Стране припремио

Александар
Живковић

БАД МИН ТОН У ВР ШЦУ

МИ ХА ЈИ ЛО У ГЛАВ НОЈ УЛО ЗИ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – НОВИ ПАЗАР
среда, 1. мај, 18 сати
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА
недеља, 5. мај, 18 сати

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Београд: ОРК БЕОГРАД – ЖРК ПАНЧЕВО
субота, 4. мај

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Мокрин: МОКРИН–ДОЛОВО
субота, 4. мај
мушкарци

Инђија: ИНЂИЈА–ЈАБУКА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ДОЛОВО
субота, 4. мај

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Иђош: ПАРТИЗАН–ЈАБУКА
мушкарци

Елемир: НАФТАГАС – ОРК ПАНЧЕВО
субота, 4. мај

Кошарка

СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–ДИНАМИК
четвртак, 25. април, 19.30
Београд: ПАРТИЗАН–ТАМИШ
четвртак, 2. мај
Н. Пазар: Н. ПАЗАР – ТАМИШ
недеља, 5. мај

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Челарево: ЧСК–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – КАБЕЛ
субота, 27. април, 16.30
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ДИНАМО 1945
недеља, 5. мај, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Перлез: ВОЈВОДИНА 1928 – МЛАДОСТ
Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (БК)
недеља, 5. мај, 16.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Гај: ПАРТИЗАН – ЈЕДИНСТВО (К)
Потпорањ: ПОТПОРАЊ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–ДУНАВ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА
утакмице се играју у недељу, 28. априла
Иваново: СТРЕЛА–ПОЛЕТ
Баранда: РАДНИЧКИ–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ПАРТИЗАН
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
утакмице се играју у четвртак, 2. маја
Влајковац: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (К)
Старчево: БОРАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА–СТРЕЛА
утакмице се играју у недељу, 5. маја

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО 34:31
Београд: ПАРТИЗАН–ДИНАМО 23:24

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ТОПЛИЧАНИН 27:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ 32:28
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ 28:19
Долово: ДОЛОВО–АПАТИН 30:19

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–ОБИЛИЋ 20:10
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОРЕЛЕКТРО 25:31

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БОРАЦ 2:0
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945 0:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–МЛАДОСТ 1:3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–СЛОБОДА 1:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ВОЈВОДИНА 5:0
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА 1:1
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – СПАРТАК 1911 1:3
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПОТПОРАЊ 0:1
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (Г) 0:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Те6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

У сре ду од и гра но
редов но ко ло

Град ски дер би – 
5. ма ја

Утак ми ца ма 25. ко ла про шлог
ви кен да је на ста вље на пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Срп -
ској ли ги гру па „Вој во ди на”.
По сле ду жег вре ме на по кло -
ни ци нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту у на шем гра ду опет
има ју раз ло га за за до вољ ство.
Нај ве ћи „крив ци” за то су фуд -
ба ле ри Ди на ма 1945, ко ји су
на свом те ре ну, у ју жно ба нат -
ском дер би ју, са вла да ли Бо рац
из Са ку ла са 2:0 (0:0).

Овај успех још ви ше до би ја
на зна ча ју ако се зна да је пан -
че вач ки „бр зи воз” од и грао тај
меч у пот пу но под мла ђе ном
са ста ву, без не ко ли ко стан дард -
них пр во ти ма ца. Ипак, мла ди -
ћи ко ји су до би ли при ли ку од

тре не ра Ду ша на Ђо ки ћа, у пот -
пу но сти су је ис ко ри сти ли и
та ко по ка за ли да Ди на мо 1945
не тре ба да бри не за сво ју бу -
дућ ност.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ан ђић, Мар ко вић,
Си мо но вић, Мир ко вић, Бу ла -
то вић, Ра шић, Ја вор, Сто ја но -

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ВИ КЕНД У ЗНА КУ „БР ЗОГ ВО ЗА”

вић, Вој но вић, Те ки ја шки и Ја -
ко вље вић, а у дру гом по лу вре -
ме ну при ли ку су до би ли и Гли -
го ри је вић, Тер зић и Пе тро вић.

Са ку ља ни ма је овај меч био
од ве ли ке ва жно сти, јер се они

гр че ви то бо ре за оп ста нак у
тре ћем ран гу, па су у пр вом
по лу вре ме ну има ли бла гу те -
рен ску ини ци ја ти ву. Ство ри ли
су и не ко ли ко при ли ка, али је
гол ман Ди на ма Ми љан Ан џић,
ко ји је пр ви пут бра нио за се -
ни ор ски тим, сјај ним ин тер -
вен ци ја ма са чу вао свој тим.

Мла ди чу вар мре же „бр зог
во за” ис та као се не ко ли ко пу -
та и у дру гом по лу вре ме ну, а
он да је Алек сан дар Ја вор по -
гот ком у 78. ми ну ту до нео ве -
ли ку ра дост сво јим са и гра чи -

ма. Тач ку на ову утак ми цу и
де се ту по бе ду Ди на ма 1945 у
шам пи о на ту ста вио је Фи лип
Гли го ри је вић, ко ји је у по след -
њим тре ну ци ма утак ми це по -
ста вио ко на чан ре зул тат: Ди -
на мо 1945 – Бо рац 2:0.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су
про шлог ви кен да би ли сло бодни.

У сре ду, 24. апри ла, ка да је
овај број „Пан чев ца” већ био
за кљу чен, „бр зи воз” је го сто -
вао у Но вим Ба нов ци ма, где је
од ме рио сна ге са Омла дин цем,
док је „ди зел ка” на СЦ-у „Мла -

дост” уго сти ла Мла дост из Бач -
ког Јар ка.

Шам пи о нат се на ста вља у су -
бо ту, 27. апри ла, а по сле Пра -
зни ка ра да, у не де љу, 5. ма ја,
на про гра му је и ве ли ки град -
ски дер би. На СЦ-у „Мла дост”
са ста ће се Же ле зни чар и Ди -
на мо 1945.

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

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

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

У СПОРТ СКИМ АК ТИВ НО СТИ МА

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

НО ВО У НА ШЕМ ГРА ДУ, ОД 1. МАР ТА

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

Заказивање радним данима од 7 до 14 сати.
Информације на телефон 013/21-90-900.Вука Караџића 1

АЊИ ПЕТ ТРО ФЕ ЈА

На ме ђу на род ном пли вач ком
ми тин гу „Све про ла зи, Зве зда
тра је” бри љи ра ла је пли ва чи -
ца ПК-а Спа р та из на шег гра -
да Ања Ја ки мов ски.

У кон ку рен ци ји 460 так ми ча -
ра из: Бу гар ске, БиХ, Ма ке до -
ни је, Тур ске и Ср би је на ша су -
гра ђан ка је осво ји ла пет медаља.

Три јум фо ва ла је на 50 м кра -
ул, а у тр ци на 100 м дел фин
осво ји ла је злат на од лич ја и ју -
ни ор ској и у ап со лут ној ка те -
го ри ји. На 100 м леђ но би ла је
пр ва ју ни ор ка и дру га у ап со -
лут ној кон ку рен ци ји.

НО ВЕ МЕ ДА ЉЕ
На тре ћем ква ли фи ка ци о ном
тур ни ру у Ба тај ни ци ша хи сти
пан че вач ког „Аље хи на” оства -
ри ли су вред не ре зул та те.

Иа ко мла ђа од сво јих ри вал -
ки, Ми ли ца Ами џић је по де -
ли ла пр во ме сто, али јој је по
до дат ним кри те ри ју ми ма при -
па ла сре бр на ме да ља. За па жен
је био и Вук Ка нач ки, ко ји је
осво јио брон за но од лич је, а у
гру пи ста ри јих де ча ка три јум -
фо вао је Лу ка Ри стић.

СЈАЈ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ
Атле ти ча ри пан че вач ког Та ми -
ша осво ји ли су три ме да ље на
„Про лећ ном ми тин гу при ја тељ -
ства” у Срем ској Ми тро ви ци.

Сте фан Ма рић је три јум фо -
вао у тр ци на 300 м, Са шка Ра -
да нов је за ра ди ла сре бро у бр -
зом хо да њу, а Са ња Ма рић је
би ла нај бр жа у над ме та њу на
600 м.

За АК Та миш су на сту пи ли
и: Ни ко ла и Мар ко Бра ни са -
вље вић, Ни ко ли на и Алек са Ра -
до ва но вић, Ма те ја Гам би ро жа,
Ја ков Штр бач ки, Те о до ра Ду -
бо њац и Алек са Нер ти ца.

ПОБЕДЕ МИ ЛА НО ВИ ЋА

УСКРШЊИ МИТИНГ У НОВОМ САДУ

СРНА И СТРАХИЊА НАЈУСПЕШНИЈИ

Бра ћа Мар ко и Па вле Ми ла -
но вић, чла но ви ШК-а „Све то -
зар Гли го рић Гли га” из на шег
гра да, три јум фо ва ли су про -
шлог ви кен да на ша хов ском
тур ни ру у Зе му ну.

Обо ји ца су, сва ко у сво јој ка -
те го ри ји, с мак си мал них се дам
по бе да из се дам пар ти ја, убе -
дљи во осво ји ли злат не ме да ље.

ДИ НА МО БО ЉИ ОД ПАР ТИ ЗА НА

Да про те кли ви кенд ап со лут но про тек не у зна ку „бр зог во за”, по -

тру ди ли су се и мла ди фуд ба ле ри Ди на ма 1945. У Омла дин ској

ли ги Ср би је, у ко јој се тим из на шег гра да бо ри за оп ста нак, на

про гра му је би ло 23. ко ло, а у Пан че ву је го сто вао бе о град ски

Пар ти зан.

То је би ло ве ли ко ис ку ше ње за мом ке ко је пред во ди тре нер

Кри сти јан Сто ја нов, али се они ни су упла ши ли ве ли ког про тив ни -

ка. Игра ли су од лич но, па је ре но ми ра ни ри вал мо рао да по ло жи

оруж је: Ди на мо 1945 – Пар ти зан 2:1.

Го ло ве за еки пу из на шег гра да по сти гли су Ни ко ла јев (из пе -

на ла) и Ста нић.

Међународно пливачко над-
метање под називом „Ускр-
шњи митинг” одржано је про-
шлог викенда у Новом Саду.
У конкуренцији дванаест клу-
бова из Србије и пливачких
тимова из Словеније, БиХ, Ма-
кедоније и Мађарске, Динамо
је заузео четврто место, с де-
вет медаља.

Срна Милутиновић је три-
јумфовала у тркама на 50 ме-

тара краул, леђно и делфин,
као и на 100 м мешовито, а
Страхиња Шондић је био нај-
бржи у надметањима на 100
м леђно и прсно и 200 м ме-
шовито. Андреа Пољак је би-
ла друга на 50 м леђно, а Да-
ница Константинов трећа у
истој трци.

Срна и Страхиња су прогла-
шени и за најуспешније так-
мичаре у својим категоријама.
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Мина Иванов,
средњошколка:

     – Спремаћу
пријемни за Вишу
медицинску школу, 
али и градиво за 
школу. Такође, 
свираћу флауту у 
КУД-у „Станко
Пауновић”.

Иван Јованић,
гимназијалац:

     – Пошто сам на
распусту, планирам 
да искористим време
за учење и читање
лектире, а покушаћу 
и да се одморим.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Ако ти је гласно
Да ли добро чујеш,

да ли ти је јасно

да ли ти је стало,

или је већ касно.

Да ли добро чујеш, да ли ти је јасно

или ти је ипак још увек ово гласно.

Ако ти је гласно,

да појачам још мало.

Бунт
Не могу да поверујем

чему сада присуствујем.

Све је као

научнофантастични филм.

Најгори

научнофантастични филм.

У мени то изазива

Бунт.

Престани да мрзиш
Чему такав гнев непрекидни стрес

какав је то порив

чему такав бес.

Чему такав јед, непрестани грч

свакоме решењу изгубио се кључ.

Кажем:

престани да мрзиш

до себе ако држиш.

Текст и музика: „Дисциплина кичме”

Ди на мо из гу био од 
Ме та ло пла сти ке

За Пра зник ра да 
про тив Но вог Па за ра

Ру ко ме та ши Ди на ма су про шлог ви кен -
да го сто ва ли у Шап цу, где су с до ма ћом
Ме та ло пла сти ком од и гра ли тре ћи су -
срет плеј-офа Су пер ли ге. У на ја ви те
утак ми це го во ри ло се да ће „жу то-цр -
ни ма” ово би ти јед но од нај те жих го -
сто ва ња, што се по сле ше зде сет ми ну та
у дво ра ни „Зор ка” и об и сти ни ло: Ме та -
ло пла сти ка –Ди на мо 34:31 (19:15).

„Кла си ку” срп ског ру ко ме та при су ство -
вао је ве ли ки број гле да ла ца, ко ји су ужи -
ва ли у пра вој му шкој бор би, у же сто ким
окр ша ји ма на сва ком пар че ту те ре на,
али и у дер би ју у ко ме се до ма ћи тим бо -
ље сна шао. Ме та ло пла сти ка је у меч ушла
опу ште но, а Ди на мо под им пе ра ти вом
три јум фа, ко ји је на мет ну ла се ри ја од
де вет на ест по бе да у ли га шком де лу Су -
пер ли ге, али и са оп те ре ће њем због број -
них по вре да стан дард них игра ча.

Шап ча ни су мно го бо ље „отво ри ли”
утак ми цу, па су већ у де се том ми ну ту
има ли пред ност од 7:2. Пан чев ци су ус -
пе ли да се кон со ли ду ју, да зби ју ре до ве,
па су се де се так ми ну та ка сни је вра ти -
ли у меч, при бли жи ли се на два го ла
за о стат ка, али ни ка ко ни су успе ва ли да
„пре ло ме” меч и пре о кре ну ре зул тат у
сво ју ко рист.

Ме та ло пла сти ка је на по лу вре ме ну
има ла пред ност од че ти ри го ла, а до бру
игру је на ста ви ла и по сле па у зе. До ма -
ће је до вред не по бе де пред во дио из -
ван ред ни Ву ка шин Вор ка пић, ко ји је
по сти гао чак два на ест го ло ва.

По сле три ко ла у плеј-офу пан че вач -
ки „жу то-цр ни” има ју скор од јед не по -
бе де и два по ра за. У сре ду, 24. апри ла,
ка да је овај број „Пан чев ца” већ био у
штам пи, Ди на мо је био на још јед ном
ве ли ком ис ку ше њу. У Бе о гра ду је од -
ме рио сна ге с Пар ти за ном.

Утак ми цу пе тог ко ла плеј-офа Су пер -
ли ге Пан чев ци игра ју у сре ду, 1. ма ја,
ка да ће у Ха ли спор то ва на Стре ли шту
го сто ва ти Но ви Па зар, а већ у не де љу, 

5. ма ја, на про гра му је но ви ве ли ки дер -
би. У Пан че во до ла зи но во сад ска Вој во -
ди на, ше сто стру ки уза стоп ни шам пи он
Ср би је. Обе утак ми це се игра ју од 18 сати.

У 19. ко лу Су пер Б ли ге ру ко ме та ши -
це ЖРК Пан че ва из гу би ле су на свом
те ре ну од То пли ча ни на са 27:30 (11:18).

Бо ља од оста лих у ре до ви ма еки пе
ко ју пред во ди тре нер Мар ко Кр стић би -
ла је Ти ја на Си мић, с де вет го ло ва, а
ис та кла се и Све тла на Ни чев ски, ка пи -
тен, ко ја је пет пу та са вла да ла про тив -
нич ког гол ма на. Не ве на Џе лај ли ја и Та -
ма ра Пет ко вић су по три пу та би ле пре -
ци зне, а Ма ри ја Ми ли че вић се два пу та
упи са ла у ли сту стре ла ца.

А. Живковић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ША БАЦ – НЕО СВО ЈИ ВА ТВР ЂА ВА

У Но вом Са ду је про шлог ви кен да одр -
жа но пр во ко ло Ку па Ср би је у га ђа њу
из ма ло ка ли бар ске пу шке по А-про гра -
му, на ко ме је вр ло успе шно на сту пио и
Де јан Пе шић из СД-а „Пан че во 1813”.

Он је у ди сци пли ни тро став од три
пу та по 40 ме та ка у кле че ћем, сто је ћем
и ле же ћем ста ву осво јио дру го ме сто, с
1.155 кру го ва, и де сет бо до ва за фи на -
ле Ку па, ко је ће би ти одр жа но у ју лу.

У исто вре ме у Уљ ми је ор га ни зо ван
ме мо ри јал ни тур нир „Ср бо љуб На стић”,
на ко јем је ме шо ви та еки па СД-а „Пан -
че во 1813” осво ји ла тре ће ме сто, док је
Па ну ка би ла пе та. А. Ж.

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

СРЕ БРО ЗА ДЕ ЈА НА

ТЕНИСКИ ТУРНИР „ПЕЦИН МЕМОРИЈАЛ”

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

У су бо ту, 20. апри ла, чла но ви АК-а Па -
но ни ја уче ство ва ли су на „Про лећ ном
ми тин гу при ја тељ ства” у Срем ској Ми -
тро ви ци. Клуб су пред ста вља ле се стре
Ни на и Лај чи Штр каљ.

Ни на се оки ти ла злат ном и сре бр -
ном ме да љом, а за па жен на ступ има ла
је и Лај чи, ко ја је по пра ви ла лич не
рекор де.

Атле ти ча ри Па но ни је вред но ра де и
спре ма ју се за пред сто је ћа др жав на
првен ства. А. Ж.

УСПЕХ ПАНОНИЈЕ

НИ НА НАЈ БР ЖА
На Ади Ци ган ли ји је 19. и 20. апри ла
одр жан Куп Ср би је у ка ја ку и ка нуу, на
ко јем се оку пи ло око 200 так ми ча ра из
зе мље и ино стран ства.

Так ми чар ККК-а Пан че во Лу ка Стан -
чев ски за у зео је осмо ме сто у тр ци ка -
де та у К-1 на 200 м, док је се ни ор Бра -
ни слав Ба ра ше вић био че твр ти у ка нуу
јед но кле ку на 500 м.

Већ 21. апри ла на про гра му је би ло и
По је ди нач но пр вен ство Ср би је у тр ка -
ма на 5.000 м, на ко јем је пре ка ље ни
бо рац Бра ни слав Ба ра ше вић осво јио
сре бр ну ме да љу. А. Ж.

КАЈАК И КАНУ

МЕДАЉА СА АДЕ

Весна Најдовски,
трговкиња:

     – Идем на плац у
викендицу. Доћи ће 
и брат са својом
породицом, родитељи 
и кумови. Одмараћемо 
се и уживаћемо.

Спуштена је завеса на још један турнир
друге категорије за тенисерке и тенисе-
ре до шеснаест година, већ деценијама
познат и као „Пецин меморијал”. Као и
сваке године, ТК Динамо је у Панчево
довео такмичаре из целе земље, из мно-
гих европских држава, али и из Сједи-
њених Америчких Држава.

У финалу мушког сингла Италијан
Николо Деси савладао је Хрвата Алена
Била са 6:3 и 6:4. У женској конкурен-
цији за трофеј су се бориле две Румун-
ке: Анка Алексија Тодони и Флоријана
Поповићи, а тријумфовала је Анка са
6:3 и 6:3.

– Задовољан сам како је протекао тра-
диционалан, тридесети „Пецин мемори-
јал”. У ТК-у Динамо трају припреме за
обележавање стогодишњице клуба, припре-
ма се монографија, а крајем септембра
организоваћемо и велику прославу тим
поводом. Клуб је ове године започео са-
радњу и с немачком тениском академи-
јом „Ale xan der Wa ske Ten nis Uni ver sity”
из Офенбаха, па би требало да најбоља
деца из нашег клуба одлазе на усаврша-
вање у Немачку. Ове године ћемо бити
организатори државног првенства за так-
мичаре до осамнаест година, као и још
осам турнира, међу којима и традицио-

налног ITF турнира за тенисере до осамна-
ест година, крајем августа – рекао је Мла-
ден Вуковић, председник ТК-а Динамо.

Дакле, спортска година у Панчеву
протећи ће у знаку белог спорта...


