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Списак слободних места
у средњим школама
» страна 5

Када ваше дете 
сме само на море
» страна 6

РАДОСТРАДОСТ

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.

НАГЛЕ ПРОМЕНЕ ВРЕМЕНА ОПАСНЕ ПО ЗДРАВЉЕ, А МОГУ И ДА УБИЈУ

КАКО ДА ПРЕЖИВИТЕ 
ОВЕ ТОПЛОТНЕ УДАРЕ

ЛЕТЊА ЗАБАВА

Велики 
наградни
конкурс

Пошаљите
фотографију 
с летовања 
и освојите 

полугодишњу 
претплату 

на наш лист!
Страна 28

ОПЕТ СЕ АКТИВИРА ПРОЈЕКАТ СТАР ДЕСЕТ ГОДИНА

СПАЛИОНИЦА ОПАСНОГ ОТПАДА У ПАНЧЕВУ,
ЗАШТО ТРЕБА ДА ИМ КАЖЕМО: НЕКА, ХВАЛА!

Страна 3

Страна 7



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 28. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

О СТРАТЕГИЈИ ПРИВЛАЧЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА

Мрач на рупа
Ста ро пи та ње: ка да ће нај зад
овај град до би ти не што не та ко
ску по и ком пли ко ва но за град -
њу, а без сум ње ле по и ко ри сно?
На при мер, мо дер ну би ци кли -
стич ку ста зу. И то ону ко ја би
се на ла зи ла на европ ској ру ти.

Са свим до вољ но ар гу ме на та
иде у при лог овој иде ји. Ме ђу -
тим, не ки од њих ни су баш та -
ко ве се ли...

Елем, сва ко ко се ре дов но
кре ће на тој ре ла ци ји (од гра да
ка ју жним се ли ма) ве о ма че сто
у јед ном де лу, по крај дру ма, мо -
же ви де ти му че не евро пеј ске
би ци кли сте ис пред њи хо вих на -
о па ко окре ну тих дво точ ка ша, с
леп ком и фле ки ца ма у ру ка ма.

С тим у ве зи мно ги ко ји во ле
да се ре лак си ра ју уз окре та ње
пе да ла до бро зна ју да код (бив -
ше) „Азо та ре” зло коб но пре ти
не у кро ти ва по шаст зна на као
ба бин зуб. За не у пу ће не, плод
ове рет ке „биљ не звер ке” има
тан ке и оштре игли це ко је не у -
мо љи во, као кроз фе та-си р, про -
ди ру у гу ме би ло ка квог, па и
европ ског ква ли те та.

Баш пре не ки дан то је за тре -
фи ло цео ка ра ван од два де се так
ци кло-ту ри ста. Мо же те да за ми -
сли те сце ну ка ко сви они сло -
жно кр пе гу ме?! Ниг де у нор -
мал ном све ту, али ов де је та ко
већ го ди на ма. И џа ба апе ли да
се та тр но ви та зло ћа ис ко ре ни...

Уза луд ини ци ја ти ве и кад је
реч о из град њи по ме ну те мо -
дер не ста зе од гра да до Бре стов -
ца. На жа лост...

До ду ше, та мо тре нут но по -
сто је не ки, ре кло би се, опиљ ци
не че га што је не ка да ли чи ло на
пут за би ци кли сте. Са да „то” ни -
ко не одр жа ва, че сто су и ау то -
мо би ли пар ки ра ни по сред „то -
га”, а по „то ме” је све ви ше и
ру па. Ка ко их струч но зо ву –
удар них. Мо жда и за то што не -
рет ко по је дин ци, ко ји пре ка сно
при ме те та кву зам ку, уда ре у бе -
тон, до жи ве кон ту зи ју и за вр ше
на ур гент ном ме сту. А нај го ра
је јед на под му кла из ме ђу Ра фи -
не ри је и Вој ло ви це, пре ко пу та
„Пе тро хе ми је”, на ко ју је баш
не дав но на ба сао не срећ ник по -
знат ре дак ци ји, ди рект но звек -
нуо гла вом о зе мљу и до жи вео
пад мра ка на очи.

И кад је схва тио да ни је у веч -
ним ло ви шти ма, пр во пи та ње
би ло му је: ко је, до вра га, ду жан
да ма кар ту руп ча гу по пу ни с
не ко ли ко ки ло гра ма ас фал та?!

Очи глед но ни ко, јер тај рас -
пад што глу ми би ци кли стич ку
ста зу и не ма зва ни чан ста тус, па
са мим тим ни ко и не мо ра о ње -
му да бри не.

Али за то љу ди мо ра ју ту да да
пе да ли ра ју, јер на глав ни ко ло -
воз не сме ју из ви ше раз ло га...

Ори јен та ци ја ка раз во ју
сек то ра ми кро, ма лих и
сред њих при вред них
друшта ва

Чла но ви екс тер ног ти ма за из ра ду
план ских до ку ме на та пред ста ви ли су
20. ју на, у са ли 206 Град ске упра ве,
град ским већ ни ци ма, пред став ни ци -
ма ло кал них се кре та ри ја та и но ви на -
ри ма На црт Стра те ги је при вла че ња
ин ве сти ци ја за пе ри од од 2019. до
2023. го ди не.

На по чет ку ове не ти пич не, на мен -
ске сед ни це Град ског ве ћа гра до на -
чел ник Са ша Па влов пред ста вио је
чла но ве по ме ну тог ти ма и пре пу стио
им пре зен та ци ју ак та ко ји је до био са -
гла сност ло кал не вла де и че ка да га
од бор ни ци из гла са ју.

Де таљ на ана ли за

Дра ган Пеј чић, ру ко во ди лац екс тер -
ног ти ма, за хва лио је нај пре сви ма
ко ји су уче ство ва ли у при пре ми овог
до ку мен та за чи је пре по ру ке се на да
да ће би ти од ко ри сти Пан че ву у на -
ред ним го ди на ма. Ре као је и да je, ка -
да је по след њи пут по слов но био у
Пан че ву, 2011, наш град имао ве ли -
ке по тен ци ја ле, али не ис ко ри шће не:
та да је по сто ја ла са мо ини ци ја ти ва
за ства ра ње ин ду стриј ске зо не, а са -
да у њој већ по слу је ве ли ки стра ни
ин ве сти тор.

– На зив Стра те ги је при вла че ња
ин ве сти ци ја не из ра жа ва у пот пу но -
сти су шти ну до ку мен та. Пан че во с
до ла ском ZF-а и с на ја ва ма да има
још ин ве сти то ра ко ји ће до ћи у се -
вер ну зо ну по ста је, пре ма на шим ис -
ку стви ма, град у ко ме ће про цес раз -
во ја те ћи спон та но: ве ли ки, по го то во
стра ни ин ве сти то ри до ла зе у кла сте -
ри ма, гру па ма, по прин ци пу сек то -
ра по сло ва ња или др жа ве по ре кла.
Си гу ран сам да ће вр ло бр зо би ти по -
пу њен ка па ци тет по слов не зо не, па
Пан че ву по се бан стра те шки до ку -
мент при вла че ња овог ти па ин ве сти -
ци ја и ни је по тре бан. За то, у до го во -
ру с Град ском упра вом, до не та је
од лу ка да се ова стра те ги ја ви ше
ори јен ти ше ка раз во ју сек то ра ми -
кро, ма лих и сред њих при вред них

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА БАЗИ ЧИЊЕНИЦА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Дугачка клупа

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

дру шта ва, што је по ве за но са стра -
ним ин ве сти ци ја ма у сми слу раз во -
ја ла на ца ло кал них до ба вља ча – из -
нео је основ ну иде ју Пеј чић.

   Кван ти та тив но и ква ли та тив но

Нај ва жни ји део до ку мен та су план ске
од лу ке, а пр ви део сва ке стра те ги је је
ви зи ја раз во ја. Фор му ли са на је у ре -
че ни ци: Пан че во не ће би ти као ра ни -
је по ве зи ва но са мо с ве ли ким при -
вред ним си сте ми ма, већ ће има ти и
раз ви јен сек тор ми кро, ма лих и сред -
њих при вред них дру шта ва, ко ји ће би -
ти спе ци ја ли зо ван за из ра ду ори јен -
ти са не про из вод не де лат но сти, за
са вре ме ну по љо при вред ну про из вод -
њу, за ино ва тив не услу жне де лат но -
сти и за град ски ту ри зам.

– Сма тра мо да ова ква ви зи ја мо же
да мо ти ви ше да се по сле усва ја ња до -
ку мен та ра ди на ње го вој им пле мен -
та ци ји. Кључнe фак торe успе ха Стра -
те ги је по де ли ли смо у че ти ри гру пе.
На пр вом ме сту су људ ски ре сур си,
пре све га у Град ској упра ви: и да ље
је на сна зи за бра на за по шља ва ња.
Ипак, по сто ји до бра ко ор ди на ци ја
уну тар ње. Дру га гру па фак то ра је су
гра до на чел ник и Град ско ве ће; сма -
трам да тре ба на ста ви ти с та квом

посве ће но шћу при вла че њу ин ве сти -
ци ја. Кључ на тач ка број три је ве за -
на за ло кал не при вред не су бјек те у
Пан че ву: на осно ву њи хо ве укљу че -
но сти у из ра ду Стра те ги је за кљу чи -
ли смо да је то оно што мо же да бу де
про блем у им пле мен та ци ји. Че твр та
кључ на тач ка од но си се на сам по -
сту пак им пле мен та ци је. Из не ли смо
план ка ко би тре ба ло да се ра ди на
њој: нео п ход ни су ба рем два пут го -
ди шње са стан ци ти ма на ко ји ма би
се ме ри ло оства ри ва ње ци ље ва – об -
ја снио је Пеј чић.

У де фи ни са њу стра те шких ме ра и
ци ље ва ко ри шће не су две вр сте ана -
ли за: кван ти та тив на и ква ли та тив на.
О пр во по ме ну тој је го во рио др Де јан
Мол нар:

– Вр ло екс пли цит но и екс тен зив -
но ме то до ло ги ју има мо на два ме ста
у до ку мен ту. За то је не ћу де таљ но
обра зла га ти, већ же лим да ис так нем
сво је за до вољ ство ти ме што су они
ко ји су би ли укљу че ни у из ра ду Стра -
те ги је са стра не Град ске упра ве ко -
ри сти ли ту ме то до ло ги ју: јав не по -
ли ти ке се у на шој др жа ви не во де на
ба зи чи ње ни ца, већ на ба зи осе ћа ја

и не чи јег ми шље ња, па је за то ја ко
ва жно што су уне ли ме то де ко је омо -
гу ћа ва ју да се иден ти фи ку ју при о ри -
тет ни ци ље ви и да се да ље из то га из -
во де ме ре и ин стру мен ти за
им пле мен та ци ју Стра те ги је на ба зи
чи ње ни ца. Ве о ма сам за до во љан

доби је ним ре зул та ти ма с об зи ром на
ком пле тан кон текст ста ња и пер спек -
ти ве ло кал не при вре де.

Ла нац ло кал них до ба вља ча

Мол нар је украт ко об ја снио да тре -
ба да се на ба зи ста ти стич ких по да -
та ка утвр ди по че му је не ка ло кал на
са мо у пра ва спе ци ја ли зо ва ни ја од
дру гих у ши рем окру же њу, што по -
ка зу је где има по тен ци ја ла, где вре -
ди ула га ти и шта је про спе ри тет но.
До дао је:

– До шли смо до ин те ре сант ног на -
ла за да по зи ци ја ко ја го во ри о струч -
ним, на уч ним, ино ва ци о ним и тех -
нич ким де лат но сти ма у Пан че ву
по ка зу је обри се ста бил не кон цен тра -
ци је у по ре ђе њу са окру же њем. То је
до бро јер смо на пра гу че твр те тех -
но ло шке ре во лу ци је, ко ја ће до не ти
по тре бу за по ме ну тим, а ин фор ма -
ци о не тех но ло ги је ће би ти кључ на
де тер ми нан та би ло ка квог раз во ја.
Зна ње је на пр вом ме сту, па ту види -
мо пер спек ти ву ка да се ра ди о вашем
гра ду, као и на по љи ма ру рал ног раз -
во ја и пре храм бе не ин ду стри је.
Важни фо ку си су и кон ти ну и ра ни
раз вој људ ских ре сур са и ус по ста -
вља ње и не го ва ње пред у зет нич ке
ини ци ја ти ве.

Дра ган Пеј чић је по том го во рио о
ква ли та тив ној ана ли зи, уз по моћ ко -
је се, ка ко ка же, ис кри ста ли са ло да
по ред пре ра ђи вач ке ин ду стри је
посто је још два сек то ра ко је би Пан -
че во мо гло до дат но да раз ви ја: при -
мар на по љо при вред на про из вод ња и
ту ри зам.

– У Бе о гра ду сва ке го ди не има све
ви ше стра них ту ри ста, па по сто ји
при ли ка да је дан део свог бо рав ка у
не по сред ној бли зи ни про ве ду у ва -
шем гра ду. На пр вом ме сту тре ба ло
би да Пан че во де фи ни ше шта су то
глав ни ту ри стич ки про из во ди гра да.

По на ма, тре ба ло би да град раз ви ја
ви кенд, ма ни фе ста ци о ни и ин ду -
стриј ски ту ри зам. За то су нео п ход -
ни хо те ли, а њих је мо гу ће на пра ви -
ти и та ко што ће се по сто је ћи
бра ун фил ди по ну ди ти ин ве сти то ри -
ма – ре као је он.

Тре ба ло би раз ви ти ла нац ло кал них
до ба вља ча због до ла ска ZF-а и оче ки -
ва ња да ће до ћи дру ги стра ни ин ве -
сти то ри. По сто ји и ак тив ност ко ја се
зо ве „на кнад на бри га”, чи ја је свр ха
да се кроз раз ви ја ње од но са са стра -
ним ин ве сти то ри ма обез бе ди да они
оста ну у Пан че ву.

– Тре ћа нај про бле ма тич ни ја ме ра
је сте на ко ји на чин иза бра ти ци ља -
не об ли ке фи нан сиј ских под сти ца ја
за ула га ње и по сло ва ње у Пан че ву.

На ша пре по ру ка је да се ура ди не ка
вр ста ме ре ња ефе ка та до са да шњих
под сти ца ја и да се на осно ву то га ви -
ди шта тре ба, а шта не при ме њи ва ти
убу ду ће. Под сти ца ји има ју сми сла
ако се при ме њу ју за ци ља не при -
вредне сек то ре – за кљу чио је Драган
Пеј чић.

Укуп на вред ност из ра де Стра те ги је
при вла че ња ин ве сти ци ја је 1.345.556
ди на ра. Од то га је Град Пан че во
издво јио 925.556, а 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 су фи нан си ра ре а ли за ци ју
овог про јек та са 420.000 ди на ра.

С. Трај ко вић

ТИМ СТРУЧ ЊА КА

Дра ган Пеј чић се на ла зи на по зи ци ји ру ко во ди о ца Оде ље ња за стра те -

шко и оста ло са ве то ва ње у дру штву BDO „Business Advisory” од 2017. го -

ди не. Поседује ше сна ест го ди на рад ног ис ку ства на по сло ви ма у др жав ној

ад ми ни стра ци ји и фи нан сиј ском сек то ру. Има цер ти фи кат ме на џе ра за

ЕУ фон до ве. Др Де јан Мол нар је ма ги стри рао ра дом „Ло кал ни еко ном ски

раз вој у ери гло ба ли за ци је” и док то ри рао на Еко ном ском фа кул те ту у Бе -

о гра ду, на ко ме из во ди на ста ву на пред ме ту Ур ба на еко но ми ка.

Јо ван Миљ ко вић је вла сник кон сул тант ске аген ци је INCONS ко ја се ба -

ви из во ђе њем про је ка та за по тре бе ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти -

ту ци ја, као што је Свет ска бан ка. Пре то га био је ру ко во ди лац сек то ра за

ло кал ни еко ном ски раз вој у НА ЛЕД-у. Ни ко ла Ни ки то вић је ак ти ван на

про јек ти ма из ра да стра те ги ја, опе ра тив не ана ли зе и оста лог по слов ног и

ма кро е ко ном ског са ве то ва ња. Има ис ку ства у ра ду с др жав ним ор га ни -

ма (ми ни стар ства и ло кал не са мо у пра ве), као и у обла сти спор та, ин ду -

стри ји на ме шта ја, по љо при вре ди и про из вод ном сек то ру.

По ред овог екс тер ног ти ма струч ња ка, на Стра те ги ји је ра дио и ин тер -

ни тим у ко ме су би ли гра до на чел ник Са ша Па влов, ко ји је био и ко ор ди -

на тор, Ма ја Вит ман, за ме ник ко ор ди на то ра, Оли ве ра Су бо тић, се кре тар

Се кре та ри ја та за при вре ду и еко ном ски раз вој, као и још не ко ли ко за по -

сле них у ње му.

Чланови екстерног тима представљају стратегију

Градски већници помно прате презентацију
Др Дејан Молнар:
„Зна ње је на пр вом 
ме сту, па ту види мо 
пер спек ти ву ка да се 
ра ди о вашем гра ду, 
као и на по љи ма 
ру рал ног раз во ја и 
пре храм бе не ин ду стри је”.
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ЕВРОП СКЕ ИГРЕ

Бор бе за тро феј
Дру ге „Европ ске игре” тре -
нут но се одр жа ва ју у Мин -
ску, а у Бе ло ру си ју је от пу то -
вао и нај бо љи срп ски ка ра -
ти ста Сло бо дан Би те вић, ви -
це шам пи он Ста рог кон ти нен -
та у ка те го ри ји пре ко 84 кг.

Кон ку рен ци ја ће би ти изу -
зет но ја ка, јер ће се над ме -
та ти са мо нај бо љи ка ра ти -
сти са Свет ске ранг-ли сте,
ко ји ће се гр че ви то бо ри ти
за ква ли фи ка ци о не бо до ве
за од ла зак на Олим пиј ске
игре у То ки ју.

Би те вић се мак си мал но
при пре мао у свом „Ди на му”
с тре не ром Пре дра гом
Стојади но вим и не тре ба
сумњати да ће да ти све од
се бе ка ко би оства рио до бар
ре зул тат. А. Ж.

РА ДИО-КЛУБ СВЕ ТЛЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ СА ДА ИМА ПРО БЛЕМ

Исе ља ва ју их на кон по ла ве ка?!

ПРИ ЗНА ЊА НАЈ БО ЉИМ СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА

Свечаност за вуковце

С до ла ском ZF-а и уоп ште с
мо дер ни за ци јом про из вод них
по го на у ју жној зо ни на мо ме -
нат се Пан чев ци ма ука за ла ве -
дри ја еко ло шка сли ка, јер је
на ша ин ду стри ја кре ну ла пу -
тем уса гла ша ва ња са свет ским
стан дар дом зе ле не про из вод -
ње. Ме ђу тим, про шле не де ље
сти гао нам је там ни облак –
по но во је на ја вље на спа ли о ни -
ца опа сног от па да.

На рав но, ни ко ни је ди рект -
но упро прст у пан че вач ку ле -
ди ну, јер де таљ ни пла но ви још
не по сто је, не го је са мо са оп -
ште но да ће спа ли о ни ца не где
у Ср би ји мо ра ти да се из гра ди.
Но кре ни мо ре дом...

На кон фе рен ци ји „Зе ле на
еко но ми ја и еко ном ски одр -
жи ви си сте ми упра вља ња от -
па дом у Ср би ји”, одр жа ној пре

де се так да на, ми ни стар за шти -
те жи вот не сре ди не Го ран Три -
ван ре као је да ће нај ве ће ин -
ве сти ци је, ка да је реч о за шти -
ти жи вот не сре ди не у Ср би ји,
би ти у обла сти пре ра де от пад -
них во да и упра вља ња ко му -
нал ним от па дом.

Већ на ред не го ди не, уз пу но
по што ва ње пра ва гра ђа на да
од лу чу ју о овом пи та њу, би ће
утвр ђе на ло ка ци ја по стро је ња
за пре ра ду опа сног от па да у
Ср би ји.

Чи ње ни ца је да се у Ср би ји
го ди шње, пре ма про це на ма
струч ња ка, про из ве де око
80.000 то на опа сног от па да и
да не по сто ји по стро је ње за
збри ња ва ње и пре ра ду опа сног
от па да. Је ди но се у по го ни ма
срп ских це мен та ра са го ре ва ју
ау то мо бил ске гу ме.

Да кле, Ср би ја не ма аде кват -
но, си стем ско ре ше ње, па због
то га се ве ћи на тог от па да из -
во зи у зе мље ЕУ и ова нас услу -
га го ди шње ко шта око два де -
сет ми ли о на евра. Али од на -
ред не го ди не сва ка зе мља пре -
у зи ма од го вор ност за свој опа -
сан от пад. То зна чи да ће мо
са мо у из у зет ним си ту а ци ја ма
овај от пад мо ћи да „из во зи мо”
у ино стран ство. Оту да при ча о
до ма ћој спа ли о ни ци...

Др жа ва је у не ко ли ко на вра -
та по ку ша ва ла да умо ли по је -
ди не оп шти не да при хва те да
се на њи хо вој те ри то ри ји из -
гра ди ова кво по стро је ње, уз
тврд њу да ће то на пу ни ти бу -
џет. Али оп шти не су би ле не -
по вер љи ве...

У све ту по сто је мно ге ком -
па ни је ко је по ку ша ва ју да

Ра дио-клуб „Ми хај ло Пу пин”,
ко ји да ти ра од 1947. го ди не,
је дан је од нај ста ри јих и нај у -
спе шни јих, ра чу на ју ћи и бив -
шу Ју го сла ви ју. За то вре ме,
на ро чи то из ме ђу се дам де се тих
и осам де се тих го ди на про шлог
ве ка, био је так ми чар ски ме ђу
нај ја чи ма на све ту, а до бит ник
је две ју на гра да Гра да Пан че -
ва, по след ње за за слу ге у вре -
ме НА ТО бом бар до ва ња.

Због све га то га ова ор га ни -
за ци ја од 1965. го ди не спо ра -
зум но ко ри сти про сто ри је у са -
да шњој ули ци Вој во де Пе тра
Бо јо ви ћа 2, у пот кро вљу згра -
де, то јест на ње ном де ве том
спра ту, у чи јем при зе мљу се
не кад на ла зио ре сто ран дру -

штве не ис хра не „Сне жа на”, а
да нас је ту Ту ри стич ка ор га -
ни за ци ја Пан че ва.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
клу ба Не на да Ту ца ко ва, те про -
сто ри је до би је не су раз ме ном
с та да шњим „Тр го цен тром”, јер
је то био нај ви ши обје кат у гра -
ду, што је удру же њу, због по -
ста вља ња ан те не, нео п ход но за
оба вља ње де лат но сти.

– До спе ли смо у по зи ци ју да
стам бе на за јед ни ца по ме ну те
згра де по ку ша ва да нас из ба ци,
због че га су за по че ли и суд ски
по сту пак. И то на кон ви ше од
по ла ве ка нео ме та ног ко ри шће -
ња про сто ра, за шта смо има ли
прав ни основ, па смо већ ви ше
пу та упо зо ри ли управ ни ка

зграде да за то по сто ји ва лид на
до ку мен та ци ја. На жа лост, они
су упор ни у свом на у му и при -
ну ђе ни смо да под не се мо кон -
тра ту жбу. Мо рам да ис так нем
и то да би тре ба ло да по чла ну
83. За ко на о удру же њи ма про -
сто ри у дру штве ном вла сни штву
ко ји ма су упра вља ле ор га ни за -
ци је по пут на ше пре ђу у вла -
сни штво др жа ве и да ре гу лар но
пре ре ги стро ва на удру же ња одр -
же кон ти ну и тет ко ри шће ња –
ис та као је пред сед ник.

Овај ра дио-клуб је озна чен
и као ор га ни за ци ја од зна ча ја
за од бра ну и без бед ност др жа -
ве и чак фи нан си ран по од ре -
ђе ним про јек ти ма Ми ни стар -
ства од бра не. Ј. Ф.

Ово го ди шња све ча ност по во -
дом до де ле ди пло ма „Вук Ка -
ра џић” и по хва ла „Уче ник ге -
не ра ци је” одр жа на је у уто -
рак, 26. ју на, у кон церт ној са -
ли Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”. Ло кал на са мо у пра ва је
као и прет ход них го ди на из
бу џе та из дво ји ла но вац за на -
гра де успе шним ма ту ран ти ма
– сва ки ма ту рант до био је
12.000 ди на ра. По ред ма ту ра -
на та, њи хо вих ро ди те ља, про -
фе со ра и ди рек то ра, све ча ној
до де ли су при су ство ва ли и
пред став ни ци ло кал не са мо -
у пра ве. На кон по здрав ног

гово ра мр Та тја на Бо жић, чла -
ни ца Град ског ве ћа за ду же на
за обра зо ва ње, уру чи ла је на -
гра де ву ков ци ма и уче ни ци -
ма ге не ра ци је.

Ове школ ске го ди не ди пло -
му „Вук Ка ра џић” и при зна ње
„Уче ник ге не ра ци је” сте кла су
укуп но 52 ма ту ран та из осам
пан че вач ких сред њих шко ла –
ву ко ва ца је 41, пет уче ни ка
има оба зва ња, а њих ше сто ро
су уче ни ци ге не ра ци је. Све ча -
ност у част нај бо љих ма ту ра -
на та тра ди ци о нал но већ не ко -
ли ко го ди на ор га ни зу је Град
Пан че во. З. С.

ПО ВО ДОМ НА ЈА ВЕ ГРАД ЊЕ СПА ЛИ О НИ ЦЕ ОПАСНОГ ОТПАДА

НЕ КА, ХВА ЛА!

УДРУЖЕЊЕ „ИЗЛАЗАК”

СОС број за излаз из
наркоманије

Ме ђу на род ни дан бор бе про -
тив зло у по тре бе и не за ко ни те
тр го ви не дро га ма обе ле жа ва се
ши ром све та 26. ју на. Тим по -
во дом Удру же ње за по др шку у
пре вен ци ји и ре ха би ли та ци ји
за ви сни ка од опој них сред ста -
ва „Из ла зак” под се ћа да од пре
две го ди не по сто ји бес плат на
и ано ним на те ле фон ска ли ни -
ја 0800/104-000 пу тем ко је се
мо гу до би ти ин фор ма ци је о
мо гућ но сти ма ле че ња и ри зи -
ци ма ко ји на ста ју услед зло у -
по тре бе дро га.

У скло пу са ве то ва ли шта се,
на кон ин ди ви ду ал не про це не
по тре ба ко ри сни ка, да ју ин -
фор ма ци је о мо гућ но сти ма
опо рав ка, а на кон то га се уго -
ва ра ју оп ци је трет ма на у ши -
ро кој мре жи ло кал них и ре -
ги о нал них ин сти ту ци ја и цен -
та ра за опо ра вак од за ви сно -
сти. Тим удру же ња „Из ла зак”
са сто ји се од струч ња ка с ко -
ји ма ор га ни за ци ја са ра ђу је,
као и од бив ших за ви сни ка,
ко ји кроз сво је лич но ис ку -
ство по ма жу они ма ко ји им
се обра те за по моћ. Д. К.

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

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

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

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

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

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

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.

Зато не чу ди
што све ве ћи
број Пан че ва ца
би ра За вод
„Пан че вац”, ка -
да треба ура ди -

ти пре гле де и ана ли зе на
јед ном ме сту. Тре ба знати
да се у За во ду све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

малим и не раз ви је ним сре ди -
на ма про да ју јеф ти ну ста ру тех -
но ло ги ју за ове спа ли о ни це.
Њи хов рад, ме ђу тим, угро зио
би жи вот ну сре ди ну, а по сле -
ди це по људ ско здра вље би ле
би не са гле ди ве. На рав но, по -
сто је и еко ло шки ефи ка сна по -
стро је ња. Али она су три пу та
ску пља.

Ме ђу тим, и ту по сто ји про -
блем. Да би се опа сне ма те ри -
је за и ста уни шти ле, по треб на
је ве о ма ви со ка тем пе ра ту ра
од но сно ве ли ка ко ли чи на енер -
ген та. Код нас не по сто ји
довољно по у здан ме ха ни зам
кон тро ле ко ји би спа ли о ни цу
спре чио да ште ди на го ри ву
од но сно оне мо гу ћио да от пад
спа љу је на ни жим тем пе ра ту -
ра ма и у ат мос фе ру кроз дим
ис пу шта опа сне отро ве.

И од Пан че ва је Вла да тра -
жи ла да удо ми овај по гон. Пре
де се так го ди на ар гу мент им је
био да фа бри ке из ју жне зо не
про из во де нај ве ће ко ли чи не
опа сних ма те ри ја, а пре шест
да ста ра де по ни ја пред ста вља
ве ли ки еко ло шки про блем јер
оцед не во де од ла зе ди рект но у
во до то ко ве.

„Пан че вац” је та да пр ви ре -
а го вао ука зу ју ћи да иза овог
про јек та сто је ин те ре си не ких
стра них ин ве сти то ра, што је
Вла да ка сни је и по твр ди ла.

По ред Пан че ва, у оп ти ца ју
су та да би ли Но ви Сад и Ниш.
Што се на шег гра да ти че, ве -
ли ки део по го на у ју жној зо ни
са да за до во ља ва еко ло шке стан -
дар де, па тај ар гу мент от па да.

А кад је у пи та њу за ра ђи ва -
ња на спа љи ва њу опа сног от -
па да, Пан чев ци ма је отро ва
пре ко гла ве.

Да кле: не ка, хва ла!
З. Ста ни жан



Код нас се устав ни па три о ти зам до ста че сто ци ти ра и
до жи вља ва се као су прот ност оно ме што се да нас на -
зи ва су ве ре ни зам. Ту се на ци о нал на су ве ре ност ви ди
као нај ви ша вред ност и као оквир на ци о нал не по ли -
тич ке ег зи стен ци је. Устав ни па три о ти зам пред ста вља
са свим дру га чи ји кон цепт и др жа ве и на ци је, па је и у
Не мач кој тре ба ло ду го да та иде ја по ста не ако не оп -
ште при хва ће на, а он да бар оп ште по зна та. За раз ли ку
од ан гло-фран цу ског кон цеп та на ци је као др жа ве, у
Не мач кој, цен трал ној Евро пи и на Бал ка ну пре вла да -
ва тра ди ци ја схва та ња на ци је као ет нич ке за јед ни це.
Оту да про из ла зе он да и дру га чи ја схва та ња ка ко др -
жа ве, та ко и па три о ти зма.

(Фи ло зоф и по ли ти ко лог Жар ко Пу хов ски, DW, 18.
јун)

* * *
Со фо кло ва „Ан ти го на”, као и мно ге дру ге ан тич ке
дра ме, ко ме ди је и тра ге ди је су ар хе ти по ви драм ске
умет но сти. Чи ни се да је то вре ме, пре 2.500 го ди на,
би ло до сти гло вр ху нац на ше ци ви ли за ци је у мно гим
пој мо ви ма, па та ко и у драм ској књи жев но сти и фи -
ло зо фи ји... А на ши жи во ти се по на вља ју... То ли ко је
мно го би ло истих љу ди и истих суд би на по пут нас.
Ми смо јед на ве ли ка вр те шка већ ви ђе них жи во та...
Mи смо ов де про жи ве ли жи во те под то ли ко стра них
го спо да ра. А и они пе ри о ди ка да су вла да ли ов де и
на ши вла да ри не убра ја ју се у нај бо ља на ша вре ме на.
По ме ни је за и ста са мо вре ме со ци ја ли стич ке Ју го -
сла ви је има ло не ки пра ви диг ни тет. И од мах се из ви -
ња вам сви ма они ма ко је та кво мо је ми шље ње вре ђа.
Али ја ни сам знао за бо ље... Умет ни ци су увек би ли
углав ном ко смо по ли те. То су учи ли од сво јих уло га и
од нај бо љих пи са ца и фи ло зо фа. А шта да ка жем о
овим да на шњим по ли ти ча ри ма? Ни шта. Они го во ре
са ми о се би сво јим де ли ма.

(Глу мац Ра де Шер бе џи ја, „Блиц”, 23. јун)

* * *

* * *
Ово што се де ша ва по ка зу је нам ко ји су ин стру мен ти
на рас по ла га њу – ра зни ви до ви гра ђан ског от по ра.
Ко ли ко су де ло твор ни, то је ве ли ко пи та ње. Ме не је
мно го упла ши ло раз ми шља ње љу ди из Европ ске уни -
је ко ји су ре кли да ми не ма мо шан су да не што на -
пра ви мо. За што? Ми не ма мо опо зи ци ју ко ја у ово ме
тре нут ку мо же озбиљ но да се су прот ста ви по зи ци ји.
До про ме не до ла зи увек пу тем из бо ра. Са да се по -
ста вља ве ли ко пи та ње – а шта ура ди ти да би се ство -
ри ла та опо зи ци ја? Ду бо ко се на дам да ће ова зе мља
ко нач но схва ти ти, по сле пр ве не у спе ле ре фор ме пра -
во су ђа, ка кво је суд ство. То суд ство по ста је све ло -
ши је, све за ви сни је, на ње га се вр ше по сред ни ути ца -
ји. Ви ше ни ко не зо ве су ди ју лич но те ле фо ном, не го
иза ђе на те ле ви зи ју и ка же ка ква је по треб на пре су -
да, шта ће се де си ти с ре фор ма ма и слич но. На дам
се да ће ова др жа ва да схва ти да не ма де мо кра ти је
ако ни је обез бе ђе на вла да ви на пра ва, по де ла вла сти
и не за ви сно суд ство и да ће ис ко ри сти ти при ли ку да
се угра де пра ва ре ше ња у устав не аманд ма не чи ја је
из ра да у то ку.

(Бив ша пред сед ни ца Вр хов ног су да Ви да Пе тро вић
Шке ро, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 22. јун)

* * *
Чак и на из глед без о па сна те о ри ја за ве ре мо же би ти
про бле ма тич на, као ре ци мо ка да не ко ве ру је да је Ан -
ге ла Мер кел ван зе ма љац и ми сли да мо ра не што да
учи ни у ве зи с тим. Али ге не рал но го во ре ћи, оне ни су
без о па сне ка да су усме ре не про тив сла би јих или ма -
њин ских гру па, као што су из бе гли це или исто риј ски
про тив Је вре ја. У исто вре ме те о ри је за ве ре мо гу, на -
рав но, би ти опа сне за наш де мо крат ски су жи вот. ...
Сту ди је из САД по ка зу ју да убе ђе ни те о ре ти ча ри за ве -
ре још ви ше ве ру ју у сво је те о ри је на кон што се су о че
са убе дљи вим про тив до ка зи ма. Те о ри је за ве ре су из у -
зет но ва жне за иден ти тет оних ко ји ве ру ју у њих. Оне
об ја шња ва ју ка ко свет функ ци о ни ше. И та мо је све
по ве за но, не ма слу чај но сти, је дан зуп ча ник хва та дру -
ги. Пси хо ло шки, ми на ги ње мо то ме да ве ру је мо у
ства ри ко је су нам ко ри сне. Ког ни тив на ди со нан ца
ко ју има те кад стал но ла же те је пси хо ло шко оп те ре -
ће ње и лак ше је с тим иза ћи на крај кад чо век и са -
мом се би ка же: То је ипак исти на.

(Про фе сор аме рич ке књи жев но сти и исто ри је кул -
ту ре Ми ха ел Бу тер, DW, 25. јун)

4 ПОЛИТИКА
Петак, 28. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

КОНЦЕПТ

ЈКП-у „Грејање” дата
сагласност да се 
кредитно задужи
ради измирења 
обавеза „Србијагасу”

Чла но ви ло кал не вла де при -
пре ма ли су у прет ход ном пе -
ри о ду ма те ри ја ле ко ји ће се
уско ро на ћи пред од бор ни ци -
ма Скуп шти не гра да Пан че ва.
На на мен ској сед ни ци, 20. ју -
на, одо бри ли су На црт Стра те -
ги је при вла че ња ин ве сти ци ја
за пе ри од од 2019. до 2023. го -
ди не (оп ши ран текст о то ме на
стра ни 2), а на ре дов ној, 21. ју -
на, пред со бом су има ли 23
тач ке днев ног ре да.

Го во ри ло се о ра ду јав них
ко му нал них пред у зе ћа, из ме -
на ма пла но ва, так си пре во зу...

Пре по зна та ме ди ја ци ја

Нај пре су те ме би ле из ра де, из -
ме не и до пу не пла но ва де таљ не
и ге не рал не ре гу ла ци је град ских
це ли на. У де лу гра да где се на -
ла зе но ви бу вљак и же ле знич ка
ста ни ца Ае ро дром раз гра ни че -
но је јав но од оста лог зе мљишта
на по вр ши ни од 6,9 хек та ра.

У Це ли ни 2, ко јој при па да ју
Стре ли ште с Хи по дро мом и
Вој ло ви ца с То по лом, из ме њен
је план, јер је у прет ход ном ве -
ли чи на пар це ле ко ја је на ме -
ње на из град њи, ка ко је ре че -
но, вер ског објек та, би ла пре -
ма ла. Ком плекс на ко ме се на -
ла зе фа бри ке у ју жној зо ни, као
и про стор еко-ин ду стриј ске зо -
не не да ле ко од „Пе тро хе ми је”,
та ко ђе су до жи ве ли про ме не
због по тре бе при кљу че ња тер -
мо е лек тра не –то пла не у окви -
ру Ра фи не ри је на елек тро е нер -
гет ски си стем Ср би је.

Је ле на Стој ко вић Со ко ло -
вић, за штит ни ца гра ђа на гра -
да Пан че ва, пред ста ви ла је На -
црт од лу ке о ло кал ном ом буд -
сма ну. Ра ди се о уса гла ша ва -
њу с про пи си ма ви ших ин -
стан ца вла сти.

– Са др жин ски, На црт од лу -
ке по сво јој су шти ни у од но су
на прет ход ну од лу ку упот пу -
нио је по сту пак пред ло кал ним
ом буд сма ном та ко што је пре -
по знао ме ди ја ци ју као јед но од
ње го вих овла шће ња. Са да град -
ски ом буд сман мо же тра жи ти
ин фор ма ци је и од по кра јин -
ских и ре пу блич ких ор га на уко -
ли ко оце ни да у по ступ ку ова -
ко до би је не чи ње ни це мо гу да
до при не су за шти ти људ ских и
ма њин ских пра ва – ре кла је Је -
ле на Стој ко вић Со ко ло вић.

Но вом Од лу ком о так си пре -
во зу пут ни ка на те ри то ри ји гра -
да вр ши се уса гла ша ва ње са из -
ме на ма и до пу на ма За ко на о
пре во зу пут ни ка у друм ском
са о бра ћа ју. По ред ко зме тич ких

про ме на, уво де се и но ве услу -
ге, као што је „Ли мо-сер вис” –
по себ на вр ста пре во за у окви ру
ко је ће мо ћи да се из нај ми во -
зи ло са услу гом во за ча. За пар -
ки ра ње так си во зи ла ви ше се
не ће на пла ћи ва ти ло кал на ко -
му нал на так са, већ на кна да.

Тач но је, по том, од ре ђен ма -
ли про це нат јав ног ка пи та ла у
вла сни штву гра да у при вред ном
дру штву „Јат-тех ни ка”, ко је је у
по ступ ку при ва ти за ци је. На црт
од лу ке о из ме на ма Од лу ке о
суб вен ци о ни са њу тро шко ва ко -
му нал них услу га со ци јал но нај -
у гро же ни јим гра ђа ни ма пред -
ви ђа да се, с об зи ром на до са да -
шња ис ку ства, по ве ћа цен зус за
50 од сто ка ко би ви ше гра ђа на
мо гло да апли ци ра. У град ском
бу џе ту има до вољ но нов ца – за
ову на ме ну пред ви ђе но је је да -
на ест ми ли о на ди на ра.

Би ће из ме ње на и Од лу ка 
о обра зо ва њу Ко ми си је за
планове.

Порибљен водоток

Нај ин те ре сант ни ја те ма био је
Из ве штај о по сло ва њу и ре дов -
ни го ди шњи фи нан сиј ски из -
ве штај за 2018. го ди ну ЈКП-а

„Зе ле ни ло”, тј. на ја ва оно га што
ће се де ша ва ти до кра ја ове го -
ди не. Је ле на Ба ти нић, ру ко во -
ди лац фи нан сиј ског сек то ра
пред у зе ћа, ре кла је да је „Зе -
ле ни ло” за вр ши ло 2018. го ди -
ну с „мр ша вим” по зи тив ним
ре зул та том од 15.000 ди на ра.
До да ла је:

– Од го во ри ли смо свим за -
да ци ма гра да. Има ли смо сма -
ње ни ка па ци тет, од но сно број
љу ди, ко ји ни је не зна тан, али
смо ус пе ли да то ком про шле
го ди не одр жи мо до бро ста ње у
гра ду. Ве ћи на сред ста ва од пре -
не тих 141 ми ли он ди на ра из
бу џе та Гра да – 109 ми ли о на –
од но си се на одр жа ва ње јав них
зе ле них по вр ши на. Овај по сао
је с ПДВ-ом ко штао ско ро 140
ми ли о на, па смо мо ра ли то да
пла ти мо соп стве ним сред стви -
ма и са мим тим се би да ус кра -
ти мо ин ве сти ци је ко је су ва жне
за функ ци о ни са ње пред у зе ћа.

ЈКП „Зе ле ни ло” је упра вљач
Пар ка при ро де По ња ви ца, а на -
мен ска сред ства су утро ше на
та ко што је во до ток по ри бљен
и отво ре на је мо гућ ност да се
ку пе до зво ле за пе ца ње. Све у
ве зи с ве тро за шти том та ко ђе
је оба вље но ка ко ва ља.

– То је нај ва жни је из из ве -
шта ја за 2018. Са мо бих хте ла
још да ис ко ри стим мо гућ ност
да пре не сем да не ма мо ви ше
сред ста ва у 2019, па је мо гу ће
да ће ре зул тат то га би ти не за -
до вољ ство гра ђа на у ве зи са
одр жа ва њем јав них по вр ши на
– за кљу чи ла је Је ле на Ба ти нић.

Из ве штај за 2018. го ди ну под -
не ло је и ЈКП „Хи ги је на”: по -
сло ва ло је по зи тив но и има ло
до бит од 729.000 ди на ра. Уз
то, ово пред у зе ће је про шлог
ме се ца пред ло жи ло про ме ну

це нов ни ка услу га пар ки ра ња
на по себ ним пар ки ра ли шти ма.
За тим, до пу њен је про грам по -
сло ва ња ЈКП-а „Ка ча ре во”, јер
је за по вре ме не по сло ве ан га -
жо ва но не ко ли ко ли ца пре ко
за во да за за по шља ва ње.

Већ ни ци ма су по том пре зен -
то ва ни на цр ти ре ше ња о име -
но ва њу ди рек то ра три ју јав них
пред у зе ћа. Спро ве ден је јав ни
кон курс, у сва три слу ча ја под -
не та је по јед на при ја ва, па је
до са да шњим вр ши о ци ма ду -
жно сти ди рек то ра из бри са на
од ред ни ца в. д. Та ко ће ди рек -
тор ка „Гре ја ња” би ти Зден ка
Јо кић, ди рек тор „Хи ги је не”
Алек сан дар Сте ва но вић, а Град -
ске стам бе не аген ци је Не над
Ра кић. Про шао је и пред лог
од лу ке о огла ша ва њу јав ног

кон кур са за по пу ња ва ње упра -
жње ног по ло жа ја на чел ни ка
Град ске упра ве.

ЈКП-у „Гре ја ње” да та је са -
гла сност да се кре дит но за ду -
жи ра ди из ми ре ња оба ве за „Ср -
би ја га су” за ис по ру че ни гас за
прет ход ну греј ну се зо ну, а на
кра ју је „Два де се ти ме ђу на род -
ни мо то-скуп” про гла шен за
град ску ма ни фе ста ци ју.

ПЕ ТИ ЦИ ЈА НА РОД НЕ СТРАН КЕ

Уки ну ти јав не из вр ши те ље
Гра ђа ни се до во де 
у за блу ду да их
терети др жа ва

Град ски од бор На род не стран -
ке по кре нуо је пот пи си ва ње пе -
ти ци је за уки да ње јав них из -
вр ши те ља. У са оп ште њу ко је је
овим по во дом сти гло у на шу
ре дак ци ју ка же се да ће се та
пар ти ја за јед но с гра ђа ни ма
бо ри ти за „уки да ње при ват них
из вр ши те ља, јер је За ко ном о
из вр ше њу и обез бе ђе њу ле га -
ли зо ва на са мо во ља по вла шће -
них по је ди на ца, ко ји су ста -
вље ни из над за ко на и Уста ва
Ср би је”.

Став На род не стран ке је да
се овим за ко ном „ста вља ју лич -
ни ин те ре си бо га тих из над јав -
них ин те ре са”, као и да се њи -
ме „омо гу ћу је да се и нај ма ња
ду го ва ња на пла ћу ју за пле ном
и про да јом не крет ни на”, при

че му „Ср би ја не ма за кон ске од -
ред бе о имо вин ском цен зу су
ко ји би за шти тио нај у гро же -
ни је гра ђа не”.

У са оп ште њу сто ји и сле де ће:
„Из вр ши те љи овим за ко ном

има ју овла шће ња да вр ше пре -
тра жи ва ње оде ће из вр шног ду -
жни ка ко ју но си. Јед ном ка да
се омо гу ћи при ват ним ли ци -
ма да има ју пра во на пре трес,
са мо је пи та ње ко ме ће све

др жа ва да ти пра во да пре тре -
са гра ђа не. На до ку мен ти ма
ко је из да ју јав ни из вр ши те љи
сто ји грб др жа ве Ср би је. На

тај на чин се гра ђа ни до во де у
за блу ду да их те ре ти др жав ни
ор ган због ду го ва ња. За пра во
га го не при ват ни ци за ра чун
тре ћих ли ца. Та ко ђе, до зво -
ља ва се из вр ше ње без пра во -
сна жно сти, чи ме се, у пот пу -
но сти, уру ша ва прав ни си стем

др жа ве Ср би је. По ли ци ја мо -
же кри вич но да од го ва ра ако
не по мог не из вр ши те љи ма да
из ба це гра ђа не из ста но ва,
грађа ни че сто не ма ју пра во
жал бе на из вр ше ње, а и кад
има ју, жал ба не од ла же
изврше ње”.

Ак ци ја при ку пља ња пот пи -
са ор га ни зо ва на је та ко да ће
штан до ви би ти по ста вље ни пет -
ком ис пред Кул тур ног цен тра
у 18 са ти и су бо том ис пред Зе -
ле не пи ја це у 10 са ти. У пла ну
је да ло ка ци је на ко ји ма ће гра -
ђа ни мо ћи да по др же ову пе -
ти ци ју бу ду обез бе ђе не у свим
на се ље ним ме сти ма.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

НОВИ-СТАРИ ДИРЕКТОРИ ПРЕДУЗЕЋА

Десет дама извештава о тачкама дневног реда

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Јелена Стојковић
Соколовић:
„Сада градски
омбудсман може
тражити информације
и од покрајинских и
републичких органа”.

Јелена Батинић:
„Морали смо да
платимо сопственим
средствима и 
самим тим себи 
да ускратимо
инвестиције”.
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Мала матура положена,
следи друго полувреме

За вр ше но је пр во по лу вре ме ово го ди -
шњег упи са у сред ње шко ле. На кон
срам ног про пу ста над ле жних и вид но
по ја ча ног стре са иза зва ног по ме ра -
њем те ста из ма те ма ти ке са да већ вид -
но ис цр пље ни бу ду ћи сред њо школ ци
има ју још те жи за да так – да иза бе ру
шко лу у ко јој ће на ста ви ти сво је про -
фе си о нал но уса вр ша ва ње.

Про блем је у то ме што је та кав из -
бор – прак тич но нео по зив. Ако се
са да од лу чи те за струч ну шко лу, од -
ри че те се мо гућ но сти да се пре до -
ми сли те и ипак на ста ви те сту ди је
кад то ме до ђе вре ме. Ствар је у ово -
ме: до са да су се фа кул те ти упи си ва -
ли на осно ву успе ха у шко ли и ре -
зул та та по стиг ну тих на при јем ним
ис пи ти ма. Од сле де ће го ди не уво ди
се ве ли ка ма ту ра, а по е ни с ње обез -
бе ђу ју про ход ност на фа кул те те. За
тех нич ке фа кул те те ра чу на ће се, на
при мер, ре зул та ти ис пи та из ма те -
ма ти ке. Пи та ња ће за све би ти иста,
али ће не ки на ис пит иза ћи са зна -
њем из гим на зи је, а дру ги са оним
што су на у чи ли (или ни су) у струч -
ној шко ли. Пред ност при упи су, и то
ве ли ка – тре ба ли ре ћи, на стра ни је
оних пр вих... Али ово је те ма за не ки
дру ги текст, а ви, де цо, и ви, ђач ки
ро ди те љи, три пу та ме ри те.

Со лид ни ре зул та ти

Ма ли ма ту ран ти су ове го ди не, пре ма
ре чи ма зна ла ца, ко рект но ура ди ли те -
сто ве и осво ји ли со ли дан број бо до ва.
Ђа ци у Пан че ву су на те сту из срп ског
је зи ка и књи жев но сти осво ји ли 12,71
бод, што је за бод ви ше не го ла не. Бо -
дов ни сал до из ма те ма ти ке је у ран гу
про шло го ди шњег – 10,93, док су ма -
ту ран ти под ба ци ли на ком би но ва ном

Ја сна еко ном ска по ли ти ка
и ви зи ја успе ха

Но ва енер ги ја и но ви 
ни во зна ња

Ком па ни ја НИС, ко јој је до при нос на -
прет ку за јед ни це јед на ко би тан као и
до бри по слов ни ре зул та ти, пред ста -
ви ла је да нас Из ве штај о одр жи вом
раз во ју за 2018. го ди ну. Све ча ни до -
га ђај при ре ђен је 12. ју на у згра ди
Рек то ра та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Реч је о ве о ма ва жном стра те шком
до ку мен ту ко ји је уте ме љен на нај ви -
шим ме ђу на род ним стан дар ди ма и да -
је ја сну сли ку о еко ном ским, еко ло -
шким и дру гим ва жним ре зул та ти ма
по стиг ну тим у про шлој го ди ни. Пре -
ма об ја вље ним по да ци ма, ру ско-срп -
ска ком па ни ја оства ри ла је од лич не
ре зул та те у прет ход ном пе ри о ду. За -
ни мљи во је ис та ћи да из ра да ове сту -
ди је ни је за кон ска оба ве за, али НИС
те жи да бу де ли дер у ре ги о ну, па је
сто га из ве штај о кор по ра тив ној дру -
штве ној од го вор но сти и по сло ва њу ло -
ги чан по тез ме на џер ског ти ма ком па -
ни је. Из ве шта јем су об у хва ће не те ме
ко је су ва жне за по сло ва ње ком па ни је
и су штин ски мо гу ути ца ти на про це ну
и од лу ке ор га на упра вља ња и за ин те -
ре со ва них стра на. Као осно ва за из ра -
ду ма три це ма те ри јал но сти ко ри шће -
ни су ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве -
де ни у фор ми ин тер вјуа са свим за ин -
те ре со ва ним стра на ма. При ли ком изра -
де Из ве шта ја по што ван је свет ски стан -
дард гло бал не ини ци ја ти ве за из вешта -
ва ње GRI (Global Reporting Initiative),
уз до да так за сек тор наф те и га са.

Алек сан дар Ан тић, ми ни стар ру -
дар ства и енер ге ти ке, отво рио је скуп

и у свом по здрав ном го во ру ука зао на
зна чај по што ва ња прин ци па одр жи -
вог по сло ва ња, те на вео НИС као до -
бар при мер у тој обла сти.

Реч вла сни ка

– По но сан сам што сам ми ни стар ре -
со ра у чи ју над ле жност спа да и јед на
од кључ них ком па ни ја у енер гет ском
сек то ру, ком па ни ја НИС, ко ја по кла -
ња огром ну па жњу одр жи вом раз во ју
и свим оним вред но сти ма ко је да нас
про мо ви ше мо, а ве за но је за дру штве -
но од го вор но по на ша ње и за по др -
шку сви ма они ма ко ји ма је она по -
треб на. Ор га ни за ци ја и успе шност по -
слов ног сек то ра не мо гу се ме ри ти
ис кљу чи во оства ри ва њем мак си мал -
ног про фи та, већ упра во ни во ом бри -
ге за за јед ни цу и жи вот ну сре ди ну.
Ду бо ко ве ру јем да је за ре ша ва ња про -
бле ма одр жи вог раз во ја по треб на јед -
на но ва енер ги ја и но ви ни во зна ња и

за то да нас хо ћу са овог ме ста пре све -
га да упу тим по ру ку Уни вер зи те ту,
мла ди ма, да мо ра ју да ти кључ ни до -
при нос про ме ни све сти код нас, про -
ме ни нас са мих, про ме ни пре све га
ни воа вред но сти с ко ји ма је и мо ја
ге не ра ци ја од ра ста ла ка ко би смо сви
за јед но као дру штво да ли нео п хо дан
до при нос оства ри ва њу ци ље ва одр -
жи вог раз во ја и да сви за јед но бу де -
мо део јед ног бо љег, ква ли тет ни јег и
пле ме ни ти јег дру штва – ре као је на
кра ју свог по здрав ног го во ра ми ни -
стар Ан тић.

Ки рил Тјур де њев, ге не рал ни ди рек -
тор НИС-а, ис та као је да за НИС одр -
жи ви раз вој зна чи на пре дак, мла дост,
зна ње, здра вље и бу дућ ност.

– Због то га су на ша основ на опре де -
ље ња на по љу одр жи во сти ула га ња у
за јед ни цу у ко јој жи ви мо и ра ди мо,
по себ но у мла де, њен нај ва жни ји и
нај ви тал ни ји део. Исте ци ље ве и опре -

де ље ња пре по зна ли смо и у стра те ги ји
на шег нај ва жни јег парт не ра – Вла де
Ср би је. Уве рен сам да ће мо, ра де ћи
за јед но, по сти ћи из у зет не ре зул та те.
Њи хо ве до бре ефек те осе ти ће и они
ко ји тек до ла зе, а то и је сте сми сао
одр жи вог раз вој – ре као је Тјур де њев.

Успе шна го ди на

НИС је је дан од пи о ни ра из ве шта ва -
ња о одр жи вом раз во ју у Ср би ји и ово
је де ве ти из ве штај од по чет ка из ве -
шта ва ња 2011. го ди не. У ово го ди -
шњем из ве шта ју по слов ни при о ри тет
НИС-а био је на ста вак ула га ња у раз -
вој не про јек те, па је укуп но ин ве сти -
ра на 41 ми ли јар да ди на ра, што је 55
од сто ви ше не го го ди ну да на ра ни је.
Оства ре на је не то до бит од 25,1 ми -
ли јар де ди на ра, док је ак ци о на ри ма
на име ди ви ден де ис пла ће но 6,9 ми -
ли јар ди ди на ра.

Ка да је реч о за шти ти жи вот не сре -
ди не, од 2009. го ди не, ка да је „Га -
спром њефт” по стао ве ћин ски ак ци о -
нар ком па ни је, НИС је у про јек те за -
шти те жи вот не сре ди не уло жио ви ше
од 13 ми ли јар ди ди на ра, од че га је
320 ми ли о на ди на ра ин ве сти ра но у
про шлој го ди ни. По ред то га, за уна -
пре ђе ње ве шти на и обу ке за по сле них
из дво је но је 237 ми ли о на ди на ра.
НИС је у 2018. го ди ни пре да но ра дио
и на на прет ку за јед ни це у раз ли чи -
тим обла сти ма и у ре а ли за ци ју дру -
штве но од го вор них про гра ма уло жио
око 408 ми ли о на ди на ра.

НИС ПРЕД СТА ВИО ИЗ ВЕ ШТАЈ О ОДР ЖИ ВОМ РАЗ ВО ЈУ ЗА 2018. ГО ДИ НУ

Ула га ња у мла де за одр жи ву Ср би ју

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

НИС-ова „ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА”

Сарад ња са шко ла ма
У из ве шта ју НИС-а се на во ди да је у
2018. го ди ни у Тех нич кој шко ли
„23. мај” у Пан че ву, у са рад њи с
Ми ни стар ством про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја и За во дом за
уна пре ђе ње обра зо ва ња и вас пи та -
ња, акре ди то ван но ви обра зов ни
про фил „тех ни чар за пре ра ду нафте
и га са”, за по тре бе Ра фи не ри је наф -
те Пан че во. У школ ској 2018/2019.
го ди ни упи са на је пр ва ге не ра ци ја
од три де сет уче ни ка. Та ко ђе, опре -
мље на је па мет на учи о ни ца и отво -
ре на но ва еко ло шка ла бо ра то ри ја.

По ред то га, у го ди шњем НИС-
-овом до ку мен ту о одр жи вом раз -
во ју на ве де но је и да су у окви ру
Ме мо ран ду ма о са рад њи с Ма шин -
ском шко лом у Пан че ву и Елек тро -
тех нич ком шко лом „Ни ко ла Те сла”
до пу ње ни и при ла го ђе ни на став ни
про гра ми и опре мље ни но ви НИС
ка би не ти с ци љем по бољ ша ња усло -
ва за шко ло ва ње ка дра за по тре бе
Ра фи не ри је наф те Пан че во.

ПРИ ЗНА ЊА СТУ ДЕН ТИ МА

Мар љи ви рад и 
ве ли ка од ри ца ња

За ме ник гра до на чел ни ка Пре драг
Жив ко вић и град ски већ ни ци мр
Та тја на Бо жић и Не ма ња Ро тар у
сре ду, 26. ју на, до де ли ли су на гра -
де нај бо љим сту ден ти ма из Пан -
че ва за ре зул та те по стиг ну те то -
ком шко ло ва ња и обра зо ва ња за
школ ску 2018/19. го ди ну, као и на -
да ре ним по је дин ци ма ко ји су уче -
ство ва ли у ра ду Ре ги о нал ног цен -
тра за та лен те „Ми хај ло Пу пин”.
Јед но крат ну нов ча ну по моћ у из -
но су од 30.000 ди на ра до би ло је
де вет на ест сту де на та чи ја је про -
сеч на оце на нај ма ње 9,00.

У обра ћа њу на гра ђе ни ма за ме -
ник гра до на чел ни ка је ис та као да
нов ча на по др шка ни је ве ли ка и да
она не мо же да ком пен зу је мар -
љи вост, труд и по све ће ност ко је су
сту ден ти уло жи ли то ком ака дем -
ског обра зо ва ња.

Још пре де сет го ди на пан че вач -
ка ло кал на са мо у пра ва са гле да ла
је зна чај до де љи ва ња ових сим бо -
лич них али пре сти жних на гра да,
ко ји ма же ли да ука же на да ре ној
пан че вач кој омла ди ни за хвал ност
за уло же ни труд. Бри га о мла дим
та лен ти ма кроз пру жа ње фи нан сиј -
ске по др шке и јав но ис ти ца ње вред -
но сти ко ји ма они те же при мер је
до бре прак се ло кал не са мо у пра ве.
Иа ко су сред ства сим бо лич на, би -
тан је гест ко ји до ка зу је спрем ност
на ше ло кал не за јед ни це да по др жи
оне ко ји свој успех гра де на мар -
љи вом ра ду и ве ли ком од ри ца њу.

По ру ка је ја сна, на ме ра та ко ђе –
про мо ви са ти и по мо ћи ко ли ко је
то мо гу ће успе шним мла дим љу -
ди ма ко ји пред ста вља ју по зи тив не
уз о ре у дру штву.

Ако се сада одлучите за
стручну школу, занавек се
одричете могућности да
касније студирате.

УПИС ЗА ШКОЛ СКУ 2019/2020.

ИМА ТЕ ПРА ВО НА ДВА ДЕ СЕТ ЖЕ ЉА
Школа Смерови 2018

1.Гимназија
Природно-математички 82,99

Друштвено-језички 75,14

2.Економска

Економски техничар 72,18

Финансијски техничар 70,36

Правни техничар 75,43

Туристичко-хотелијарски техничар 72,58

Трговац 50,38

Кувар 60,97

Конобар 55,93

Посластичар 57,36

3.Медицинска

Медицинска сестра - техничар 80,60

Медицинска сестра - васпитач 77,34

Здравствена неговатељица 62,36

4.Пољопривредна

Пољопривредни техничар

Ветеринарски техничар 57,14

Техничар пољопривредне технике

Пољопривредни производач 42,80

Цвећар-вртлар 42,54

5.Машинска

Машински техн. за компј. констр. 52,92

Техничар мехатронике 65,34

Машински техн моторних возила 61,42

Техничар за КомпјУправљ 54,76

Техничар друмског саобраћаја 67,62

Аутомеханичар 50,76

Бравар-заваривач 56,85

Оператер машинске обраде 50,11

Возач моторних возила 59,01

6.Електротехничка

Електротехничар енергетике 59,34

Електротехничар мултимедије 76,42

Електротехн информацио технолог 87,65

Електортехн телекоминикација 72,75

Електротехничар процесног управљ. 68,15

Администратор рачунарских мрежа 83,36

Електромеханичар за терм и расх уред. 46,70

7.Техничка школа

Техн. за инд. фармац технологију 64,34

Техничар за заштиту животне средине 61,63

Техн за графичку припрему 62,93

Прехрамбени техничар 55,51

Геодетски техничар - геометар 58,69

Архитектонски техничар 64,21

Техничар за прераду нафте и гаса 58,26

Пекар 53,41

Месар 42,74

Мушки фризер 55,32

Женски фризер 60,03

те сту – про шле го ди не про се чан број
бо до ва био је 12,5, а ове 11,33. (Мак -
си ма лан број био је 20.)

Ове сед ми це, у пе так и су бо ту, 28.
и 29. ју на, основ ци ће у ма тич ним
шко ла ма пре да ва ти спи сак же ља (има -
ју пра во на чак 20 шко ла) за упис у
сред ње струч не шко ле и гим на зи је на
те ри то ри ји Ср би је. Ли ста же ља са др -
жи ши фру уче ни ка, на зив и ме сто
шко ле, ши фру и на зив обра зов ног
про фи ла и тип или смер сред ње шко -
ле или гим на зи је. Над ле жни апе лу ју
на кан ди да те и њи хо ве ро ди те ље да
па жљи во по пу ња ва ју ли сте ка ко би се
из бе гле евен ту ал не гре шке и са ве ту ју
им да ода бир шко ла ускла де с ре зул -
та ти ма и мо гућ но сти ма де те та.

Бо дов ни сал до

Као и сва ке го ди не, ра чу на ри у цен -
трал ном опе ра тив ном си сте му Ми -
ни стар ства про све те ау то мат ски ће
ран ги ра ти уче ни ке за чи та ву Ср би ју.
Кан ди да ти ће, пре ма укуп ном бро ју
бо до ва оства ре ном по свим осно ви ма
ко ји се вред ну ју за упис у је дин стве -
ну ранг-ли сту, за у зе ти од ре ђе но ме -
сто. Бо дов ни сал до се утвр ђу је на
осно ву успе ха у основ ној шко ли, бро -
ја бо до ва на ква ли фи ка ци о ним ис пи -
ти ма из ма тер њег је зи ка, ма те ма ти ке
и ком би но ва ног те ста и бо до ва ко је је
кан ди дат, евен ту ал но, осво јио на осно -
ву ре зул та та на др жав ним и ме ђу др -
жав ним так ми че њи ма.

Пре ма опре де ље њу уче ни ка и бро -
ју бо до ва на је дин стве ној ранг-ли -
сти, кан ди да ти се рас по ре ђу ју по сме -
ро ви ма.

У се дам сред њих шко ла на те ри -
то ри ји гра да Пан че ва (Ма шин ска
шко ла Пан че во, Елек тро тех нич ка
шко ла „Ни ко ла Те сла”, Еко ном ско-
тр го вин ска шко ла „Па ја Мар га но -
вић”, Тех нич ка шко ла „23. мај”, Ме -
ди цин ска шко ла „Сте ви ца Јо ва но -
вић”, По љо при вред на шко ла „Јо сиф
Пан чић” и Гим на зи ја „Урош Пре -
дић”) има ме ста за 1.550 ма ту ра на та
(што је ви ше од укуп ног бро ја ђа ка
ко ји су у Пан че ву за вр ши ли осмо -
лет ку) и они мо гу кон ку ри са ти за
пре ко че тр де сет про фи ла. Ко на чан
рас по ред по шко ла ма и обра зов ним
про фи ли ма би ће об ја вљен 7. ју ла, а
упис уче ни ка у сред ње шко ле за ка -
зан је за 8. јул.Број бодова потребан за упис прошле године

„НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ К”

За холивудски осмех
Закорачите и ви у ординацију
модерне стоматологије „Нико-
дент медик” и поклоните себи
здрав и леп осмех. У овом са-
временом центру за хитну и ре-
стауративну стоматологију, ко-
јим руководи др Ђорђе Нико-
лић, имају идеално решење за
сваки ваш проблем.

Надокнадите зубе импланта-
тима водећих светских произ-
вођача по најприступачнијим
ценама у региону. Исправите
своје зубе уз помоћ најмодер-
нијих технологија, премијерно
представљених у свету, а сада и
код нас у „Никоденту”. Решите
се безубости за само неколико
дана, колико је сада потребно
за израду протеза или мостова.
Улепшајте своје лице филери-
ма познате француске лабора-
торије.

Нека ваш савршен осмех за-
иста буде ваш најбољи адут.

„Никодент медик” се налази
преко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2, а пре-
глед можете заказати путем те-
лефона 064/21-75-056. Д. К.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Вре ме је од мо ра и лет ње ра -
зо но де. Ма где се на ла зи ли –
на мо ру, је зе ру, град ском ба -
зе ну или у ба -
њи – сун це је
ту, са сво јим
до брим и ло -
шим осо би на -
ма. Пред но сти
уме ре ног сун -
ча ња (ују тру до
10 и по под не
од 17 са ти) је -
су по ве ћа на
про из вод ња ви -
та ми на Д и се ро то ни на, а са -
мим тим и ра до сти жи во та.

Ме ђу тим, рет ко ко од нас
мо же ис по што ва ти ре жим ра -
ног уста ја ња на од мо ру, па се
мно ги нај че шће сун ча ју упра -

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

Ме ре за шти те 
од сун ца

За ба(да )ва

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако има те про бле ма с про -

ши ре ним ве на ма, ево шта у

том слу ча ју са ве ту је по зна -

та тра вар ка Ма ри ја Тре бен.

Од вар: у три ли тра во де

про ку вај те 500 г све жег ко -

ре на (ри зо ма) и ли сто ва па -

пра ти, а он да у том од ва ру,

што је мо гу ће то пли јем, др -

жи те но ге. Од вар мо же те

ко ри сти ти три да на уза стоп це, са мо га прет ход но под греј те.

Об ло зи: До бро опе ри те про из вољ ну ко ли чи ну ру со ма че, сит но је

из гње чи те, до да ју ћи ма ло вру ће во де, та ко да на пра ви те ка шу. Сме -

су ста ви те у чи сту ла не ну или па муч ну кр пу, па по ло жи те на бол но

ме сто. Оста ви те да сто ји пет ми ну та. По сту пак мо же те по но ви ти још

не ко ли ко пу та то ком да на у од ре ђе ним вре мен ским раз ма ци ма.

Код чи ре ва и про ши ре них ве на по ма жу об ло зи од жу те мр тве ко -

при ве. Три пу не ка ши чи це по па ри те с по ла ли тра во де, па пу сти те

да крат ко од сто ји. Екс трак том на ква си те плат но и ста вљај те то пле

обло ге.

Спас за
прошире не ве не

во у нај не здра ви јем пе ри о ду
– од по дне ва. Ако већ не
може те про ме ни ти ту на ви -
ку, ме ре за шти те и пре до стро -
жно сти при од ла ску на плажу
мо ра ју би ти на за и ста високом
ни воу. Не ште ди те но вац за
ква ли тет не кре ме за те ло са
за штит ним фак то ром 50. Бит -
но је да на ба ви те и по себ не
кре ме за ли це, та ко ђе са за -
штит ним фак то ром 50. Не за -
бо ра ви те да на ма же те и усне.
Бит на је и фи зич ка за шти та,
па свој аут фит упот пу ни те ше -
ши ром с ве ли ким обо дом или
ка пом ко ја по кри ва уши, сун -
ча ним на о ча ри ма и не ком
ши ро ком тан ком ту ни ком све -
тлих бо ја. Са да је ве о ма за -
сту пље на и оде ћа за пли ва ње

и бо ра вак на
сун цу од спе -
ци јал них ма те -
ри ја ла ко ји не
п р о  п у  ш т а  ј у
UVA и UVB
зра ке, ко ју то -
пло пре по ру -
чу је мо. Ка да
иза ђе те из во -
де, об но ви те
кре му са UV

за шти том и скло ни те се у
хлад, уз осве жа ва ју ћи при -
род ни сок или во ду.

Деч ја ко жа је још осе тљи -
ви ја, па јој тре ба по себ на бри -
га у ви ду ме ди цин ских кре ма
са за штит ним фак то ром 50
на ме ње них том уз ра сту. Че -
сто об на вља ње кре ма, ка пи це
ко је по кри ва ју врат и уши,
сун ча не на о ча ре, рас хла ђи ва -
ње, хи дри ра ње и ве ли ки хлад
и – игра мо же да поч не.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко днев но ула -
же мо на пор да би смо за се бе
одво ји ли ма ло вре ме на за опу -
шта ње, за ба ву, раз би бри гу...
Бро ји мо да не до не ког „зва -
нич ног” од мо ра ка да би тре -
ба ло да „ко нач но” про ди ше -
мо пу ним плу ћи ма без ро ко -
ва, оба ве за, при ти са ка. Ма -
шта мо да нам
се до го ди не -
што дру га чи је,
по кре тач ки,
не што вред но
пре при ча ва ња
до не ког сле -
де ћег фор мал -
ног од мо ра.

При ти сну ти
оба ве за ма ко -
је до да ју те жи -
ну уо би ча је ној сва ко дне ви ци,
при хва та мо ло ше на ви ке као
је ди ни из вор за до вољ ства и
за ба ве и ти ме на вр ло не за -
ба ван на чин до дат но угро жа -
ва мо здра вље. Стре сне си ту -
а ци је, у ко је не ми нов но „упа -
да мо” у на сто ја њу да бу де мо
при ме ће ни и при хва ће ни,
бло ки ра ју сва ки осе ћај за до -
вољ ства, осим оног ко ји пру -
жа ју ло ше на ви ке.

Ухва ти ли смо са ми се бе у
зам ку, же ле ћи да уне се мо у
свој жи вот ма ло за ба ве,
опушта ња, рав но те же... Укла -
па мо се у „та ко тре ба ња”

наметну та од стра не буч них,
упор них, дру га чи јих, сма тра -
ју ћи их за бав ним. Тро ши мо
не по но вљи ве да не овог на шег
вре мен ског ни за у по ку ша ји -
ма да се осе ћа мо до бро по
упут стви ма дру гих. „Ду ше бри -
жни ка” и њи хо вих пре по ру ка
за на чи не на ко је тре ба да се
опу шта мо и за ба ви мо има све
ви ше и ни ка да не ће мо би ти
до вољ но до бри у то ме, јер се
оче ки ва ња ко ја се по ста вља ју
пред нас уве ћа ва ју не ве ро ват -
ном бр зи ном. Осе ћа мо се све
не у спе шни је, не за до вољ ни је и
те рет све при сут ног стре са се
по ве ћа ва. Окре та ње ло шим на -
ви ка ма по ста је је ди ни из лаз и
пру жа тре нут ни осе ћај сре ће
и де ша ва ња не чег за бав ног.

Док оче ку је мо да се по вод
за за ба ву на ла зи из ван нас,
осе ћа мо се све бес по моћ ни -
је. Све што нам је по треб но
за осе ћај ис пу ње но сти већ

има мо. Не мир
и не за до вољ -
ство ко је осе -
ћа мо, ми го ље -
ћи се сва ко -
днев ним при -
ти сци ма, пред -
ста вља ју по ру -
ку ко ју са ми
се би ша ље мо.
За ба да ва се
тру ди мо и му -

чи мо ми сле ћи да је за ба ва
ако сле ди мо упут ства ка ко
тре ба да из гле да мо, ку да да
иде мо, шта да обла чи мо...

Пра ва за ба ва је за по сли ти
ум да ре ша ва не што те шко и
не ра зу мљи во и у ти ши ни
ослу шки ва ти свој уну тра шњи
глас. От кри ва ти пра ву хра ну
за сво ју ду шу, пу сти ти та лен -
ти ма да се раз ма шу, про на -
ла зи ти ле по ту у све му и сва -
ко ме, али пр вен стве но у се -
би. Е, то је пра ва, не пре кид -
на за ба ва!

По кре ну ти за ба ву или не –
од лу ка је, као и увек, на ва ма.

Ако сте ове го ди не пр ви пут
су о че ни с но вим иза зо ви ма ро -
ди тељ ства, пре не го што до жи -
ви те нер вни слом, по слу шај те
шта пси хо лог има да вам ка же.

У се зо ни рас пу ста и го ди шњих
од мо ра ко ја је сту пи ла на сна -
гу, и ове го ди не ће ве ли ки број
ти неј џе ра од ва жно ис ту пи ти
пред сво је ро ди те ље с мол бом
да пр ви пут са мо стал но ле ту ју
с дру штвом. Ако сте упра во ви
у тој гру пи ро ди те ља ко ји су се
на шли у не бра ном гро жђу, си -
гур но вам ни је ни ма ло све јед -
но, ко ли ко год да сте се при -
пре ма ли за овај тре ну так.

Бри ге и стра хо ви у ве зи са
си гур но шћу и без бед но шћу ва -
шег де те та као да се „па ле” ау -
то мат ски. Шта ако се раз бо ли?
Шта ако из гу би до ку мен та и но -
вац? Шта ако бу де не ког про -
бле ма тич ног по на ша ња? Шта
ако ни је пра во вре ме? Обич но
баш ре чи ма „шта ако...” по чињу
да се од мо та ва ју сви мо гу ћи и
не мо гу ћи не по жељ ни сце на ри -
ји у ва шој гла ви. И пре но што
до ве де те се бе на иви цу нер вног
сло ма, по слу шај те шта психо -
ло зи има ју да ка жу на ову те му.

Ин ди ви ду ал на ствар

– Чи ње ни ца је да не по сто ји јед -
но зна чан од го вор на пи та ње када
је пра ви мо ме нат да се мла да

осо ба упу ти на мо ре без
ро ди те ља, јер је све то ин -
ди ви ду ал но. Ипак, не ко
оп ти мал но вре ме, ка да је
ве ћи на ти неј џе ра већ до -
вољ но спрем на и ста са ла
за ова кав „по ду хват”, је сте
от при ли ке с на вр ше них
16-17 го ди на. Ме ђу тим, на гла -
ша вам, ово ни је стрикт но пра -
ви ло и не мо ра да зна чи да ће
сва де ца тог уз ра ста би ти у до -
вољ ној ме ри зре ла и од го вор на
за ис ко рак у не по зна то, као ни
да ће по је ди на не што мла ђа де -
ца би ти не спрем на за то – да ла
је од го вор на ва жно пи та ње Ја -
дран ка Гру ји чић Ђу рић, пси хо -
лог и по ро дич ни пси хо те ра пе ут
из удру же ња „Пси хо ге не за”.

При до но ше њу од лу ке сва -
ка ко узми те у об зир и то да ли
је ва ше де те до са да већ би ло
на не кој вр сти од мо ра без вас,
би ло да су то пу то ва ња са шко -
лом, би ло с не ким спорт ским
клу бом или пле сном гру пом.
Иа ко у овим слу ча је ви ма по -
сто ји над зор од ра сле осо бе –
учи те ља или тре не ра, то је

шта од но вих на ви ка да усво ји.
По мо зи те му у то ме и на пра -
ви те план ка ко да за јед нич ким
сна га ма по стиг не те спрем ност
за одва ја ње – са ве ту је Ја дран -
ка Гру ји чић Ђу рић.

Ствар по ве ре ња

Ако ипак до не се те од лу ку да
пу сти те де те на од мор са мо,
пси хо лог пре по ру чу је да га су -
о чи те с тим да је то при ви ле -
ги ја ко ја са со бом но си и ве ли -
ку до зу од го вор но сти.

– По при чај те о то ме ка ко га
на ле то ва ње ша ље те упра во за -
то што има те по ве ре ња у ње га
и да је из у зет но ва жно да то
по ве ре ње сво јим по на ша њем
оправ да. Та ко ђе, по ста ви те јасна
пра ви ла и усло ве под који ма
мо же да иде. Уна пред се до го -
во ри те ко ли ко че сто и на ко ји
на чин ће те одр жа ва ти кон такт.
Са знај те све ре ле вант не ин фор -
ма ци је у ве зи са смештајем,

дру штвом с ко јим иде, њи хо ве
бро је ве те ле фо на, као и те ле -
фо не њи хо вих ро ди те ља. Отво -
ре но раз го ва рај те и о по тен ци -
јал ним те шко ћа ма и опа сно -
сти ма с ко ји ма се би ло ко од
нас мо же су сре сти то ком пу -
то ва ња, али при том не мој те
сво је де те за пла ши ти и за си -
па ти мо рем не по треб них ин -
фор ма ци ја. Пр во са мо стал но
ле то ва ње је сте кру пан ко рак и
ве ли ки иза зов и за ро ди те ље и
за де те, али исто вре ме но то је
сво је вр сна шан са да де те стек -
не или раз ви је не ке но ве ве -
шти не, зна ња и спо соб но сти,
да обо га ти се бе и свој уну тра -
шњи свет. Пру жи те му при ли -
ку да вам на де лу по ка же и до -
ка же да је зре ла, спо соб на и
са мо стал на мла да осо ба. Мо -
жда вам ваш бун тов ни ти неј -
џер то не ће ди рект но ре ћи, али
ће то што чи ни те за ње га и те
ка ко уме ти да це ни – за кљу чу -
је Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

свака ко до бра при пре ма за оно
што са да сле ди.

– Уко ли ко ва ше де те, из не -
ког раз ло га, ни је има ло при ли -
ку да пу ту је на екс кур зи је, ве -
ћи иза зов је пред ва ма, али не
бу ди те обес хра бре ни. Да ли је
оно спрем но за са мо стал но ле -
то ва ње про це ни ће те на осно ву
ње го ве зре ло сти и од но са ко ји
има пре ма се би, љу ди ма у свом
окру же њу и сва ко днев ним оба -
ве за ма. Не за бо ра ви те да, ма
ко ли ко да је ва шем де те ту ста -
ло, бит но и ва жно да иде с дру -
штвом, ипак сте ви ро ди тељ ко -
ји је од го во ран за ње га, бар док
оно не по ста не пу но лет но и фи -
нан сиј ски не за ви сно од вас. Ва -
ша реч је по след ња – ис ти че
на ша са го вор ни ца.

Она на гла ша ва да фи нал на
од лу ка мо ра би ти за сно ва на на
то ме ко ли ко по ве ре ња има те у
де те. 

Ком про мис ко ји то ни је

– Ка да ни су си гур ни да је де те
пот пу но зре ло за са мо стал но
ле то ва ње, а у же љи да му уго -
де, ро ди те љи че сто под ле жу
ком про ми сном ре ше њу, та ко
што му до пу сте да иде са мо,
али под усло вом да и они бо ра -
ве у истом ме сту у исто вре ме.
Мо рам на гла си ти да ова си ту а -
ци ја за де те мо же да бу де вр ло
ло ша. Оно мо же до жи вети

Све што нам је
потребно за осећај
испуњености 
већ имамо.

Дечја кожа је 
још осетљивија, 
па јој треба 
посебна брига.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

БЕС ПЛАТ НО СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ 
ЗА БРАК И ПО РО ДИ ЦУ

Од 1. ју ла по чи ње да ра ди Са ве то ва ли ште за брак и по ро ди -

цу, ко је ће пру жа ти бес плат не услу ге све до кра ја го ди не. Овај

про је кат је фи нан сиј ски по др жао Град, а ре а ли зо ва ће га удру -

же ње „Пси хо ге не за – цен тар за еду ка ци ју и лич ни раз вој”.

Ко ри сни ци услу га мо гу би ти: по ро ди це у кри зи, јед но ро -

ди тељ ске по ро ди це, брач ни и пред брач ни парт не ри и по ро -

ди це у бра ко ра звод ном по ступ ку. У са ве то ва ли ште се мо же те

ја ви ти ако има те про бле ма у ко му ни ка ци ји или кон флик те у

бра ку и по ро ди ци, иза зо ве у парт нер ским од но си ма или ди -

ле ме и по те шко ће у ве зи с вас пи та њем и од го јем де це.

Са ве то ва ли ште ће ра ди ти утор ком и че тврт ком, од 15 до

19 са ти. При ја ве су оба ве зне пу тем те ле фо на 061/64-72-

290. Ко ор ди на тор ка са ве то ва ли шта је Ја дран ка Гру ји чић

Ђу рић, пси хо лог и по ро дич ни пси хо те ра пе ут, а струч на са -

рад ни ца је Ма ри на Ја ћи мов ски, со ци јал на рад ни ца и по ро -

дич ни пси хо те ра пе ут.

Прво путовање без родитеља обично се деси са 16-17 година

МА ЛО ДЕ ТЕ – МА ЛА БРИ ГА...

КА КО ДА ПРЕ ЖИ ВИ ТЕ СА МО СТАЛ НО
ЛЕ ТО ВА ЊЕ ВА ШЕГ ТИ НЕЈ ЏЕ РА

Ма колико да је вашем детету 
стало да иде с друштвом, 
ипак сте ви одговорни 
за њега и ваша реч 
је последња.

искљу чи ва ње из гру пе, исме -
ва ње или не ки дру ги вид не -
при јат но сти, ако оста так дру -
штва са зна да су му ро ди те љи
у бли зи ни. Ма ло ко од дру га ра
ће то схва ти ти по зи тив но, а на
ва ше де те ће вр ло ве ро ват но
по че ти да гле да ју као на „уље -
за” ко ји је у до слу ху са сво јим
ро ди те љи ма. Ако већ ни сте си -
гур ни да ли вам је де те до вољ -
но зре ло, нај по жељ ни ја ва ри -
јан та је да на ле то ва ње иде те с
по ро ди ца ма у ко ји ма се де ца и
ро ди те љи ме ђу соб но по зна ју и
дру же. Об ја сни те де те ту због
че га мо ра са че ка ти сле де ће ле -
то, ре ци те му због че га сте за -
бри ну ти, шта би сте во ле ли да
про ме ни у свом по на ша њу, а



жи вот но угро жен – на гла ша ва
са го вор ник „Пан чев ца”.

Ка ко убла жи ти те го бе

Не сно сна гла во бо ља, ви сок при -
ти сак и бо ло ви – не ки су од
глав них раз ло га због ко јих во -
зи ла Хит не по мо ћи ових да на
кр ста ре гра дом жу ре ћи да на -
шим су гра ђа ни ма до не су олак -
ша ње. Теп шић ка же да је тач -
но да вре ме и те ка ко има ве зе
са овим те го ба ма.

– Фак то ри ко ји до при но се
по ја ви гла во бо ље и ми гре не су
де хи дра та ци ја, све тлост и су -
же ни крв ни су до ви у мо згу. Вре -
мен ске про ме не до при но се по -
ја ви свих ових фак то ра. У ко -
сти ма гла ве и ли ца су сме ште -
не шу пљи не, та ко зва ни си ну си,
у ко ји ма се при ти сак ва зду ха
ме ња у за ви сно сти од ат мос -
фер ског при ти ска. Ово се сма -
тра јед ним од мо гу ћих раз ло га
за по че так гла во бо ље. Та ко ђе,
ра де се ис тра жи ва ња о ути ца ју
гр мља ви не на по че так те го ба
код осо ба ко је има ју скло ност

ка ми гре но зним гла во бо ља ма.
Сма тра се да на про ме не крв -
ног при ти ска, то јест про ме ра
крв них су до ва, ути чу ат мос фер -
ски при ти сак и про ме на тем -

пе ра ту ре ва зду ха. Ове ва ри ја -
ци је крв ног при ти ска су по себ -
но из ра же не код ста ри јих од
ше зде сет пет го ди на. Прет по -
ста вља се да раз ло зи бо ла у згло -
бо ви ма код про ме не вре ме на
од но сно па да ат мос фер ског при -
ти ска ле же у по ја ча ном оти ца -
њу ме ког тки ва у пре де лу згло -
бо ва и на ку пља ња зглоб не теч -
но сти – ка же овај ле кар.

Драгана Кожан

Ред ки ше – ред сун ца; ред по -
пла ва – ред спа ри не; ред му ња
– ред ду ге... Не, ни је ово раз -
глед ни ца с ле то ва ња у не кој
троп ској пра шу ми, већ, као што
мо же те на слу ти ти, сва ко дне -
ви ца у Ср би ји ових да на. Ми
што ни смо на мо ру, у во ди сва -
ка ко је смо, и то про тив сво је
во ље: ако не га ца мо у ба ру шти -
на ма и му љу до ко ле на, ку па -
мо се у соп стве ном зно ју.

Сто му гро мо ва – ви ше ни је
псов ка, већ скра ће на вер зи ја
вре мен ске прог но зе, али сва ка -
ко не из о ста је бо го ра ђе ње на ра -
чун пре ја ког сун ца, пре те шких
обла ка и пре че стих олу ја. Све и
да до са да ни смо би ли ме те о ро -
па те, овог ју на смо то по ста ли
сви од ре да. Ни је ни чу до: ма ло
ко ји ор га ни зам може оста ти са -
вр ше но функ ци о на лан уз ова -
кве ме те о ро ло шке (не)при ли ке.

Ши фра „194”

Те ле фон у Слу жби хит не ме ди -
цин ске по мо ћи по след њих да -
на се уси јао. По моћ ле ка ра не -
рет ко днев но по тра жи и пре ко
се дам де сет на ших су гра ђа на.

– Нај ви ше по зи ва има мо
упра во у вре ме екс трем них
времен ских при ли ка, ка да је
тем пе ра ту ра ва зду ха ви со ка и
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кон цен тра ци ја вла ге у ва зду ху
ве ли ка. Нај ве ћи број ин тер вен -
ци ја је код ста ри је по пу ла ци је
и па ци је на та с бо ле сти ма ср ца
и ви со ким крв ним при ти ском.
Тре ба ло би на гла си ти да про -
ме не вре ме на у ве ли кој ме ри
ути чу и на аст ма ти ча ре, па ци -
јен те с ди ја бе те сом и оне с не -
у роп си хи ја триј ским бо ле сти -
ма. Зна ча јан број ин тер вен ци -
ја на јав ним ме сти ма од но си
се на мла ђу по пу ла ци ју, адо -
ле сцен те ко ји из не ког раз ло га
пре ско че до ру чак или не уно -
се до вољ но теч но сти у ор га ни -
зам те на тај на чин из ла жу се -
бе опа сно сти и ко ла би ра ју –
ка же др Ми ро слав Теп шић из
Хит не по мо ћи.

Он на гла ша ва да ипак ни је
сва ка про ме на функ ци је ор га -
ни зма за ин тер вен ци ју Хит не
по мо ћи.

– Тре ба ло би да па ци јен ти
зна ју да су ма ле ва ри ја ци је крв -
ног при ти ска и пул са нор мал -
не и да оне мо гу да се аде кват -
но ре гу ли шу обра ћа њем па жње
на унос теч но сти и ре ду ко ва -
њем фи зич ког на по ра. Исто та -
ко би тре ба ло да се па ци јен ти
с ви со ким крв ним при ти ском,
аст мом или ди ја бе те сом ин -
фор ми шу код свог ле ка ра о те -
ра пи ји и мо гућ но сти при ме не
од ре ђе них ле ко ва у ве ћим те -
ра пиј ским до за ма уко ли ко је
то по треб но – ис ти че Теп шић.

Хи дри рај те се

Чи ње ни ца је да су на ше ре ак -
ци је на вре мен ске при ли ке ин -
ди ви ду ал на ствар и у ве ли кој
ме ри за ви се од на ше спо соб -
но сти адап та ци је. Ко жа, као
наш нај ве ћи ор ган, осе тљи ва
је на про ме не тем пе ра ту ре ва -
зду ха, ва зду шног при ти ска и

кон цен тра ци је вла ге. Сто га је
јед на од нај пре суд ни јих ства -
ри ко је нам мо гу по мо ћи да
бо ље под не се мо вре мен ске про -
ме не – до бра хи дра та ци ја.

– Ве о ма је ве ли ка ва жност
хи дра та ци је ор га ни зма и сва -
ко днев ног уно са до вољ них ко -
ли чи на теч но сти. По себ ну па -
жњу тре ба по све ти ти нај мла -
ђи ма и нај ста ри ји ма, они ма с
хро нич ним бо ле сти ма, те шко
по крет ни ма и осо ба ма са ума -
ње ним пси хо фи зич ким функ -

ци ја ма, јер су они нај о се тљи -
ви ји на екс трем не вре мен ске
при ли ке и мо гу ве о ма ла ко да
де хи дри ра ју, чи ме до ла зи до
пре гре ва ња ор га ни зма и по ре -
ме ћа ја функ ци је ор ган ских си -
сте ма, угро жа ва ња здра вља, па
и жи во та – на гла ша ва Теп шић.

Чу вај те се то плоте

Вре мен ска прог но за за на ред -
ни пе ри од на ја вљу је низ сун -
ча них да на са из у зет но ви со -
ким тем пе ра ту ра ма и ни ма ло
по вољ ним ин дек сом штет ног
UV зра че ња. Пре ти нам, да кле,
опа сност од то плот ног уда ра. 

– Нај зна чај ни ји фак то ри ко -
ји до при но се то плот ној бо ле -
сти су ин тен зи ван на пор у усло -
ви ма ви со ке спо ља шње тем пе -
ра ту ре, де хи дра та ци ја, бо ле сти
пра ће не ви со ком те ле сном тем -
пе ра ту ром, кар ди о ва ску лар не
бо ле сти, хи пер ти ре о за, пре ко -
мер на те ле сна те жи на, зло у по -
тре ба ко ка и на и ам фе та ми на
и ан тип си хо тич них ле ко ва. Ва -
жно је зна ти пре по зна ти симп -
то ме и зна ке то плот не ис цр -
пље но сти у ви ду вр то гла ви це,
не све сти це, сла бо сти, муч ни -
не, по вра ћа ња, гла во бо ље, ми -
шић них гр че ва, убр за ног ди -
са ња и ра да ср ца. По ре ме ћај
све сти и пре ста нак зно је ња су
глав ни зна ци то плот ног уда ра
и па ци јент је у тим мо мен тима

Посебну пажњу треба
посветити најмлађима
и најстаријима, онима
с хроничним
болестима, и тешко
покретнима особама

Поремећај свести и
престанак знојења су
главни знаци
топлотног удара и
пацијент је у тим
моментима животно
угрожен.

ЗА ХУК ТАО СЕ МЕ ТЕ О РО ЛО ШКИ РО ЛЕР КО СТЕР

КА КО ДА ВАС ЛЕ ТО НЕ ОБО РИ С НО ГУ

ВА ЖНИ СА ВЕ ТИ ЗА  ЖИ ВОТ НА 40 ПЛУС

КА КО КО РИ СТИ ТИ КЛИ МА-УРЕ ЂАЈ

Кли ма-уре ђај је мно ги ма ових да на нај дра жи уре ђај у ста -

ну. Не ке од нај че шћих по сле ди ца не а де кват не упо тре бе ових

апа ра та је су хро нич на упа ла си ну са, ја ка гла во бо ља и уко -

че ност ми ши ћа.

ТЕМ ПЕ РА ТУР НА РАЗ ЛИ КА: Не би тре ба ло да раз ли ка из -

ме ђу спо ља шње и уну тра шње тем пе ра ту ре бу де ве ћа од се -

дам до де сет сте пе ни. 

НЕ ПРЕ ТЕ РУЈ ТЕ: Не ка тем пе ра ту ра у про сто ру у ко ме бо ра -

ви те не бу де су ви ше ни ска.

РЕ ДОВ НО ОДР ЖА ВА ЊЕ: Фил тер кроз ко ји из ла зи рас хла -

ђе ни ва здух тре ба чи сти ти ба рем јед ном го ди шње, јер је

вла жна и пр ља ва под ло га иде ал на за раз вој штет них ми -

кро ор га ни за ма, од ко јих не ки мо гу иза зва ти и упа лу плу ћа.

Пре по ру чу је се и да, у се зо ни ко ри шће ња, „кли му” дез ин -

фи ку је те од го ва ра ју ћим сред ством.

ЛО КА ЦИ ЈА ЈЕ ВА ЖНА: Ни кад не би тре ба ло да кли ма-уре -

ђај ду ва ди рект но у вас. Ја сно је да „кли му” мо ра те по ста -

ви ти та ко да ни шта не сме та про то ку ва зду ха.

ПО ТРО ШЊА СТРУ ЈЕ: Да „кли ма” не би тро ши ла пре ви ше

стру је, па зи те да вам кроз про зор то ком да на не уђе пре ви -

ше вру ћи не. За тво ри те га то ком нај то пли јег пе ри о да и за мра -

чи те про сто ри ју.

ПР ВА ПО МОЋ КОД

ТО ПЛОТ НОГ УДА РА

Уко ли ко се на ђе те у бли зи -

ни осо бе ко ја је до жи ве ла

то плот ни удар, др Ми ро -

слав Теп шић об ја шња ва

шта да учи ни те:

– Пр ва по моћ се са сто ји

у уда ља ва њу па ци јен та од

усло ва екс трем не то пло те,

на док на ди теч но сти, ква -

ше њу ко же мла ком во дом

и, по мо гућ но сти, обез бе ђи -

ва њу аде кват ног стру ја ња

ва зду ха, ко је ће убр за ти од -

во ђе ње то пло те с те ла. Сва -

ки то плот ни удар зах те ва

бол нич ко ле че ње због по -

ре ме ћа ја функ ци је ви ше

ор ган ских си сте ма и у том

слу ча ју се при ме њу је ин -

тен зив на те ра пи ја.

Овакве временске прилике налажу мудро понашање

Расхлађивање је обавезно

l Из бе га вај те хра ну ко ја по ди же те ле сну тем -

пе ра ту ру, као што су пе кар ски про из во ди и

пре ви ше ка ло рич не на мир ни це;

l узи мај те што ви ше све жег во ћа и по вр ћа;

l пиј те нај ма ње два ли тра обич не во де днев -

но и па зи те да не бу де пре ви ше хлад на;

l из бе га вај те ми не рал ну во ду, га зи ра на пи -

ћа и ал ко хол;

l не ту ши рај те се ле де ном во дом, већ мла -

ком: на кон хлад ног ту ша вру ћи на ће вам још

те же па сти;

l уми вај те се че сто и ква си те ру ке;

l пре ви ше шмин ке и пре па ра та за ко су са да

вам мо же са мо ште ти ти;

l из бе га вај те да из ла зи те из ку ће то ком нај -

то пли јег пе ри о да да на, од 11 до 18 са ти;

l у ку ћи хо дај те бо си, то ће вам по мо ћи да се

осло бо ди те ви шка то пло те;

l не мој те НИ КА ДА оста вља ти осо бе или жи -

во ти ње у пар ки ра ним ау то мо би ли ма, чак ни

на крат ко;

l из бе га вај те су ви ше ин тен зив не фи зич ке

ак тив но сти, по себ но на отво ре ном и на град -

ском бе то ну;

l ле ко ве ко је тре ба чу ва ти на тем пе ра ту ри

22–25 сте пе ни др жи те у фри жи де ру то ком

ле та;

l но си те ла га ну и удоб ну оде ћу, из бе га вај те

син те ти ку;

l ка да сте на по љу, оба ве зно по криј те гла ву

ше ши ром или ка пом све тлих бо ја;

l ко ри сти те кре му са за штит ним фак то ром

нај ма ње 30, чак и ка да сте у хла ду;

l увек но си те са со бом фла шу во де у ко ју мо -

же те на це ди ти и ли мун;

l др жи те крв ни при ти сак под кон тро лом.
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Буч не ком ши је мо же те 
да при ја ви те ано ним но

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

Сви смо на овај или онај на чин до -
жи ве ли уз не ми ра ва ње ка да ком ши је
не по шту ју кућ ни ред. То су или ста -
на ри ко ји ма ло-ма ло па сла ве ка да је
вре ме од мо ра, или бур ги ја ње су се да
у цик зо ре, не кад клом пе и шти кле
из над вас, гла сна му зи ка до ра них
са ти и слич не ства ри. Све су ово „ри -
ту а ли” ко ји не по вољ но ути чу на нер -
вни си стем. Има ли не ког ко не оче -
ку је мир у свом до му...

„Да ли мо гу да при ја вим ре ме ће ње
јав ног ми ра у мо јој згра ди... али ано -
ним но?”, пи та ла нас је јед на Ми ра
(тра жи ла је да оста не ано ним на!) с
Ко те жа, об ја шња ва ју ћи да „не же ли
да по ква ри од но се с ком ши ја ма”.

Рас пи та ли смо се у Ко му нал ној по -
ли ци ји и од го вор је: да.

Ком ши ја ко ји буч не рад ње по на вља
из да на у дан не ће до би ти ин фор ма -
ци ју о то ме ко се жа лио. Ли це у Ко му -

нал ној ко је из ла зи на те рен, ипак, мо -
ра да зна ва ше по дат ке. По треб но је
да де жур ни ко му на лац утвр ди да се
за и ста ра ди о жал би. Не рет ко се де -
ша ва ло да су гра ђа ни зва ли и уме сто
про бле ма при ре ђи ва ли „ша лу”. За све
дру ге љу де при ја ва је ано ним на.

– Ми се тру ди мо да при ја ве бу ду
што ано ним ни је, али су бје кат ко ји
из ла зи на те рен мо ра да зна ва ше
име, пре зи ме и кон такт-те ле фон. Он
мо ра да утвр ди да ли је при ја ва аде -
кват на. Де ша ва ло се да се не ко ша ли.
По да ци ко је сте нам да ли чу ва ју се –
ре као је Бог дан Са вић, на чел ник Ко -
му нал не по ли ци је.

При ја ва ће, да кле, би ти про сле ђе -
на, а оста ће ано ним на, уве ра ва нас
Са вић. Ако баш има те „лу ка вог” ком -
ши ју ко ји мо же да прет по ста ви ко га
је при ја вио, то је не што дру го. Он то
не мо же да до ка же! Ј. К.

Чи сто ћа пла не те Зе мље за ви си од на -
шег од го вор ног по на ша ња. Ако смо
ње ни при ја те љи, чу ва ће мо ње но зе -
ле ни ло и пла вет ни ло. То мо же мо чи -
ни ти на раз ли чи те на чи не. Ита ли јан -
ска вла да је 2013. го ди не Пан че ву по -
кло ни ла три елек трич на ау то мо би ла
и че ти ри елек трич на би ци кла, као и
си стем за њи хо во пу ње ње ко ји се на -
зи ва „Остр во за одр жи ви са о бра ћај”.
Под се ћа мо че му слу жи ова ста ни ца
за на па ја ње ко ја се на ла зи ис пред
Град ског услу жног цен тра.

Пре ци зни је, два од три ау то мо би ла
су за пра во ква дри ци кли ко ји се пу не
елек трич ном енер ги јом на ста лом од
сун ца и ве тра. Је дан од њих тре нут но
ко ри сти Ко му нал на ин спек ци ја. Тре -
ћи ау то мо бил је „ре но кан гу”, те рет -
но во зи ло ко је се ко ри сти за сва ко -
днев не по тре бе Град ске упра ве.

– Циљ је за шти та жи вот не сре ди не.
Град ска упра ва тре ба да да је та кве при -
ме ре и дру гим гра до ви ма, а и на шим
гра ђа ни ма. Не ма мо еми си ју угљен-ди -
ок си да. Остр во под ра зу ме ва ње го ву ма -
њу еми си ју, у из но су од 1,34 то не на

го ди шњем ни воу. То је не ких че тр де -
сет то на укуп но за три де сет го ди на, јер
се прет по ста вља да је то жи вот ни век
остр ва. Ма ли ау то мо би ли ко ри сте енер -
ги ју сун ца и ве тра, та ко да чак ште ди -
мо и ту елек трич ну енер ги ју ко ја из -
вор но до ла зи из тер мо е лек тра на. Елек -
трич ни ау то мо би ли не пра ве ни бу ку.
Спре ча ва ње бу ке спа да у до мен за шти -
те жи вот не сре ди не. Пот пу но су бе -
шум ни – из ја ви ла је Биља на Ђор дан,
енер гет ски ме на џер гра да.

За „Остр во за одр жи ви са о бра ћај”
сва ке го ди не се оста вља но вац у бу џе -
ту за ре до ван сер вис и по по тре би за
ван ре дан сер вис. Гра ђа не че сто за ни -
ма за што се је дан од укуп но де вет ге -
не ра то ра не вр ти. Он при ли ком мон -
та же ни је мо гао да бу де оспо со бљен.
Пре ма ре чи ма Би ља не Ђор дан, по -
треб но је про ве ри ти има ли га на тр -
жи шту, ко ли ко он ре ал но ко шта и да
ли је то ис пла ти во бу ду ћи да не пред -
ста вља дра стич но сма ње ње у снаб де -
ва њу елек трич ном енер ги јом.

У Ср би ји има око 148 елек трич них
во зи ла. За тај број по треб но је ви ше

пу ња ча за бр зо на па ја ње. Због то га је
„Остр во за одр жи ви са о бра ћај” упра во
са мо при мер до бре прак се. Дру ги гра -
ђа ни ко ји има ју елек трич не ау то мо -
би ле не мо гу да ко ри сте ову ста ницу,
јер она не ма уни вер за лан прикљу чак.

Ду жа во жња зах те ва до дат но пу ње ње
и дру ги при кљу чак, ко ји је на ау то мо -
би лу „ре но кан гу” на кнад но на пра -
вљен, та ко да од го ва ра овом остр ву. У
на шој зе мљи по треб но је ве ће ула га ње
у овај про је кат, ко ји за пра во сам по
се би ску по ко шта. Ј. Катана

ВЕ ТРО ГЕ НЕ РА ТО РИ ИЗА ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

ВЕ ЛИ КИ ПРИ МЕР

Спас то ком ле та је би ло ка кав про ток
ва зду ха ко ји по ма же да се лак ше ди -
ше. Док ни је би ло кли ма-уре ђа ја, љу -
ди су пра ви ли про ма ју. Ме ђу тим, по -
ја ча но стру ја ње ва зду ха, ка да се пре -
те ра, до но си и те го бе. По зна то је да
ду го из ла га ње про ма ји, ако су нам
мо кра ле ђа или ко са, мо же да по го ди
од ре ђе ни жи вац, услед че га на ста је
уко че ност или гла во бо ља. То, ипак,
не зна чи да од про ма је, кли ма-уре ђа -
ја или вен ти ла то ра тре ба да бе жи мо,
већ, као ни у све му дру гом, ни у то ме
не тре ба да пре те ру је мо. До вољ но је
да са че ка мо да се те ло пр во осу ши.

На ши су гра ђа ни с ко ји ма смо раз -
го ва ра ли исто та ко раз ми шља ју.

ДУ ШАН НИ КО ЛАШ, пен зи о нер:
– Рас хла ђу је мо се углав ном за хва -

љу ју ћи про ма ји, отва ра њем про зо ра.
Укљу чи мо кли ма-уре ђај не кад, ка да
је баш то пло, због де це. Ни је то ли ко
здра во ко ри сти ти „кли му”. Спу шта -
мо ро лет не на вре ме, да би по под не
би ло до бро. Све за ви си од то га на ко -

јој сун ча ној стра ни је стан. Про ма ја
ни је не здра ва.

ВУ КИ ЦА НЕ ДО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Кли ма-уре ђај ми сме та, јер ми

су зе очи. Ако не ко има про бле ма с
ви дом, па но си со чи ва и на о ча ре, кли -
ма-уре ђај му не при ја. Ле ти ми нај -
ви ше од го ва ра ка да отво рим про зо -
ре. Уоп ште ми не шко ди про ма ја, чак
ни то ком це лог да на. Ка да се спу сте
ро лет не, про ма ја ни је то ли ко ве ли ка.

АЛЕК САН ДАР ВУ ЈО ВИЋ, 
по штан ски рад ник:

– Ле ти пра вим про ма ју и на тај на -
чин се осве жа вам. Не сме та ми про -
маја, а ни кли ма-уре ђа ји у дру гим
објек ти ма.

ЉИ ЉА НА ДО ШЕН, пен зи о нер ка:
– Ако не мо рам, не па лим кли ма-

уре ђај. Ва здух у про сто ри ји је та да
дру га чи ји, осет на је раз ли ка. Ви ше
во лим да на пра вим про ма ју у ста ну и
да ми та ко стру ји ва здух. Док мо гу,

на тај на чин се рас хла ђу јем, ка да тем -
пе ра ту ре ни су су ви ше ви со ке. Та ко -
ђе, ако кли ма-уре ђај су ви ше ду го ра -
ди, он да је те шко иза ћи на по ље због
ве ли ке раз ли ке у тем пе ра ту ри.

СО ФИ ЈА МА РИЋ, ди пло ми ра ни ту -
ри змо лог:

– Про ма ја уме да ми сме та због
вра та и ле ђа, али нај ви ше због гла ве.
Кли ма-уре ђај та ко ђе мо же да ми шко -
ди, на ро чи то да ми ства ра гла во бо ље,
али са да кад сам у дру гом ста њу из -
гле да ми при ја. Ина че не ко ри стим
кли ма-уре ђај, али са да је спе ци фич -
на си ту а ци ја (смех).

ЂОР ЂЕ МА РИЋ, 
ди пло ми ра ни ту ри змо лог:

– Ме ни лич но не сме та, мом ор га -
ни зму сме та, али ме ни при ја (смех).
Без кли ма-уре ђа ја је не из др жи во. С
вре ме на на вре ме тре ба га уга си ти,
али ни ка ко ни је до бро без ње га. Про -
ма ју углав ном не пра ви мо, јер се де -
ша ва да нам се уко чи врат.

Јелена Катана

Љ. ДОШЕНА. ВУЈОВИЋ С. МАРИЋ Ђ. МАРИЋ

КЛИ МА-УРЕ ЂАЈ ИЛИ ПРО МА ЈА – ШТА ЈЕ МА ЊЕ ЗЛО?

Про ма ја ни је опа сна као што се сма тра

В. НЕДОВИЋД. НИКОЛАШ

НАША АНКЕТА

На ме ти не па жљи вих и ба ха тих во за -
ча ових да на су се по но во, ко зна ко ји
пут, на шли сту би ћи по ста вље ни на
пла тоу ис пред Ка то лич ке цр кве и Гим -
на зи је. Они су их сру ши ли, оста ви ли
у том по ло жа ју и оти шли.

О то ме смо оба ве сти ли те ле фо ном
над ле жне и ис пла ти ло се. За крат ко
вре ме по сла ли су ка ми он с рад ни ци -
ма, ко ји су успе шно ин тер ве ни са ли и

вра ти ли сту би ће у прет ход но ста ње.
На да мо се да ће убу ду ће во за чи во ди -
ти ви ше ра чу на, с об зи ром на то да се
сту би ћи на ба вља ју ван Ср би је и да је
по треб но че ка ти док не бу ду до пре -
мље ни у наш град.

Тре ба оче ки ва ти да ће убу ду ће бр -
зе ре ак ци је над ле жних, ка да им гра -
ђа ни при ја ве те ле фо ном не ки про -
блем, по ста ти пра ви ло. М. Г.

По хва ла за над ле жне

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

У че твр так, 27. ју на, не ће би ти стру је
у сле де ћим ули ца ма: Ка ра ђор ђе вој
(пар на стра на од бро ја 58 до бро ја 78
и не пар на стра на од бро ја 49-а до
бро ја 73); Сте ви це Јо ва но ви ћа (пар на
стра на од бро ја 2 до бро ја 28 и не пар -
на стра на од бро ја 1 до бро ја 33); Мо -
ше Пи ја де (пар на стра на од бро ја 28
до бро ја 40 и не пар на стра на од бро ја
29 до бро ја 43); Све тог Са ве (пар на
стра на од бро ја 56 до бро ја 72-а и

непар на стра на од бро ја 79 до бро ја
87) и Ма ти је Гуп ца (од бро ја 32-а до
бро ја 50).

Су тра дан, 28. ју на, стру ја ће би ти
ис кљу че на у чак шест ули ца. Не ће је
би ти у Хај дук Вељ ко вој, Па три јар ха
Чар но је ви ћа, Мар ка Ку ли ћа (од Мо -
ше Пи ја де до Хај дук Вељ ко ве), Бран -
ка Ра ди че ви ћа (од Све то за ра Ми ле -
ти ћа до Ма ти је Гуп ца), Ка ра ђор ђе вој
(од Све то за ра Ми ле ти ћа до Ма ти је
Гуп ца) и Сте ви це Јо ва но ви ћа (од Све -
тог Са ве до Ка ра ђор ђе ве). Ис кљу че -
ње ће тра ја ти од 9 до 13.30. По сто ји
мо гућ ност да ста нов ни ци ма ових ули -
ца стру ја бу де ра ни је пу ште на, уко -
ли ко ра до ви бу ду за вр ше ни пре пред -
ви ђе ног вре ме на. 

У јед ном да ну шест ули ца
без стру је

Страну припремио

Михајло
Глигорић

За електрична возила
потребно је много више
пуњача. Због тога је
„Острво за одрживи
саобраћај” само пример
добре праксе. 
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П р е  д и  в а н
днев ник, ин -
тим но све до -
чан ство Ман -
ди но вих нај -
ду бљих ми сли
и осе ћа ња и
до жи вља ја из
ње го вог сва -
к о  д н е в  н о г
жи во та. Без
об зи ра на то
да ли пи ше
док се ди у ку ћи на сво јој фар ми у
Њу Хемп ши ру за вре ме сне жне
олу је, или у со би хо те ла ко ја мо же
да се на ла зи би ло где у све ту, бри -
не о бо ле сном при ја те љу, ју ри да
стиг не на ави он, или са ди по вр ће
и цве ће у сво јој ба шти, Ман ди но
пре тва ра сво је тај не успе ха у на -
чин жи во та. Чи та о це ће оду ше ви -
ти чи ње ни ца да је та ко успе шан и
ути ца јан ау тор чо век по пут свих
нас. И сам про ла зи кроз раз ли чи -
те при јат не и не при јат не, али успе -
ва да жи ви по свим прин ци пи ма о
ко ји ма го ди на ма пи ше.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ја је ва ша при ча. Књи ге из „Вул -
ка на” до би ће ау то ри сле де ћих по -
ру ка:

„Мо ја при ча тре нут но нео до љи -
во под се ћа на при по вет ку Ра до ја
До ма но ви ћа ’Во ђа’. Са мо се на дам
да се не ће та ко и за вр ши ти.”
062/2137...

„Мо ја при ча је та ква да би и Та -
ња Вој те хов ски је два че ка ла да ме
уго сти кад би је чу ла.” 064/1112...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње да ли во ли те да бу -
де те не чи ји:

„Во ле ла бих да бу дем ма ло и
сво ја, пре ви ше при па дам дру ги -
ма.” 063/1815...

„Во лим да бу дем не чи ји... из вор
сре ће, раз лог за осмех, по вод да
ура ди не што до бро да би овај свет
био бо љи.” 064/3665... Д. К.

Два читаоца који до 3. јула, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу
најдуховитији одговор на питање:
„Kолико познајете своје породично
стабло?”, наградићемо по једном
књигом. Одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”.

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

Фебруар 1945.
у нацистичкој
Н е м а ч к о ј .
Дрезден су
бомбе сравни-
ле са земљом,
а из катедра-
ле се чуо плач
новорођенче-
та пре него
што се и она
срушила. Же-
на је успела да
донесе на свет Вернера, а онда по-
гинула. Беба је поверена Марти,
која ће прећи Атлантик како би
побегла из разорене Немачке. Вер-
нера Зилха ће усвојити Американ-
ци и он неће знати ништа о својој
биолошкој породици.

Последњи 
од нас

Тај не успе ха 
и сре ће

Два чи та о ца ко ји до 3. ју ла, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Ко ја је ва ша тај на успе ха и
сре ће?”, на гра ди ће мо по јед ном
књи гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Oни ко ји су има ли псе као кућ не љу -
бим це зна ју да без у слов на љу бав ко ју
ове жи во ти ње да ју не мо же да се ме -
ри ни са чим на све ту. Ку чи ћи уно се
ра дост и то пли ну у до мо ве сво јих вла -
сни ка и чи не да по ста ну још бо љи
љу ди...

Нај леп ши осмех на све ту

Моника Хусар Токин (40) пре годи-
ну дана пронашла је одраслу ке-
рушу мешанца на улици у насељу
Тесла.

– Већ сам има ла две мач ке у ста ну
и ни сам би ла си гур на ка ко ће то сад
све са псом у ку ћи да функ ци о ни ше.
Али мач ке су се за не ко ли ко не де ља
на ви кле на Цу ци но при су ство, па је
са да и не при ме ћу ју, док је Цу ца у
по чет ку ја ко па ти ла што не ће с њом
да се игра ју. Она је је дан ја ко не жан
пас, при вр жен љу ди ма, обо жа ва де -
цу, дру ге псе, све жи во ти ње. Во ли да
се ма зи, а нај ви ше по сто ма ку – тад
се и сме је! – ра до сна је, по слу шна и
див не на ра ви. Иа ко је усво је на са ули -
це, ни кад ми ни шта у ста ну ни је по -
ки да ла ни ти по ло ми ла, чак ни пр вих
не де ља кад сам је усво ји ла – при ча
нам Мо ни ка.

Цу ца во ли да иде у шет њу и да трч -
ка ра, а нај ви ше да је де.

– За др жа ла је не ке ло ше на ви ке са
ули це, по вре ме но иш че пр ка не што
по ред кан те за сме ће и до не се кри -
шом у стан са кри ве но у усти ма, па се
ја као љу тим – ка же Мо ни ка.

Она има мно го при ја те ља ко ји пра -
те њен „Феј сбук” про фил с ве ли ким
за ни ма њем за Цу ци не до го дов шти не
с мач ка ма, ко је че сто за вр ше као виц -
ка сти фо то-стри по ви. 

– Ка да од ла зим на пут, Цу цу чу ва
мо ја мај ка, ко ја је та ко ђе обо жа ва.
Цу ца ми је за и ста про ме ни ла сва ко -
дне ви цу, јер је ур не бе сно сме шан пас
и не мо гу ће је да по ред ње бу де те на -
мр го ђе ни. Да је усво јим са ули це, та -
ко од ра слу и „за пу ште ну”, би ла је јед -
на од бо љих од лу ка ко је сам до не ла у
по след њих не ко ли ко го ди на – за кљу -
чу је Мо ни ка.

На ка фи с ре па тим
при ја те љи ма

Милош Степанов (40)
и Ирина Грујић (27)
живе са псима Асјом
и Хугом.

Асја је ма ђар ска
ви жла и члан је по -
ро ди це од 2016. го -
ди не. Ме ша нац Ху го
је удо мљен на Зла -
ти бо ру го ди ну да на
ка сни је.

– Ис пред ка фи ћа у
ко јем ра дим простире
се ве ли ка ли ва да и
пси до ста вре ме на
про во де на отво ре ном. Обо је во ле да
се игра ју лоп ти цом и да до но се шта -
по ве. Ле ти се ку па ју у ре ци, а зи ми
тр че и ва ља ју се по сне гу – при ча
Ми лош.

По ред Ири не и Ми ло ша, Асју и Ху -
га чу ва ју Ири ни на се стра Али са и
при ја те љи це Ана Сви лар и Јо ва на Та -
сић.

– Ни смо ве ро ва ли да пси то ли ко
по зи тив но мо гу да ути чу на на ше

живо те. От кад су
они с на ма, ви ше
смо у при ро ди,
рас  по  ло  же  ни ји
смо, опу ште ни ји,
али и од го вор ни -
ји. Асја је па мет -
ни ца, а Ху го од -
ли чан атле та. За -
ни мљи во је да
обо је раз два ја ју
дру ге псе ко ји се
сва ђа ју и бра не де -
цу од ку ца ко је ла -
ју – ка же Ми лош,
до да ју ћи да го сти
у ба шти ка фи ћа
раз ли чи то ре а гу ју
на псе, јер ту за -
ла зи и до ста лу та -
ли ца. По не кад то
за сме та го сти ма,
али углав ном их
во ле.

На пр ви по глед

Снежана Филипо-
вић (48) и њена породица су пре пет
година постали богатији за још јед-
ног члана – малтезера Чарлија.
Кућног љубимца су желела деца и
после дужих преговора и договора о

томе ко ће преузети
које задатке око пса,
купљен је од одгаји-
вача у Београду.

– Чар ли се у го ми -
ли бе лих лоп ти ца од -
мах из дво јио, при тр -
чао до ме не и по чео
да се уми ља ва. Од лу -
ка је до не та без дво у -
мље ња. Ме ђу соб но смо
се иза бра ли, би ла је то
љу бав на пр ви по глед.
Ко ли ко то ма ло ство -
ре ње мо же да се во ли,
ко ли ко обо га ћу је жи -
вот и уме да раз ве се ли
и раз не жи чо ве ка, нај -
бо ље зна ју љу би те љи
па са – ка же Сне жа на.

Она до да је да је
Чар ли нај мла ђи члан
по ро ди це, ко ји ско ро
сву да иде с њи ма, а
ако оста не сам код ку -
ће, жељ но иш че ку је
по вра так сво јих вла -
сни ка и не кри је ра -

дост ка да их угле да.
– Ни ка да ни је за ре жао ни за ла јао

на нас, али за то на ули ци пра ви не чу -
ве ну бу ку, по го то во кад му у су срет
на и ђу ве ли ки пси. Ни је дре си ран и
ра ди све су прот но од оно га што му се
ка же, али ка да не ко то про ко мен та -
ри ше, у ша ли од го во ри мо да је па ме -
тан онај пас ко ји не да да га дре си ра -
ју – ка же са осме хом Сне жа на.

При зна је нам да су сви пр во бит ни
до го во ри око бри ге о кућ ном љу бим -
цу па ли у во ду и да је она ско ро све
оба ве зе око пса пре у зе ла на се бе – од
хра ње ња, ку па ња и из во ђе ња у шет њу
до во ђе ња код ве те ри на ра.

– Све то ни је ни шта на спрам за до -
вољ ства ко је пру жа ње го во при су ство.
Иа ко се по не кад убе ђу је мо ко ће да
га из ве де на по ље, де ца га обо жа ва ју и

што су ста ри ја, све ви ше бри ну о ње -
му. С дру ге стра не он им по ма же да
от кри ју пра во зна че ње ре чи пле ме -
ни тост, љу бав и од го вор ност. Ако же -
ли те да вас не ко без у слов но во ли, на -
ба ви те пса – ка же си гур но Сне жа на.

Њи хов пас Ми ли во је

Миливоје је у њихов живот ушао пре
непуне две године – прича нам Биља-
на Павловић Симић (47).

– Био је хла дан но вем бар ски дан,
онај пра ви ки шни, ко ји на ја вљу је зиму

и ско ри снег. Ни смо ја сно же ле ли пса
и оба ве зе, али су ули це би ле пре пу не
на пу ште них жи во ти ња и осе ти ла сам
ве ли ку по тре бу да не ка ко по мог нем.
Де си ло се да на об ја ви удру же ња „Еко -
ли бри јум” угле дам Ми ли во ја и то је
би ло то. С хлад не ули це, мо кар и гла -
дан, сти гао је до во лон те ра, а за тим и
у наш дом. Не тре ба
по себ но ис ти ца ти да
нам је ср ца осво јио на -
пре чац. Сви ко ји има -
ју љу бим ца до бро зна -
ју о че му го во рим – ка -
же Би ља на.

Ми сли ли су да је ме -
ша нац, али ис по ста ви -
ло се да је брак ја за ви -
чар, вр ста вр ло по зна -
та љу би те љи ма ло ва.

– То ни је ни бит но,
јер га од ли ку је пле -
ме ни то ср це ви те за и
пра вог ла ва. По треб -
но му је до ста шет ње
и игре, та ко да смо
сви у по ро ди ци због
ње га по ста ли ак тив -
ни ји и, мо ра мо при -
зна ти, дру же љу би ви -
ји. Има мо мно штво
но вих при ја те ља, с ко -
ји ма се сва ко днев но
дру жи мо у пар ку. Сва -
ко има сво ју шет њу с
Ми ли јем: ју тар њу ја, по по днев ну син
Лу ка, а ве чер ња је при па ла мом му -
жу Бра ни ми ру – при ча Би ља на, и до -
да је да Ми ли ни је зах те ван и да се

вр ло ла ко укло пио у ри там по ро ди -
це. Не бу ди се ра но, не зах те ва ни -
шта по себ но, оста је сам код ку ће ко -
ли ко год је по треб но и вр ло је стр -
пљив.

– Он је пу но пра ван члан по ро ди це
и та ко се и по на ша. Мно го љу ба ви је
унео у наш жи вот и на исто та ко мно -
го на чи на учи нио нас бо љим љу ди ма.
Усвој те љу бим ца, би ће то нај бо ља од -
лу ка ко ју сте ика да до не ли. Ве руј те...
– ка же убе ђе но Би ља на.

Ра дост ко ја не ма це ну

Породица Радета Машића (55) има-
ла је у дворишту две корњаче, а ка-
сније су удомили мачку Ину. Њене
мачиће су поклонили пријатељима,
али се једно, Буцка, вратило и остало
код њих.

– Ми смо ипак сви же ле ли и пса.
Ни смо хте ли да ку пу је мо, већ смо
оти шли у азил. Ве те ри нар ка нам је
пре по ру чи ла ла бра дор ку Ми ју ко ју је
вла сник два пу та из ба ци вао на ули -
цу. Ми смо је узе ли и ни смо јој ме ња -
ли име – при ча Ра де. 

Миа во ли све љу де, а по себ но де цу
ко ја до ла зе у њи хов дом.

– Код ла бра до ра је спе ци фич но то
што во ле да је ду до бе све сти. Тре ба ло
би да узи ма ју хра ну јед ном днев но,
али ми не ка да не мо же мо да се од -
бра ни мо од ње ног ту жног по гле да док
је де мо, по себ но у ве чер њим са ти ма
ка да гле да мо ТВ и не што гриц ка мо –
ка же Ра де.

О псу бри ну сви, али је у шет њу во -
ди син Ва ња, док ћер ка Ста ша уси са -
ва дла ке ко је Миа оста вља иза се бе у

ве ли ким ко ли чи на ма.
– Миа раз у ме људ -

ски го вор! Про шлог
ле та сам био сам с њом
и пре по сла сам је ше -
тао по ке ју. Јед ном је
кре ну ла у во ду да се
ку па, али је бр зо иза -
шла. Ја јој ка жем: „Де -
вој ко, шта ти је, па иди
оку пај се. Гле дај ка -
ква је вру ћи на”. Она
се истог тре на вра ти -
ла и ушла у во ду. Он -
да смо се јед ном ше -
та ли у ок то бру ка да је
би ло и да ље ле по вре -
ме, али ипак хлад но,
па је мо ја су пру га Ве -
сна ре кла да јој ни ка -
ко не до зво лим да уђе
у во ду. Кре не она ка
во ди, а ја ка жем: „Не -
мој, мо лим те, Ве сна
ће да ме гр ди ако се
вра тиш мо кра”. Она
се скло ни ла од во де и
на ста ви ла да хо да! –
при ча Ра де.

Памти да је у ку ћи
ње го вих ро ди те ља увек је би ло до ма -
ћих жи во ти ња.

– Ми слим да је ва жно има ти кућ -
ног љу бим ца. Ако има те мо гућ но сти,
пре по ру чу јем да удо ми те не ку жи во -
ти њу. Ја ге не рал но ми слим да су сви
љу ди до бри, да сва ко има сво ју лич -
ност и да се пре ма сви ма тре ба оп хо -

ди ти као пре ма осо би без об зи ра на
го ди не. Па та ко и пре ма жи во ти ња ма
– за кљу чу је Ра де.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КОЈИ СУ УДОМИЛИ ПСЕ

ТО ЈЕ ЉУ БАВ, ТО СЕ ВО ЛИ

Снежана Филиповић

Моника Хусар

Раде Машић с породицом

Биљана Павловић Симић

Милош Степанов

Ф
от

о:
 Б

ој
ан

а 
Ја

њ
и
ћ
, 
С

ту
д
и
о 

„П
ас

и
ћ
”



КУЛТУРА
Петак, 28. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

10

ПРЕ МИ ЈЕ РА У МУ ЗЕ ЈУ

Љу бав до гро ба
У дво ри шту На род ног му зе ја у
сре ду, 3. ју ла, од 21 сат, би ће
одр жа на пре ми је ра пред ста ве
„Љу бав до гро ба”, у ре жи ји Ми -
о дра га Или ћа.

Пред ста ва је ме ло дра ма са
еле мен ти ма ко мич них и по ма -
ло тра гич них сце на. Ово је при -
ча о су ко бу ста ре кла сич не ге -
не ра ци је и ри ја ли ти ге не ра ци -
је ко ја за во ди и обе ћа ва, а по -
том га зи и уни шта ва не би ли
до шла до свог ци ља – ма те ри -
јал ног бо гат ства, као и о су ко -
бу ро ман тич ног и тра ди ци о -
нал ног с без вред ним ду хов ним
на си љем.

У пред ста ви игра ју Сне жа на
Са вић, Ма ри на Во де ни чар и
Ми лен ко Па влов.

МЕ ЂУ НА РОД НИ КОН КУРС

Награда за Драгаша
Пан че вач ки ка ри ка ту ри ста Ни -
ко ла Дра гаш до бит ник је спе -
ци јал не на гра де на два де сет
ше стом ме ђу на род ном кон кур -
су за ка ри ка ту ру „Ри сто Пе ја -
то вић” у Цр ној Го ри.

На кон курс је сти гло око сто
три де сет ра до ва че тр де сет пет
ау то ра из зе ма ља у ре ги о ну.
Ка ри ка ту ри сти су сла ли ра до -
ве на сло бод ну те му. Пред сед -
ник жи ри ја Јак ша Вла хо вић
ре као је за Ни ко лу Дра га ша да
на ве дар и ду хо вит на чин илу -
стру је жи вот и при ка зу је на шу
не пре су шну по тре бу за ма кар
и при ви дом сло бо де.

Ни ко ли је спе ци јал на на гра -
да уру че на у пе так, 21. ју на, у
Пље вљи ма.

Драгана Купрешанин, 

стрип-аутор

КЊИГА: Већ неколико годи-
на графички опремам и илу-
струјем едицију „Награда
Милутин Бојић за младе пе-
снике”, коју је 2014. године
покренула и установила Би-
блиотека „Милутин Бојић”
из Београда. Док се припре-
мам за илустровање, често и
неколико пута читам текст
збирке. Досадашњи награђе-
ни песници и песникиње пра-
во су освежење на нашој
књижевној сцени, а мени је
посебно интересантна збир-
ка младе песникиње Алек-
сандре Батинић „Мало при-
суство” (2019). Поезија је и у
начелу изазовна за илустро-
вање, а Александрина збирка
је била утолико комплексни-
ји задатак  у пет повезаних
песничких целина (In ter nos,
Неприпадања, Рупе и клике-
ри, Превазилажења, Post ter -
gum) песникиња на посебно
занимљив начин ниже атмос-
фере, запажања, промишља-
ња, градирајући их све ин-
тензивније и водећи читао-
ца кроз свој песнички уни-
верзум. Након читања ове
књиге остајемо инспирисани
за утврђивање животних ак-
сиома и личну меру прису-
ства у њима. Књига на неуо-
бичајен начин (аплициране
налепнице – стикери) визу-
елно сажима Александрин
свет у само једну кружну,
равну површину или облу ре-
љефну лопту, илуструјући
симболично игре њених ре-
чи увезане у луцидне мен-
талне дисторзије, у обличје 
стакленог кликера.
МУЗИКА: На нашем облач-
ном музичком небу уочавам
ванредну светлосну појаву –
„Краља Чачка”. Крајем 2016.
године, с првим албумом „Зе-
мља снова” Ненада Марића,
а с њим и младог талентова-
ног Марка, завртео се ринги-
шпил сасвим ексклузивних
нота, које музички критичари

обавијају фолијама блуза, ро-
ка и џеза, а та музика је ипак
небрушена есенција, исуви-
ше јединствена за било какав
опис.
ФИЛМ: „Последња авантура
Кактус Бате”, у режији Ђор-
ђа Марковића, филм је чије
сам све досадашње пројек-
ције у Београду, од премије-
ре до репризних приказива-
ња у биоскопима, сасвим сам
сигурна, погледала с једна-
ком пажњом, ишчекивањем
и таложењем утисака. То је
филм који за мене остаје јед-
нако узбудљив пред сваку
следећу, нову пројекцију.
Овај анимирано-играно-до-
кументарни филм испуњен
је и испреплетен паралел-
ним временским токовима и
несвакидашњим причама ко-
је гледаоце воде у улоге оче-
видаца, савременика, хрони-
чара, истраживача, а онда
нас враћају у себе саме и
кулминирају питањима о ве-
ликим и малим, оштрим и
тупим речима, кривици и од-
говорности, грешкама и пра-
штању  подсећању на све
истине које се налазе на сре-
дини пута. У филму наш по-
знати стрип-аутор Алексан-
дар Зограф разоткрива део
мистерије живота и дела (ма-
ло познатог) стрип-аутора
Вељка Коцкара, који је ства-
рао у окупираном Београду
(Други светски рат). Заин-
тригиран стрипом „Кактус
Бата”, који проналази на пан-
чевачкој бувљој пијаци, Зо-
граф креће у авантуру у ко-
јој из стрипа оживљава (и
прати га) анимирани кактус
у црвеној саксији.

Светлуцави кликери

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

РА ДО ВИ ИЗ 50. ЛИ КОВ НЕ КО ЛО НИ ЈЕ

ПО ЛА ВЕ КА КРЕ А ТИВ НО СТИ
Из ло жба отво ре на 
до 19. ју ла

Ликовна колонија је
најстарија градска
манифестација

У Све ча ној са ли На род ног му -
зе ја Пан че во у уто рак, 25. ју на,
пред ста вље ни су умет нич ки ра -
до ви на ста ли у Ли ков ној ко ло -
ни ји „Де ли блат ски пе сак”, ко -
ја је прет ход не го ди не обе ле -
жи ла по ла ве ка по сто ја ња.

Ве ле леп ни кул тур ни про -
стор укра си ли су ра до ви се -
дам на ест умет ни ка из ли ков -
них цен та ра Ср би је, ино стран -
ства и Пан че ва ко ји су уче -
ство ва ли у про шло го ди шњој
ко ло ни ји.

За ових пе де сет го ди на на
овој ма ни фе ста ци ји уче ство ва -
ло је че ти ри сто три де сет умет -
ни ка из на ше зе мље и пре ко
сто из ино стран ства.

– Ми смо по но сни на ра зно -
вр сност де ла ко ја су на ста ла у
ко ло ни ји. Она је на спе ци фи -
чан на чин ути ца ла на ли ков ну
сце ну Пан че ва, ко ја си гур но не
би би ла ова ква да се на ши умет -
ни ци ни су су сре та ли са ства -
ра о ци ма из дру гих сре ди на –
ре као је Сто јан Бо шков, пред -
сед ник Кул тур но-про свет не за -
јед ни це.

Ре тро спек ти ва ра до ва ко ји
су на ста ли то ком прет ход них
по ла ве ка у на шем гра ду пред -
ста вље на је у фе бру а ру. Тре -

нут но се из ло жба на ла зи у Сме -
де ре ву, а у пла ну је да бу де
пред ста вље на у гра ду Ру се у
Бу гар ској у ју лу и на кон то га у
За је ча ру.

Ли ков на ко ло ни ја „Де ли блат -
ски пе сак” нај ста ри ја је град -
ска ма ни фе ста ци ја и јед на од
нај ду го трај ни јих ко ло ни ја у Ср -
би ји. То ком ње ног по лу ве ков -
ног по сто ја ња на ста ла је обим -
на и дра го це на збир ка уља,
пасте ла, аква ре ла, скулп ту ра,

цр те жа и гра фи ка, од укуп но
1.289 пред ме та, ко ји све до че о
јед ном вре ме ну и умет нич кој
прак си.

По се ти о ци ће до 19. ју ла у
На род ном му зе ју мо ћи да по -
гле да ју ра до ве ко је су на сли -
ка ли умет ни ци Мо мир Ар муш
(Со ко ба ња), Је ле на Бад ње вац
Ри стић (Пан че во), Иван Ве лич -
ко вић (Пан че во), Зо ран Де ра -
нић (Пан че во), Му ха мед Ђер -
лек Макс (Но ви Па зар), Дра -

ган Ђор ђе вић (Ко вин), Не бој -
ша Јо цић (Ба нат ско Но во Се -
ло), Че до мир Ке сић (Пан че во),
Је ле на Ла лић (Пан че во), Ива -
на Ми лен ко вић (За је чар), То -
ми слав Не шков ски (Ку ма но во,
Ма ке до ни ја), На да Оњин Жу -
жић (Пан че во), Алек сан дра Со -
вља ков (Фу тог), Је ле на Сто шић
(Ниш), Љи ља на Стри зе Трај -
ко вић (Вра ње), Зо ран Ча ли ја
(Бе о град) и Ива на Што пуљ
(Пан че во).

Културни телекс
Му зи ка

Пе так, 28. јун, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: џез свинг ве че
бен да „Razzle Dazzle” и стен дап на ступ Фи ли па Угре но ви ћа.

Су бо та, 29. јун, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: ве че сал се.

Су бо та, 29. јун, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт са ста -
ва „Кру ше вац ге то”.

Слика са изложбе

МЕ ЂУ НА РОД НО БА ЛЕТ СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ

Се дам на гра да за пан че вач ке игра че
У Кул тур ном цен тру Пан че ва
од 21. до 23. ју на одр жа но је
ба лет ско так ми че ње „Ко ста -
дин ка Ди на Ни ко лић”, у ор га -
ни за ци ји Ба лет ске шко ле „Ди -
ми три је Пар лић”, а под по кро -
ви тељ ством По кра јин ског се -
кре та ри ја та за обра зо ва ње и уз
по др шку Гра да Пан че ва.

У окви ру так ми чар ског про -
гра ма пред ста ви ла су се че тр -
де сет че ти ри игра ча у ка те го -
ри ја ма кла сич ног ба ле та и са -
вре ме не игре.

У ка те го ри ји кла си чан ба лет
за уз раст од је да на ест до че тр -
на ест го ди на пр ву на гра ду је
осво ји ла Ана ста си ја Вуј но вић
из Ба лет ске шко ле „Лу јо Да ви -
чо” Бе о град (мен тор Ка ро ли на
Мар ја но вић). Дру га на гра да
при па ла је Мо рис Ка лум из
„Шко ле игре Аш хен Ата љанц”
(мен тор Ма ја Осто јин), за тим
Ан ге ли ни Кр ста но вић из Ба -
лет ске шко ле „Ди ми три је Пар -
лић” Пан че во (мен тор Ка та ри -
на Ми лин ко вић) и По лик се ни
Кур та но вић из Ба лет ске шко -
ле „Лу јо Да ви чо” Бе о град (мен -
тор Ро са Ми лић). Тре ћу на гра -
ду осво ји ле су Оља Алек сић из
Ба лет ске шко ле „Лу јо Да ви чо”

Бе о град (мен тор Ро са Ми лић)
и Та ра Ра дој ко вић из „Шко ла
игре Аш хен Ата љанц” (мен тор
Ма ја Осто јин). У овој ка те го -
ри ји до де ље на је и спе ци јал на
на гра да жи ри ја за та лен то ва -
ног мла дог игра ча – Са ри Ја -
ћо вић из Ба лет ске шко ле „Лу -
јо Да ви чо” Бе о град (мен тор
Алек сан дра Ула Уско ко вић).

У ка те го ри ји кла си чан ба лет
за так ми ча ре од пет на ест до

осам на ест го ди на пр ву на гра -
ду је осво ји ла Ја на Зи мо њић
из Ба лет ске шко ле „Лу јо Да ви -
чо” Бе о град (мен тор Ро са Ми -
лић). Дру га на гра да при па ла
је Стра хи њи Ми ћи ћу из Ба лет -
ске шко ле „Ди ми три је Пар лић”
Пан че во (мен тор Ива на Пе -
зељ), а тре ћу је осво ји ла Јо ва -
на Ра до са вљев из Ба лет ске шко -
ле „Ди ми три је Пар лић” Пан -
че во (мен тор На та ша То до вић).

У ка те го ри ји са вре ме на игра
так ми чи ли су се игра чи од два -
на ест до осам на ест го ди на. Пр -
ва на гра да при па ла је Са ри Па -
влов ски из Ба лет ске шко ле „Ди -
ми три је Пар лић” Пан че во (мен -
тор Иси до ра Бо јо вић), а дру га
Ка ли ни Зељ ко вић из „Шко ле
игре Аш хен Ата љанц” (мен тор
Ми ли ца Пи сић). Тре ћу на гра -
ду осво ји ле су Еми ли ја То мић
из Ба лет ске шко ле „Ди ми три -
је Пар лић” Пан че во (мен тор
Ми ли ца Пи сић), Ви шња Ма -
ли јар из Ба лет ске шко ле „Ди -
ми три је Пар лић” Пан че во (мен -
тор Ми ли ца Пи сић) и Ми ли ца
Ми ха и ло вић из Ба лет ске шко -
ле „Ди ми три је Пар лић” Пан -
че во (мен тор Ми ли ца Пи сић).

Гран-при так ми че ња ни је до -
де љен, као ни на гра да за по -
себ на тех нич ка до стиг ну ћа.

Га ла ве че ри, одр жа ној тре -
ћег да на так ми че ња, при су ство -
ва ла је и Ко ста дин ка Ди на Ни -
ко лић, ба лет ски пе да гог, по ко -
јој је так ми че ње на зва но.

Ово го ди шњи жи ри чи ни ли
су ис так ну ти ба лет ски умет ни -
ци Аш хен Ата љанц, Ми ли ца
Бје лић, Еди на Па по, То ни Ран -
ђе ло вић и Ба храм Јул да шев.

Костадинка Дина Николић и Милорад Вукобратовић
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НАШ ГОСТ: ДРА ГАН ДВОР НИ ЧИЋ ЧАР ЛИ, ПРАВ НИК И ПЕ СНИК

СВЕСТРАНО ПОЗИТИВАН
Чар ли – би ло је до вољ но да из -
го во ри те овај на ди мак по чет -
ком осам де се тих го ди на, па да
Пан чев ци на Кор зоу, у Сту -
дент ском, „Ате љеу мла дих”,
сту ден ти на Прав ном фа кул -
те ту у Бе о гра ду и мно ги мла ди
за љу бље ни ци у по е зи ју у на -
шој зе мљи зна ју о ко ме се ра -
ди. Дра ган Двор ни чић је ро -
ђен 1950. го ди не у Пан че ву,
где је за вр шио ОШ „Сте ви ца
Јо ва но вић” и Гим на зи ју „Урош
Пре дић”; упи сао је, по том, сту -
ди је на Прав ном фа кул те ту и
пре се лио се на Но ви Бе о град,
где је жи вео до 1974. На фа -
кул те ту, у син ди ка ту, као и у
пред у зе ћи ма у ко ји ма је до -
ско ра ра дио с по што ва њем го -
во ре о овом свом ко ле ги.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Има ли сте ши -
рок ди ја па зон ин те ре со ва ња и
ак тив но сти, пам те вас као пе -
сни ка, али и као ве о ма све -
стра ну лич ност.

ДРА ГАН ДВОР НИ ЧИЋ ЧАР -
ЛИ: Мо је окру же ње је це ни ло
да ћу све до го во ре но спро ве -
сти у де ло, па су ме за то увек
би ра ли за пред став ни ка. Био
сам ор га ни за тор мно гих до га -
ђа ња у сту дент ској и син ди кал -
ној ор га ни за ци ји. Та ко ђе, пи -
сао сам по е зи ју и др жао књи -
жев не ве че ри, а два де сет пет
го ди на ор га ни зу јем пре да ва ња
о зна ча ју здра ве ис хра не.

l Ка ко су се у ва шој мла до -
сти за ба вља ли Пан чев ци?

– Би ла су то ле па и без бри -
жна вре ме на, а се ћа ње на тај
пе ри од бу ди ми сна жне емо -
ци је. Ни сам про пу штао свир -
ке пан че вач ких бен до ва „Ха -
ски” и „Фе никс” у Сту дент ском,
„Зма је вој” и Тех нич кој шко ли,
као ни игранке у дис ко-клу бу
„Ор феј”. Ак ту ел ни бе о град ски
са ста ви на сту па ли су  на „Ма -
шин цу”, по себ на је би ла „ЈУ
групa”. Ло кал ни му зич ки идо -
ли би ли су Пи ки ли, Ју го, Ве се -
ли, Ду ца... У хо те лу „Та миш”
го сто вао је Ибри ца Ју сић са
сво јим псом и ги та ром. Пра -
ти ли смо свет ску сце ну и обо -
жа ва ли „Битлсе”, „Ро линг стон -
се”, Џи ми ја Хен дрик са и Џе -
нис Џо плин. Сви смо ју ри ли за
њи хо вим пло ча ма и нај но ви -
јим ал бу ми ма „Ју го то на”.

l У то вре ме нај по пу лар ни ја
ме ста за из ла зак би ла су Кор зо
и Сту дент ски дом...

– Да. Знао се ре до след: пр во
у шет њу, па он да на игран ку,
где смо ми мом ци има ли сво -
је ме сто с ко га би смо по сма -
тра ли де вој ке ко је су кру жи ле,
па по ку ша ва ли да при ву че мо
њи хо ву па жњу и на кло ност.
Ако у то ме успеш, от пра тиш
де вој ку до ку ће. Би ло је ро -
ман тич но, на Кор зоу и у Сту -
дент ском ра ђа ле су се пр ве љу -
ба ви. Шта ви ше млад чо век
мо же да по же ли.

l По зна ти сте и по то ме што
сте би ли ва тре ни на ви јач два ју
клу бо ва, али и ор га ни за тор
спорт ских ак тив но сти мла дих.

– Во лео сам ко шар ку, на ви -
јао за пан че вач ки „Ди на мо”, а
вир ту оз под обру чем био је
фе но ме нал ни Но ви ца Кру ље -
вић, ко ме сам ка сни је по стао
кум. Сти за ли су и мла ђи та -
лен ти Дра ги шић и Јо на. Као
ва тре ни зве здаш био сам у гру -
пи ци оних што су но си ли тран -
спа рен те, па смо има ли обез -
бе ђен „упад” кроз слу жбе ни
улаз бр. 18 на „Ма ра ка ни”. У
та да ве о ма ва жном Удру же њу
сту де на та Пан че ва иза бран сам
за за ме ни ка пред сед ни ка, па
сам ор га ни зо вао ти мо ве и во -
дио их 1974. го ди не на Тре ће
ре пу блич ке игре сту де на та, на
ко ји ма смо осво ји ли ме да ље у
ви ше ди сци пли на и дру го ме -
сто у укуп ном пла сма ну у Ср -
би ји, чи ме смо на до сто јан на -
чин ре пре зен то ва ли свој град.
Мо ја ге не ра ци ја је ужи ва ла у
му зи ци и спор ту, би ли смо део
све та, ишли у ко рак са свет -
ским трен до ви ма, жи ве ли смо

у ми ру, сло бод но, дру жи ли се
и во ле ли.

l Ка ко сте из ва га ли шта ћете
сту ди ра ти?

– Дво у мио сам се да ли да
се опре де лим за ме ди ци ну, али
је мо ја љу бав пре ма пи са ној
ре чи пре ваг ну ла да упи шем
но ви нар ство. Та ко сам оти шао
на Прав ни фа кул тет, на ко ме
је то био је дан од од се ка. После
оп штих пред ме та на пр вој
годи ни на дру гој се би рао смер
и ту сам до жи вео шок: Ви ша
по ли тич ка шко ла по ста ла је
фа кул тет и но ви нар ство су, по
но вом ста ту ту, пре ба ци ли та -
мо. Не ма на зад, на ста вио сам
све вре ме као ре до ван сту дент
на већ упи са ном фа кул те ту.
По чео сам с де сет ком код чу -
ве ног про фе со ра Пе чуј ли ћа,

имао леп про сек и до гу рао до
ап сол вен та. То ком сту ди ја за -
во лео сам овај по зив, али сам
чи тав рад ни век про вео у
привре ди.

l Ви сте отво ре ни, по зи тив -
ни и ко му ни ка тив ни. Ко јих се
ко ле га или до га ђа ја се ћа те из
сту дент ских да на?

– Као да је би ло ју че. По че -
ћу не скром но од де вој ке: упо -
зна ли смо се на пр вој го ди ни,
зва ла се Оља Ге ор ги је ва и има -
ла је тет ку у Бе о гра ду, јер јој
је мај ка Срп ки ња би ла уда та
у Со фи ји. До шла је код нас да
сту ди ра пра во, по што је сма -
тра ла да ће ов де сте ћи нај бо -
ље обра зо ва ње. Оља и ја смо
се за љу би ли и се де ли у ис тој
клу пи у нај ве ћем ам фи те а тру
у СФРЈ. Ка да су по ли тич ки
од но си из ме ђу на ших зе ма ља
за хлад не ли, мо ра ла је од мах
да се вра ти. Не ких ко ле га се
се ћам из раз ли чи тих фа за сту -
ди ја, а они су ка сни је кре ну -
ли сво јим пу тем и из гра ди ли
ка ри је ре. Си ма Авра мо вић, с
ко јим сам у ње го вом ста ну у
Кнез Ми ха и ло вој ули ци спре -
мао и ка сни је по ло жио исто -
ри ју, до ско ра је био де кан
Прав ног фа кул те та; Де јан По -
по вић је по стао ака де мик, а
био је и рек тор Бе о град ског
уни вер зи те та; Ве сна Ра кић,
уда та Во ди не лић, са сво јим
су пру гом осно ва ла је пр ви при -
ват ни прав ни фа кул тет „Уни -
он”. Би ли смо сјај не ко ле ге.
Ка да је пре да ва ње до сад но или
ка да не до ђе аси стент да нам
др жи ве жбе или ко ло кви јум,
Ве сна ско чи и вик не: „Чар ли,
ајд ’мо”, и она ко ви со ка уско -
чи у свој ми ни ја тур ни „ми ни
мо рис”; ни да нас не знам ка -
ко је успе ва ла да у тај ау то мо -
бил сме сти сво је ду ге но ге.
По том, зна се: од ју ри мо у Голф
клуб на Ко шут ња ку на хлад ну
ко лу или на фуд бал ску утак -

ми цу, јер је и она би ла ва тре -
ни зве здаш. Или, ску пи мо се
нас тро ји ца и пре ђе мо до Мо -
ле ро ве ули це, у стан на шег ко -
ле ге Слав ка Кру ље ви ћа Ми -
шка, да уз пре фе ранс пре кра -
ти мо па у зу из ме ђу пре да ва ња
и ве жби. По не кад би смо гуц -
ну ли и ма ло до брог ви ски ја
ко ји је ње гов отац, по зна ти
но ви нар „По ли ти ке”, до но сио
с пу та у ино стран ство. Ина че,
Ми шко је до не дав но био наш
ди пло мат ски пред став ник у
Фин ској.

l С ко јим сте се Пан чев ци -
ма нај ви ше дру жи ли?

– У де тињ ству и мла до сти с
Љу бом Кон ти ћем и Алек сан -
дром Иви цом, са да по зна тим
пан че вач ким хи рур зи ма, а по -
ред њих с мо јим ку мо ви ма –

Но ле том Кру ље ви ћем и Ра до -
ва ном Бо ри чи ћем. Пет ком сам
жу рио да се вра тим у Пан че во
да се ви дим с Љу бом, мо јим
нај бо љим дру гом. Он је био
пред сед ник Удру же ња сту де -
на та, па би смо све што је од лу -
че но на са стан ку Управ ног од -
бо ра, он и ја, као ње гов за ме -
ник, успе шно ре а ли зо ва ли. Се -
ћам се тра ди ци о нал них дер би
ме че ва из ме ђу УО Удру же ња
сту де на та и УО Сту дент ске за -
дру ге и бур ног на ви ја ња, по се -
та ма на сти ри ма Ма на си ја, Ре -
са ва и Ре сав ској пе ћи ни, из ле -
та у Грч ку, по се те срп ском гро -
бљу „Зеј тин лик”, Со лу ну, пла -
ни ни Олимп и Акро по љу у Ати -
ни, као и див них мо сто ва на
Ду на ву у Бу дим пе шти. По сле
на пор ног уче ња и при пре ма за
ис пи те дру жи ли смо се и исто -
вре ме но упо зна ва ли сво ју Ср -
би ју и свет. Екс кур зи је смо ор -
га ни зо ва ли за пра зни ке, нај че -
шће за Дан ре пу бли ке. За два -
де се то го ди шњи цу по сто ја ња на -
шег удру же ња ор га ни зо ва ли
смо ве о ма успе лу ака де ми ју у
До му кул ту ре, чи ја је са ла би -
ла пре пу на сту де на та и зва ни -
ца и ода кле смо, као што је то
та да био оби чај, по сла ли те ле -
грам с по здра ви ма пред сед ни -
ку Ти ту.

l Не за о би ла зна ком по нен та
ва шег жи во та је и по е зи ја. Ка -
да сте по че ли да пи ше те?

– Као ти неј џер, ка да сам се
пр ви пут за љу био на мо ру, на
остр ву Крк. Се ћам се је ди но да
се пе сма за вр ша ва ла сти хом:
„Знам са мо да се зва ла Ма ри ја
и да се ви ше ни ка да ни смо сре -
ли”. И да је као ин тим ну ни ка -
да ни сам об ја вио.

l Об ја вљи ва ли сте у свим
зна чај ним омла дин ским и сту -
дент ским ча со пи си ма у на шој
зе мљи и го сто ва ли на ра ди ју...

– Са ле су би ле пре пу не на
мо јим са мо стал ним ве че ри ма

по е зи је у Гим на зи ји, Ме ди -
цин ској шко ли, Сту дент ском
клу бу, „Ате љеу мла дих”, а ка -
сни је у до мо ви ма омла ди не у
Бе о гра ду и у Пан че ву. Ра ди
ди на ми ке и по себ ног до жи -
вља ја, че сто у мра ку уз све ће,
сти хо ве су го во ри ли, на из ме -
нич но, мла де ре ци та тор ке и
мо ји при ја те љи, успе шни пан -
че вач ки глум ци Сто јан Ри стић
Не рон и Пе пи Бо гу но вић, уз
прат њу ги та ре Ср ђа на Ра дој -
ко ви ћа, Сла ви це Сла вуљ или
Љу би ше Је ли чи ћа, а у пр вим
ре до ви ма би ли су че сто ви ђе -
ни го сти: Сто јан Тру мић, Ве -
ра Мол до ван, Мом чи ло Па ра -
у шић, Ми ли ца Гр бин, Љу бо -
мир Ри ста но вић, Стан ко То -
до ро вић... Го ди ла су и при -
зна ња и на гра де на кон кур си -
ма у „Бор би”, као и осво је но
пр во ме сто с пе смом „Зи дар и
ди вља же на” за Збор ник „Ва -
тре рав ни це”. По зи ва ли су ме
из мно гих удру же ња мла дих
књи жев ни ка из це ле Ју го сла -
ви је, нпр. из „Све тло сти” из
Бје ло ва ра, или „Га ле ба” из За -
дра; же ле ли су да бу дем њи -
хов члан по што су чи та ли мо -
је пе сме. Мно ги су их слу ша -
ли на ра ди ју, јер су гла со ви ма
слу ша ла ца би ле иза бра не за
пе сму не де ље или ме се ца. Та -
ко сам би вао гост у та да нај -
по пу лар ни јим еми си ја ма: „Му -
зи ка за за љу бље не” глум ца-

во ди те ља Ива на Бе кја ре ва на
„Бе о гра ду 202” и „По не дељ -
ком уве че” Ни ко ле Ка ра кла -
ји ћа на Ра дио Бе о гра ду, где
сам имао част да је мо ју по -
бед нич ку пе сму го во рио Ра ле
Да мја но вић, нај бо љи ре ци та -
тор у СФРЈ.

l Мно ги ли сто ви су тих го -
ди на ре дов но об ја вљи ва ли тек -
сто ве о ва шим ак тив но сти ма,
као и но ве пе сме.

– Наш „Пан че вац” је увек,
што чи ни и да нас, одва јао про -
стор за кул ту ру у на шем гра -
ду, а по себ но за мла де та лен -
те. У пе ри о ду о ко ме го во ри -
мо, од 1968. до 1978. го ди не,
че сто је об ја вљи вао тек сто ве
о мо јим пе сма ма ко је су осва -
ја ле на гра де. Оне су из ла зи ле
у по пу лар ним омла дин ским и
сту дент ским листови ма „Ин -
декс” из Но вог Са да, „Траг” и
„Ин декс” из на шег гра да,
„Мла дост”, „Студент” и ЧИК
из Бе о града, али и у „Борби”
и „По ли ти ци”. Песме су ми
за сту пље не у три збор ни ка
мла дих књи жев ни ка.

l Ре кли сте нам да Пан че во
но си те у сво јој ду ши. За што га
во ли те?

– Кад се уве че вра ћам с не -
ког са стан ка, слу жбе ног пу та
или се ми на ра, ко је и да нас че -
сто др жим у Но вом Са ду и Бе -
о гра ду, она ко умо ран и ома ђи -
јан ве ле град ском гу жвом на
Сла ви ји или на Тр гу ре пу бли -
ке, још увек за пах нут пре зно -
ја ним те ли ма пут ни ка у три -
де сет трој ци или че тр де се то -
сми ци, ка да угле дам пр ва све -
тла сво га гра да, Дом вој ске и
ви ју га ви кеј крај Та ми ша, осве -
тљен кан де ла бри ма, осе тим не -
ку то пли ну: као да је мој град
ра ши рио ру ке да ме ко зна ко -
ји пут у ти ши ни мо је ма ле не
ули це ушу шка уз мо ју по ро ди -
цу ко ја уве ли ко спа ва.

Синиша Трај ко вић

Шта је то што је за јед нич ко
Ми хај лу Пу пи ну, Уро шу Пре -
ди ћу, Ми ло шу Цр њан ском,
про ти Ва си Жив ко ви ћу, ком -
по зи то ру Ди ми три ју Ми ти То -
па ло ви ћу, Сто ја ну Тру ми ћу,
ака де ми ку Ди ми три ју Сте фа -
но ви ћу, пе сни ку Ду ша ну
Вукај ло ви ћу, ар хи тек ти Не -
бој ши Ма ро је ви ћу, од бој ка шу
Зо ра ну Га ји ћу, ру ко ме та шу
Жи ки ци Ми ло са вље ви ћу, Не -
бој ши Гло гов цу и На ђи Хигл?

Сви они за вр ши ли су Гим -
на зи ју „Урош Пре дић” у Пан -
че ву, шко лу ко ја је за хва љу -
ју ћи сво јим уче ни ци ма и
профе со ри ма одав но нај це -
ње ни ја и нај у глед ни ја у нашем
гра ду и ме ђу нај слав ни јим
шко ла ма у Ср би ји.

Про фе со ри ко ји су ра ди ли
у њој, као и они ко ји су још
увек та мо за по сле ни ва жи ли
су, а и дан-да нас ва же за пе -
да го ге ко ји су ства ра ли и још
увек ства ра ју ели ту. Ка да се
го во ри о пан че вач кој Гим на -
зи ји, не мо гу ће је за бо ра ви ти
да су спо ља шност и уну тра -
шњост те згра де за сту пље не у
не бро је ним до ма ћим фил мо -
ви ма, се ри ја ма и дра ма ма.
Сем то га, у Гим на зи ји се увек
слу шао и сви рао до бар ро кен -
рол, јер та шко ла већ го ди на -
ма има свој про фе сор ски бенд.
Она је го ди на ма има ла и још
увек има сво је ча со пи се, у ко -
ји ма су пи са ли мно ги ње ни
про фе со ри и ђа ци.

Ка да је 1851. отво ре на, пан -
че вач ка Гим на зи ја је ва жи ла
за јед ну од нај о пре мље ни јих
у Вој во ди ни и нај у глед ни јих
у Ау стро у гар ској мо нар хи ји
због то га што су у њој пре да -
ва ли беч ки про фе со ри. Учени -
ци Гим на зи је су 1867. годи не

уче ство ва ли на из ло жби у Па -
ри зу и до би ли по хва ле и на -
гра де за сво је ра до ве.

Пан че вач ка Гим на зи ја ва -
жи ла је све до сло ма Ау стро у -
гар ске мо нар хи је за шко лу ко -
ја је би ла ре зер ви са на са мо за
имућ ни је, да би се по сле то га
отво ри ла за све. Пан че вач ка
Гим на зи ја је го ди на ма би ла
по зна та и по гво зде ној ди сци -
пли ни. Из ме ђу оста лог, би ло
је про пи са но тач но ко ли ко
цен ти ме та ра ис под ко ле на мо -
ра ју да бу ду ду ге ђач ке ке це -
ље, уче ни ци су до би ја ли три
сла бе оце не за од ла зак у би о -
скоп, а ка зна за од ре ђе не пре -
сту пе би ла је за твор!

Гим на зи ја „Урош Пре дић”
има ла је то ком сво је исто -

рије и те шке пе ри о де, по пут
оног то ком Дру гог свет ског
ра та. Та да шње оку па ци о не
вла сти су из ме сти ле Гим на -
зи ју, по сле че га се на ста ва
од ви ја ла у ра зним про сто ри -
ја ма на те ри то ри ји гра да. Та -
да је раз гра бље на и уни ште -
на школ ска опре ма, као и би -
бли о те ка. Не ки гим на зиј ски
про фе со ри су при сил но пен -
зи о ни са ни, дру ги су от пу ште -
ни, а ме ђу уче ни ци ма и про -
фе со ри ма те шко ле би ло је
оних ко ји су стре ља ни или су
по ги ну ли.

Јед но вре ме, од 1977. го -
ди не, са да шњи на зив шко ле,
као и од ред ни ца „гим на зи ја”,
би ли су про ме ње ни у „Цен -
тар за обра зо ва ње рад ни ка у
дру штве ним де лат но сти ма”.
То ком школ ске го ди не
1990/1991. тој шко ли је вра -
ћен њен ста ри и ге не ра ци ја -
ма по зна ти на зив: Гим на зи ја
„Урош Пре дић”.

М. Глигорић

ГИМ НА ЗИ ЈА „УРОШ ПРЕДИЋ”

Јед на од нај слав ни јих

Моја генерација је
уживала у музици и
спорту, били смо део
света, ишли у корак
са светским
трендовима, живели
смо у миру, слободно,
дружили се и волели.

Драган Дворничић Чарли

Гимназија

Михал Марко
(1954–2019)

Чак и кад је Миша Марко,
председник МО Матице словачке
Војловица, пао у кому, мени је
изгледало да ће се извући. Ни у
једном тренутку нисам посумњао
у његов опоравак и повратак ме-
ђу нас. Нисам по природи неки
оптимиста, али познајући Мишу,
био сам уверен да другачије не
може бити. Мени се чинило да је
њему некако све ишло лагано и
лако. Није он био неки енерги-
чан борац, него опуштен, самоуверен, доследно упоран
путник кроз живот. Сама његова појава је то одавала:
увек насмејан, са добрим смислом за шалу, доброћудан,
лаког корака, једноставних манира и пун елана. Имао
сам утисак да никад није забринут, да га нервоза и пани-
ка заобилазе. Ваљда је то као добар мајстор, муж, отац,
брат и син искусио и научио: где је проблем, ту је и реше-
ње. Помињем његово занимање јер је често волео да пре-
причава своје догодовштине с радног места и у вези с по-
слом, не само да би забавио и насмејао саговорнике него
и указао на мудре поуке. Не сећам се да се иједном
озбиљно на некога или на нешто пожалио. Није био склон
критизерству и сукобљавању. Напротив. Према људима је
био благ, врло стрпљив, смирен и трпељив.

Тачно два месеца он је лелујао између живота и смрти и
мучио се с боловима, кад је почело да му бива боље. Још
неколико дана, више десетина сати и стао би на ноге. Чини-
ло се да је трку с временом, болешћу, патњом, изнемогло-
шћу добио, смрти одмакао и да сигурно граби ка оздравље-
њу, кад га је oслабљено срце заувек спотакло. Tребало је та-
ко мало да се врати међу нас. Много ће нам недостајати.

МО МСС Војловица Панчево и Иван Зафировић

IN ME MO RI AM
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На кон не дав ног при ка зи ва ња
ег зо тич не Мон го ли је на фо -
то гра фи ја ма стар че вач ка га -
ле ри ја „Бо ем” у сре ду, 19. ју -
на, уго сти ла је ау то ра ко ји је
на сво јим сли ка ма об ра дио и
мно ге мо ти ве ни шта ма ње
жи во пи сне род не Ин ди је.

Тог да на се, под сво до ви -
ма стар че вач ког До ма кул -
ту ре, представиo свет ски по -
зна ти сли кар Somе nath Ma-
ity. По ред оста лог, он је за -
вр шио ко леџ за умет ност и
цр та ње у Кал ку ти, а до бит -
ник је број них на гра да и за
со бом има без број из ло жби
по це лом све ту.

На при ка за ним ра до ви ма
умет ник је упо тре бом све тлих

и хар мо нич них бо ја по ку шао
да до ча ра дух то ле рант не Ин -
ди је, али се тру дио и да ис -
так не про ти ву реч но сти са са -
вре ме ним за пад њач ким трен -
до ви ма.

Пре ма ре чи ма уред ни ка га -
ле ри је Че до ми ра Ке си ћа, ње -
го ве сли ке ме ди ти ра ју, а из -
ло жба, ко ју је на ја вио ди рек -
тор До ма кул ту ре Дар ко Је -
шић, би ће до ступ на јав но сти
до 30. ју на.

Ба нат ски Бре сто вац: Окон -
ча на је ре кон струк ци ја мо ста
на По ња ви ци и тај пут је од
по не дељ ка функ ци о на лан.
ЈКП „Ком брест” за по чео је
про цес ре но ви ра ња те зги за
зе ле ну пи ја цу. Ру ко мет ни клуб
„Бу дућ ност” ор га ни зо вао је
су срет ве те ра на у су бо ту, 22.
ју на, а ре ви јал ној утак ми ци
при су ство ва ли су и чла но ви
деч је сек ци је, ко је тре ни ра ју
Вељ ко Цве та но вић и Го ран
Мар ко вић.

Ба нат ско Но во Се ло: Два на -
е сти Ин тер на ци о нал ни фе -
сти вал фан фа ра „Ба нат ска
тру ба” би ће одр жан у су бо ту,
29. ју на, од 18 са ти, у цен-
тру се ла, на пла тоу ис пред
спомени ка.

До ло во: Де јан Ми ло са вљев,
не дав но про гла шен за нај бо -
љег европ ског ру ко мет ног гол -
ма на, у сре ду, 26. ју на, по се -
тио је До ло во, у дру штву гра -
до на чел ни ка, и у окви ру про -
гра ма „Ас са бу ду ћим асо ви -
ма” дру жио се с нај мла ђим
ру ко ме та ши ма. Удру же ње пен -
зи о не ра ор га ни зо ва ло је из лет
у Ку че во про те клог ви кен да.

Гло гоњ: Фол клор на сек ци ја
До ма кул ту ре пу ту је 2. ју ла
на фе сти вал у Сун чев Брег
(Бу гар ска). КУД „Ве се ли ја”
го сто вао је у не де љу, 16. ју на,
у ру мун ском ме сту Ма на шти -
ур. У то ку су при пре ме за се -
о ску сла ву Пе тров дан и Лет -
њу ли гу у ма лом фуд ба лу.

Ива но во: Тре ћи Ме ђу на род ни
фе сти вал хар мо ни ке „Злат на
дир ка” одр жан је 23. и 24. јуна,
а дру гог да на на сту пи ла је и
ве ли ка зве зда на род не му зи ке
Ана Бе ку та. Шко ла ће упри -
ли чи ти до де лу све до чан ста ва
осма ци ма и по кло на уче ни ци
ге не ра ци је у пе так, 28. ју на.

Ја бу ка: Бес плат ни пре вен тив -
ни пре гле ди би ће спро ве де -
ни у не де љу, 30. ју на, од 8 до
12 са ти, у Ме сној за јед ни ци.
У исто вре ме би ће оба вље но
и од но ше ње ка ба стог сме ћа,
а Удру же ње же на „Злат на ја -
бу ка”, по во дом ак ци је „Чеп

за хен ди кеп”, ор га ни зо ва ће
скуп под на зи вом „Свра ти на
ка фи цу”, од 17 са ти, ис пред
До ма кул ту ре. Сви ко ји до ђу
тре ба да по не су пла стич не че -
по ве, а за уз врат ће мо ћи да
по пи ју по ме ну ти на пи так. У

то ку је и чи шће ње ки шних
ка на ла, из ра да огра де на гро -
бљу и над стре шни це на пи -
јаци, као и кре че ње згра де
Дома кул ту ре.

Ка ча ре во: Зва нич на се зо на ку -
па ња на Спорт ско-ре кре а тив -
ном цен тру „Је зе ро” по че ла је
26. ју на; рад но вре ме је од 9
до 20 са ти, уз бес пла тан улаз,
а Ме сна за јед ни ца обез бе ди ла
је пе то ро спа си ла ца, ко ји су
про шли спе ци ја ли стич ку обу -
ку. Удру же ње „Вар дар” упри -
ли чи ло је у су бо ту, 22. ју на,
ма ни фе ста ци ју „Зел ник фест”.
Чла ни це Удру же ња же на „Ет -
но-ку так” го сто ва ће на ред них
да на у Опо ву и на „Ви шњи ја -
ди” у Ов чи, где је и ка ча ре вач -
ка пе сни ки ња Еми на Ра дев ска
уче ство ва ла на „Ви дов дан ским
по ет ским су сре ти ма”.

Омо љи ца: Овла шће на фир -
ма на си па ри злу по по је ди -
ним ули ца ма, а у то ку је кре -
са ње гра ња на др ве ћу на атар -
ском пу ту ка Ба ва ни шту, као
и по ста вља ње кон струк ци је
за ко ше ве и го ло ва на но вим
ру ко мет ним и ко шар ка шким
те ре ни ма.

Стар че во: Ау тор из Ин ди је
пред ста вио је сво је сли ке на
из ло жби ко ја је отво ре на у
сре ду, 19. ју на, у га ле ри ји
„Бо ем”. Чла но ви ОИ „На дел”
уче ство ва ли су на смо три Са -
ве за из ви ђа ча Вој во ди не у Ка -
њи жи у вре ме ро је ња нео бич -
ног ин сек та свет ски по зна тог
као ти ски цвет.

Месне актуелности 

СЕЛО

Не вре ме оме ло 
пр ви дан

Ова ци је Ани Бе ку ти

Упр кос же сто ком не вре ме ну
ко је је оме ло пр ви чин Ме ђу -
на род ног фе сти ва ла хар мо ни -
ке „Злат на дир ка”, за хва љу ју -
ћи ква ли тет ном про гра му и ве -
ли кој по се ти, ово го ди шња ма -
ни фе ста ци ја, по зна та и као „Пр -
ва хар мо ни ка Вој во ди не”, пре -
ва зи шла је оче ки ва ња.

На и ме, дру гог да на, у по не -
де љак, 24. ју на, не бо се осмех -
ну ло ор га ни за то ри ма, што је
био до дат ни под стрек вир ту о -
зним сви ра чи ма по пу лар ног
ин стру мен та и дру гим му зи ча -
ри ма, а по се бан за чин це лој
при чи да ла је ди ва на род не му -
зи ке Ана Бе ку та.

Пр вог да на у ра ним по по -
днев ним са ти ма одр жа но је
над ме та ње за нај мла ђе хар мо -
ни ка ше, ко јих је би ло ви ше де -
се ти на из не ко ли ко др жа ва. На -
по слет ку је еми нент ни жи ри
од лу чио да је код пе тли ћа пред -
ња чио Ла зар Чу то вић из Гор -
њег Ми ла нов ца. По бе де у кон -
ку рен ци ји мла ђих и ста ри јих
пи о ни ра од не ли су Ни ко ла Си -
мић (Ле ско вац) и Ла зар Ста -
но је вић (Па дин ска Ске ла), а
нај бо љи ју ни ор био је Ја го ди -
нац Жељ ко Је вре мо вић. До де -
ље на је и јед на спе ци јал на на -
гра да, и то Ис ха ру Кру пи ћу из
Сан ског Мо ста (БиХ).

За уве че је био пред ви ђен
бо гат ре ви јал ни про грам, ка да
је тре ба ло да на сту пи и зве зда
на род не му зи ке Алек сан дар
Илић. Ме ђу тим, обла ци су се
ус ко ме ша ли, уда рио је град и
ни је би ло ни гра ма шан се да
пла ни ра ни про грам на пла тоу
у цен тру се ла бу де одр жан.

На сре ћу, су тра дан, у по не -
де љак, 24. ма ја, све је би ло на
свом ме сту – ве ле леп на би на,
моћ но озву че ње, три би не за ви -
ше сто ти на љу ди, али ка ко је
вре ме од ми ца ло, њих је би ло
не у по ре ди во ви ше.

Сви су они до шли да, по ред
оста лог, ви де и по бед ни ке у ју -
ни ор ској кон ку рен ци ји, у ко јој
је нај у бе дљи ви ји био Ле сков -
ча нин Ни ко ла Ста но је вић, као
и нај бо љег у се ни ор ској: Да ни -
ла Јо ва но ви ћа из Де ро ња, а за -
па жен успех по сти гао је и Стар -
че вац Ми лан Ма то вић, ко ји је
за у зео тре ће ме сто.

Пред сед ник жи ри ја, ле ген -
дар ни хар мо ни каш Љу би ша
Пав ко вић, за хва лио је ко ле га -
ма и до ма ћи ни ма. Он је ис та -
као огром ну енер ги ју ле по оде -
ве не и вас пи та не де це, као и
њи хов осе ћај за есте ти ку.

– Хар мо ни ка ни је са мо свет -
ски, већ је и на ци о нал ни срп -
ски ин стру мент и као та ква

мора да се бра ни од ових ша -
ре них те ле ви зи ја ко је на па да -
ју свим ска ла ме ри ја ма ко је се
са мо зо ву ин стру мен ти ма. Мла -
ђим ко ле га ма, ко ји су по ка за -
ли за вид но зна ње, по ру чу јем
да не слу ша ју ква зи му зи ку, већ
из вор ну пе сму, јер ће мо са мо
та ко са чу ва ти ко рен на шег на -
ро да – по ру чио је Пав ко вић.

Мар ко Гу ран, ди рек тор фе -
сти ва ла и До ма кул ту ре, рекао
је ка ко сада овај фе сти вал, са
еми нент ним жи ри јем и број -
ним та лен то ва ним так ми ча -
ри ма, с пра вом но си назив
„Пр ва хар мо ни ка Вој во ди не”.
Он је и за хва лио та ко зва ном
ку му фе сти ва ла, ком па ни ји
„Да ни је ла ко мерц”, као и дру -
гим спон зо ри ма.

По том су се, уз прат њу ор ке -
стра Ми ки це Га чи ћа, пред ста -
ви ли про шло го ди шњи по бед ник
Ми лош Ђу ра но вић из Бо ро ва,
па нај бо љи ју ни о ри, а за тим и
Па ја Ср да нац, пе вач из Пан чева,

ко ји се ових да на про сла вио на -
сту пи ма у јед ној по пу лар ној еми -
си ји те ле ви зи је с на ци о нал ном
фре квен ци јом. Све је без да ха
оста вио Се мир Ха сић из Хр ват -
ске, зва нич ни свет ски пр вак из
1994. го ди не, сво јим вир ту о зним
из во ђе њем уз по моћ гра ци о зне
ви о ли нист ки ње Ната ли је Ста -
ни са вље вић. На сту пи ли су и нај -
бо љи так ми ча ри из се ни ор ске
кон ку рен ци је, као и Зо ран Чи -
змаш из Пан че ва, а један од чла -
но ва жи ри ја, Зо ран Па у но вић,
од сви рао је сплет ко ла.

На кон што је пред сед ник жи -
ри ја уру чио на гра де по бед ни -
ци ма, на би ну се по пе ла глав -
на зве зда ве че ри Ана Бе ку та,
ко ја је до шла у прат њи свог
парт не ра, бив шег ми ни стра Ми -
лу ти на Мр ко њи ћа.

А он да је бли зу две хи ља де
љу ди са оду ше вље њем хор ски
пе ва ло ве ли ке хи то ве ле ген де
на род не му зи ке, да би се све
за вр ши ло уз на род но ко ло.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ИЗ ЛО ЖБА У ГА ЛЕ РИ ЈИ „БО ЕМ”

Ин ди ја у Стар че ву

Већ не ко ли ко го ди на за ре дом
гло гоњ ски Кул тур ни цен тар
„Ин фи ни тум” пре по зна тљив је
по ак тив но сти ма на очу ва њу
ру мун ског је зи ка, као и кул ту -
ре тог на ро да, а све то под
струч ним над зо ром про фе сор -
ке Ро ди ке Мар ја ну.

– На курс ру мун ског је зи ка,
углав ном су бо том, до ла зе де -
ца ма хом уз ра ста од де сет до
пет на ест го ди на ко ја су ве о ма
мо ти ви са на и та лен то ва на за
бр зо усва ја ње гра ма ти ке и лек -
си ке. Она има ју при ли ку да се
упо зна ју с пра ви ли ма за чи та -
ње, ре чи ма и из ра зи ма ра ди
што бо ље ко му ни ка ци је и пи -
сме ног из ра жа ва ња. По ред то -
га, све ви ше по ка зу ју ин те ре -

со ва ње и за не го ва ње кул ту ре,
па смо, ре ци мо, 24. ју на и у
„Ин фи ни ту му” на сим бо ли чан
на чин обе ле жи ли Свет ски дан

ру мун ске на род не блу зе. За ту
при ли ку уче ни ци су на цр та ли
ру мун ске блу зе из раз ли чи тих
ре ги ја, а за тим их и из ло жили,

на кон што су на у чи ли ре чи и
од ли ке у ве зи с тра ди ци о -
налним но шња ма – на во ди
профе сор ка.

Она до да је да се уче ње је зи -
ка од ви ја на по чет ном, сред -
њем и ма ло ви шем ни воу, са
по де сет лек ци ја у ве зи са сва -
ко днев ним жи во том, умет но -
шћу и дру гим зна ме ни то сти -
ма зе мље.

Про те клих го ди на за бе ле же -
но је уче шће „Ин фи ни ту ма” на
ло кал ним ма ни фе ста ци ја ма,
по пут „Да на Ру му на у Гло го -
њу”, ре ги о нал ног так ми че ња
ре ци та то ра „Сти хо ви зи ја” у
Пан че ву, као и у при ка зу по зо -
ри шних сце не та или у не го ва -
њу ко ле дар ских оби ча ја.

ОКОНЧАНИ РА ДО ВИ У БЛИ ЗИ НИ БРЕ СТОВ ЦА

То тал на об но ва по ња вич ког мо ста
Jедини мост пре ко По ња ви це
у бли зи ни Бре стов ца нај зад ће
би ти у пот пу но сти об но вљен.
То је ве ли ка вест за гра ђа не
по ме ну тог се ла, као и за број -
не љу би те ље при ро де ко ји вре -
ме про во де у кам пу „Ја бу ков
цвет” на до мак Ду на ва.

Та ко је, на кон по ду жег иш че -
ки ва ња иза зва ног ви ше го ди -
шњим ком пли ка ци ја ма са оза -
ко ње њем и упи сом мо ста, овла -

шће ни из во ђач ра до ва „Гра мар”
про шле го ди не за по чео то тал ну
ре кон струк ци ју овог објек та, али
је због зи ме усле ди ла па у за.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
бре сто вач ког Са ве та Ме сне за -
јед ни це Дра га на Ми ри чи ћа, ра -
до ви су не дав но на ста вље ни и
окон ча ни у пе так, 21. ју на.

– Мост ни је по ру шен, али је
то што је пре о ста ло тек ма њи
део, па је це ла кон струк ци ја

мал те не но ва. Ва жно је ре ћи да
је са да про ши рен на ви ше од
се дам ме та ра. Ово је за нас ве о -
ма ва жан пут, по ред то га што
во ди ка Ду на ву и „Ја бу ко вом
цве ту”, и за то што су с дру ге
стра не хи ља де хек та ра по љопри -
вред ног зе мљи шта. Ина че, док
је тра ја ла ре кон струк ци ја, ра -
та ри су за те на ме не, све до по -
не дељ ка, ко ри сти ли ал тер натив -
ну тра су – ре као је Ми ри чић.

САОПШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ЖЕТВЕНИХ РАДОВА

Време за превентивне мере против пожара
Будући да је време сазревања
стрних усева и жетвених радо-
ва, уз оцену о повећаној опа-
сности од настанка пожара, Град-
ски штаб за спровођење мера
заштите од пожара стрних и
других пољопривредних усева
издао је саопштење којим упо-

зорава учеснике жетвених ра-
дова да предузму превентивне
мере како не би дошло до не-
жељених последица.

Важно је да је у периоду же-
тве забрањено паљење, као и
употреба отворене ватре у бли-
зини усева.

У саопштењу се наводи и да
се сетва и транспорт стрних усе-
ва и сламе могу обављати тех-
нички исправним пољопривред-
ним машинама и транспортним
средствима, уз услов да су снаб-
девени хватачима, разбијачима
и пригушивачима варница. Ком-

бајни којима се обавља жетва
морају имати исправан апарат
за гашење пожара, ашов и ло-
пату. При обављању жетве и пре-
воза стрних усева и камариса-
њу сламе забрањено је пушење
и коришћење средстава са отво-
реним пламеном.

АК ТИВ НО СТИ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА „ИН ФИ НИ ТУМ”

Гло гоњ ци и да ље уче ру мун ски

У ИВА НО ВУ ОДР ЖАН ТРЕ ЋИ ИЗ БОР ЗА ПР ВУ ХАР МО НИ КУ ВОЈ ВО ДИ НЕ

ХИЉАДЕ СЛУШАЛЕ „ЗЛАТ НУ ДИР КУ” 

На бини су се смењивали искусни интерпретатори и млади таленти
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Дра жен Ду кић но ви
тре нер Ди на ма 1945

Же ле зни чар 
ан га жо вао 
ис ку сне игра че

Иа ко су игра чи на за слу же ном
од мо ру, у пан че вач ким фуд -
бал ским ко лек ти ви ма ле то про -
ти че у број ним ак тив но сти ма.
Ужур ба но се ра ди на фор ми -
ра њу ти мо ва за на ред ну се зо -
ну, а ве ли ке про ме не де ша ва ју
се и у струч ним шта бо ви ма.

По сле име но ва ња Ду ша на Је -
ври ћа за пр вог тре не ра агил на
упра ва ФК-а Же ле зни чар уве -
ли ко ра ди на до во ђе њу по ја ча -
ња у играч ком ка дру.

Пр ва „ла ста” је мо мак са су -
пер ли га шким ис ку ством, гол -
ман Бо јан Браћ. Бра нио је сво -
је вре ме но за Хај дук из Ку ле у
нај ви шем ран гу так ми че ња, био
члан Рад нич ког из Ни ша, а чу -
вао је мре жу и ру мун ских клу -
бо ва КСУ Кра јо ва и Ду кла Бан -
ска Би стри ца.

– До 8. ју ла, ка да по чи њу
при пре ме, же ли мо да за о кру -
жи мо ли сту по ја ча ња и да има -
мо игра че на ко је ће тре нер Је -
врић од пр вог да на мо ћи да ра -
чу на – ре као је пр ви чо век Же -
ле зни ча ра Зо ран На ун ко вић.

И дру го лет ње по ја ча ње по -
пу лар не пан че вач ке „ди зел ке”
си гур но је по зна то љу би те љи -
ма нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту. Но ви члан Же ле -
зни ча ра по стао је и ис ку сни
Мла ден Ла за ре вић, мо мак ко -
ји игра на по зи ци ји што пе ра и
та ко ђе има су пер ли га шко и ме -
ђу на род но ис ку ство.

Играо је за ни шки Рад нич -
ки, Но ви Па зар, Зе мун, са успе -
хом је но сио и дрес бе о градског
Пар ти за на, а ме ђу на род ну кари -
је ру из гра дио је у клу бо ви ма

ДЕ ША ВА ЊА С ФУД БАЛ СКИХ ТЕ РЕ НА

ПО ЈА ЧА ЊА СА СВИХ СТРА НА
из Бел ги је, Ира на и Ка зах ста -
на. У Же ле зни чар је пре шао
из ша бач ке Ма чве, с ко јом је
про шле го ди не обез бе дио оп -
ста нак у срп ској ели ти. По ред
про ве ре них фуд ба ле ра „ди зел -
ка” оја ча ва и струч ни штаб, па
је у клуб сти гао и по моћ ни тре -
нер. Ду ша ну Је ври ћу ће у ра ду
по ма га ти Мар ко Ан дре јић, ко -
ји је до не дав но био у струч ном
шта бу ФК-а Жар ко во и са ра -
ђи вао с Де ја ном Ра ђе но ви ћем.

Но вог ше фа струч ног шта ба
има и Ди на мо 1945. По сле од -
ла ска Ду ша на Ђо ки ћа чел ни
љу ди „бр зог во за” на то ме сто
су по ста ви ли Дра же на Ду ки ћа.

– Раз го ва ра ли смо с не ко ли -
ко кан ди да та, ко ји ма за хва љу -
јем што су би ли ко рект ни у на -
шим раз го во ри ма и што су има -
ли же љу да во де наш клуб. На
кра ју смо до не ли за јед нич ку
од лу ку да тим пред во ди тре -
нер Ду кић, ко га по зна јем из
играч ких да на и с ко јим же ли -
мо да оства ри мо до бре ре зул -
та те у на ред ном пр вен ству –
ре као је ди рек тор Ди на ма 1945
Ду шан Бе лић.

Дра жен Ду кић је, по сле бо -
га те играч ке ка ри је ре, као тре -
нер пред во дио Ко лу ба ру из Ла -
за рев ца, ОФК Бе о град и Рад -
нич ки из Пи ро та.

– При хва тио сам по зив да
ра дим у вр ло озбиљ ном клу бу
ко ји го ди на ма бе ле жи до бре
ре зул та те. Обе ћа вам же сток и
те жак рад и же лим да „бр зи
воз” има пре по зна тљи ву игру
и тим ко ји ће ју ри ша ти на ула -
зак у Пр ву ли гу. До бро сам
упо знат с мом ци ма ко ји су про -
шле се зо не но си ли дрес Ди на -
ма 1945. Има мно го мла дих и
пер спек тив них игра ча из Пан -
че ва, а у до го во ру с ди рек то -
ром Бе ли ћем ра ди ће мо на до -
во ђе њу по треб них по ја ча ња.
Ве ру јем да ће на ред на се зо на
би ти успе шна за све нас у клу -
бу – ре као је но ви шеф струч -
ног шта ба Ди на ма 1945 Дра -
жен Ду кић.

Но ви тре нер „бр зог во за” је
пр во оку пља ње за ка зао за 8.
јул на Град ском ста ди о ну.

До ско ра шњи шеф струч ног
шта ба ФК-а Ди на мо 1945
Душан Ђо кић, по сле од ла ска

с клу пе „бр зог во за”, по но во
ће пред во ди ти Мла дост из
Омо љи це, чла на Вој во ђан ске
ли ге „Ис ток”.

Не ка да шњи фуд ба лер Ди на -
ма, Цр ве не зве зде и ин тер на -
ци о на лац у Бел ги ји, Ду шан Ђо -
кић, по но во ће се сти на клу пу
омо љич ког фуд бал ског ко лек -
ти ва.

– При хва тио сам по зив љу -
ди из клу ба где сам не кад ра -
дио с ве ли ким успе хом и искре -
но ве ру јем да ће мо за јед но
поно во оства ри ва ти за па же не
ре зул та те. До бро по зна јем си -
ту а ци ју у са мом ко лек ти ву, као
и игра че, па ве ру јем да за јед -
нич ким сна га ма мо же мо сти -
ћи до вр ха та бе ле, што је глав -
ни циљ ове се зо не. Обе ћа вам
же сток рад и, уз аде кват на по -
ја ча ња, ве ру јем да овај тим мо -
же мно го ви ше да по стиг не у
на ред ној се зо ни – ис та као је
Ду шан Ђо кић.

Но ви шеф ФК-а Мла дост за -
ка зао је пр во оку пља ње за 6.
јул, ка да ће из вр ши ти про зив -
ку и за по че ти при пре ме за но -
ву се зо ну.

ОД 2. ДО 8. ЈУ ЛА НА СПОРТ СКОМ ЦЕН ТРУ

МА ЛИ ФУД БАЛ – ДЕ СЕ ТИ ПУТ

ПРИ ПРЕ МЕ У ПУ НОМ ЈЕ КУ

СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО СВЕ БЛИ ЖЕ

ЛЕ ПА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У НА ШЕМ ГРА ДУ

„ЗЕ ЛЕ НИ СПОРТ” ЗА ЧВР ШЋЕ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВО

ЛЕТ ЊЕ ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У ПЛИ ВА ЊУ

МЛА ДИ ДИ НА МОВ ЦИ НА ВИ СИ НИ ЗА ДАТ КА

Сре да и че твр так, 19. и 20.
јун, ка да је спорт у пи та њу, у
на шем гра ду би ли су ре зер -
ви са ни за ру ко мет. У Пан че -
ву је одр жа на ле па ма ни фе -
ста ци ја под на зи вом „Зе ле ни
спорт”, у окви ру про јек та
„Енер гет ска ефи ка сност –
пред у слов за бо љу жи вот ну
сре ди ну”.

Тим по во дом у на шем гра ду
је го сто ва ло три де сет де ча ка и
де вој чи ца, уз ра ста од де сет до
пет на ест го ди на, из ру мун ског
гра да Ре ши це, мла дих ру ко ме -
та ша и ру ко ме та ши ца, ко ји су
од и гра ли не ко ли ко при ја тељ -
ских утак ми ца са сво јим вр -
шња ци ма из РК-а Ди на мо и
ЖРК-а Пан че во.

У окви ру овог про јек та, фи -
нан си ра ног од стра не Европ ске
уни је кроз про грам Ин тер ре г–
И ПА про гра ма пре ко гра нич не
са рад ње Ру му ни је и Ср би је, Ха -
ла спор то ва на Стре ли шту је
енер гет ски са ни ра на и ре кон -
стру и са не су тер мо ма шин ске
ин ста ла ци је, ко је су би ле ста ре
пе де сет го ди на. Пан че вач ки

„храм спор та” је та ко до био нов
из глед спо ља, а уну тар ње га
усло ви за спор ти сте и гле да о це
знат но су по бољ ша ни.

Ма ни фе ста ци јом „Зе ле ни
спорт”, ко ју су, по ред Гра да
Пан че ва, ор га ни зо ва ли и Ру ко -
мет ни клуб Ди на мо и Спорт -
ски са вез на шег гра да, Ха ла
спор то ва на Стре ли шту у но -
вом ру ху сим бо лич но је пре да -
та мла дим на ра шта ји ма ка ко
би уна пре ђи ва ли сво је спорт -
ске ве шти не и одр жа ва ли брат -
ске од но се с Ре ши цом, ко ји тра -
ју ви ше од три де сет го ди на.

Сам ре зул тат ру ко мет них
утак ми ца био је нај ма ње ва -
жан, али тре ба ис та ћи да су и
де ча ци из Ди на ма и де вој чи це
из ЖРК-а Пан че во са вла да ли
сво је вр шња ке из Ру му ни је.

По за вр шет ку ме че ва сви уче -
сни ци до би ли су ме да ље као
успо ме ну на овај до га ђај.

Лет ње пр вен ство Вој во ди не у
пли ва њу одр жа но је про шлог
ви кен да у Но вом Са ду. Пи о нири
и ка де ти так ми чи ли су се у субо -
ту, 22. ју на, док су ју ни о ри сво је
сна ге од ме ри ли дан ка сни је.

Пр вог да на так ми че ња ПК
Ди на мо је на сту пио са 28 так -
ми ча ра, ко је су пред во ди ле Би -
ља на Шон дић и Сла ви ца Мар -
ја но вић, тре не ри. Са осво је них
265 по е на и де вет ме да ља, клуб
из на шег гра да за у зео је ше сто
ме сто у укуп ном пла сма ну.

Од укуп но че ти ри при ја вље -
не шта фе те Ди на му су при па -
ле чак три ме да ље. У шта фе ти
4 x 50 м ме шо ви то, у ка те го ри -
ји ка де та, еки па из Пан че ва ко -
ју су чи ни ле: Ива Вра њеш, Ан -
дреа Нађ, Даг мар Ху са рик и
Миа По љак осво ји ла је пр во
ме сто. У ис тој ди сци пли ни, али
у ка те го ри ји пи о ни ра, Ан дреа
По љак, Ја на Об ра до вић, Мар -
та Кон стан ти нов и Ка та ри на
Пе риз за слу жи ле су брон за ну
ме да љу. Од лич је ис тој сја ја за -
ра ди ли су и ка де ти, а пли ва ли
су: Стра хи ња Шон дић, Пе тар
Ран ко вић, Да ни ел Ке ле мен и
Ла зар Ан то ни је вић.

Нај вред ни ји тро феј у ди сци -
пли ни 100 м дел фин осво ји ла

је Даг мар Ху са рик, с вре ме -
ном 1:13,25. У ис тој ди сци -
пли ни брон зу је за ра ди ла Миа
По љак с ре зул та том 1:14,49.
Ан дреа Нађ се оки ти ла сре -
бром на 200 м пр сно ис пли -
вав ши ста зу за 2:57,64 ми ну -
та, а брон зе су осво ји ле Ива
Вра њеш (200 м леђ но) и Ја на
Об ра до вић (100 м пр сно). Пе -
тар Ран ко вић је дру ги сти гао
на циљ у тр ци на 200 м пр сно,
ис пли вав ши ову ди сци пли ну
у вре ме ну 2:46,93.

У не де љу, 23. ју на, на про -
гра му је би ло Отво ре но пр вен -
ство Вој во ди не. Иа ко се Ди на -
мо пред ста вио са са мо три пли -
ва ча, сво ју ри зни цу тро фе ја
обо га тио је за још три ме да ље.

Ка та ри на Бе лић осво ји ла је
сре бро и брон зу у ди сци пли -
на ма 400 м ме шо ви то (5:51,76)
и 200 м ме шо ви то (2:44,24).
Те о до ра Но гу ло вић је тре ћа
сти гла на циљ у над ме та њу на
400 м ме шо ви то, јер је ту дис -
тан цу ис пли ва ла у вре ме ну од
шест ми ну та и јед не сто тин ке.

У Ри му је од 21. до 23. ју на
одр жа но тра ди ци о нал но пли -
вач ко над ме та ње под на зи -
вом „Тро феј Се те Ко ли”, на
ко ме је, као члан ре пре зен та -
ци је Ср би је, уче ство ва ла и на -
ша су гра ђан ка Ања Цре вар.

Она је, у ве о ма ја кој кон -
ку рен ци ји так ми чар ки из
целог све та, ус пе ла да осво -
ји сре бр ну ме да љу у ди сци -

плини 400 ме та ра ме шо ви -
тим сти лом.

Већ на ред ног ви кен да Ања
Цре вар и њен тре нер Мар ко
Спа сов от пу то ва ће у Ри је ку,
где ће се при пре ма ти два де -
се так да на, а по том ће ди -
рект но от пу то ва ти на Свет -
ско пр вен ство, ко је ће би ти
одр жа но од 21. до 29. ју ла у
Ју жној Ко ре ји.

Тра ди ци о нал ни, де се ти тур -
нир у ма лом фуд ба лу „Пан -
че во 2019” ове го ди не би ће
одр жан од 2. до 8. ју ла.

Утак ми це ће би ти игра не
на Спорт ском цен тру „Мла -
дост”, а по ред при зна ња и пе -
ха ра за три нај у спе шни је еки -
пе, ор га ни за то ри су обез бе -
ди ли и бо гат на град ни фонд.
Та ко ће пр во пла си ра ни тим
осво ји ти 150.000 ди на ра, по -
ра же на еки па у фи на лу ће по -
сле утак ми це би ти бо га ти ја

за 70.000 ди на ра, а тре ће пла -
си ра ни тим ин ка си ра ће 30.000
ди на ра.

Утак ми це ће се игра ти у ве -
чер њим са ти ма, па ће та ко
спорт ски про грам на СЦ-у
„Мла дост” по чи ња ти у 18.30.
Ко ти за ци ја за уче шће на тур -
ни ру из но си 10.000 ди на ра
по еки пи.

Де таљ ни је ин фор ма ци је о
тур ни ру мо гу се до би ти од ор -
га ни за то ра Ива на Што пу ља на
те ле фон 060/364-09-22.

НО ВИ УСПЕХ НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА

РВА ЧИ ОПЕТ ОДУ ШЕ ВИ ЛИ

На Ку пу Вој во ди не у рва њу
за ста ри је пи о ни ре и ка де те,
ко ји је одр жан у Срем ским
Кар лов ци ма, так ми ча ри 
РК-а Ди на мо оства ри ли су
ве ли ки успех – еки па ста ри -
јих пи о ни ра из на шег гра да
за у зе ла је тре ће ме сто у укуп -
ном пла сма ну.

Нај мла ђи рвач Ди на ма Ма -
те ја Че не јац осво јио је сре бр -
но од лич је, а ви це шам пи он -
ском ти ту лом оки тио се и Сте -
фан То до си је вић. Брон за ну
ме да љу је за ра дио Вељ ко Ву -
ји но вић, а Алек са Јо вић и Ми -
хај ло Ву ји но вић пла си ра ли су

се на че твр та ме ста у сво јим
ка те го ри ја ма. Пе тар Алек сов -
ски и Ла зар Јер ков би ли су
пе ти, а бо је Ди на ма бра нио
је и Ла зар Па вло вић. „Екс пе -
ди ци ју” Ди на ма пред во ди ли
су тре не ри Ву јо Ша јић и Алек -
са То до ро вић.

На кра ју тре ба ис та ћи да је
кон ку рен ци ја на овом тур ни -
ру би ла из у зет но ве ли ка и да
су је чи ни ли так ми ча ри из
пре ко два де сет клу бо ва, јер
је по зна то да је Вој во ди на ко -
лев ка рва ња на овим про сто -
ри ма, а то је би ла и у вре ме
бив ше Ју го сла ви је.

Molnar

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Павковић, Дукић и Белић

Стране припремио

Александар
Живковић
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АПАРАТИ

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

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ШЕВРОЛЕТ калос, 1.2, бензи-
нац, 2006. годиште, 1.500 евра.
060/656-59-18. (279340)

ПРОДАЈЕМ брако приколицу
или мењам. 065/853-93-29.
(279260)

ШЕВРОЛЕТ спарк, 2009, први
власник, гаражиран. 064/666-
70-15. (279192)

ПОВОЉНО продајем опел
фронтеру, 2001, у одличном
стању, регистрован. 064/010-
50-69, 064/866-23-08. (279248)

АУТО-КЛИМЕ за све типове во-
зила, пунимо гасом и сервиси-
рамо. Пуњење са уљем и УВ бо-
јом, 2.500 динара. „Фриготех-
ник”, 013/361-361, 064/122-68-
05. (279411)

ДЕЛОВИ југо, кец, суза, мото-
ри, петосптени мењачи, остало.
064/856-60-65. (279401)

ЈУГО ин, 2006. регистрован до
јуна 2020. Атестиран плин до 10.
2022. Власник. 066/108-911. 

ГОЛФ 6, 1.6, ТДИ, 105 кс, 2012.
годиште, власник. 065/406-36-
08. (279428)

ПРОДАЈЕМ шкоду rom mster,
2008. годиште, прешла 98.000,
први власник. 063/391-908. (279429)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ, 2005, не-
регистрован, повољно.
063/112-04-85. (279447)

ПРОДАЈЕМ градско-грађевин-
ско земљиште, Шарпланинска
улица, нова Миса, 42 ара,
27.000 евра. 064/997-78-87.
(279446)

ХИТНО мала кућа 30 квм + 30
квм, помоћни објекат, засебно ,
Маргита, легално, потребна
адаптација, 18.000 евра.
064/248-90-16. (279473)

КУЋА, монтажна, нова, 70 квм,
19.000 евра, Козарачка 10-б.
063/804-07-85, 063/744-28-66.
(2794639

КУЋА 100 квм, реноцвирана,
усељива, 4 ара плаца, 27.000
евра. Миса Козарачка 10. Тел.
063/804-07-85, 063/744-28-66.
(2794639

ДЕО куће, посебан улаз, 60
квм, 2 ара, 13.000 евра, Коза-
рачка, 063/804-07-85, 063/744-
28-66. (2794639

КУЋА код Алибунара, 90 квм,
13 ари, нова уи изградњи, јеф-
тино, хитно. 063/815-001. (279465)

КУЋА, Ново Село, 200 квбм, 6.3
ара, хитно, јефтино. 063/180-
22-26. (270265)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ део куће
+ доплата моја за већу кућу,
или дворишни стан до улице, у
центру. 064/952-19-80. (279470)

КУПУЈЕМ стару кућу, од 5 ари,
минимум 14 м, исплата одмах.
066/646-45-53. (279134)

КУПУЈЕМО станове, куће на
свим локацијама, исплата од-
мах. 063/836-23-83, „Трем 01”,
(679). (179279)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
две стамбене јединице, ЦГ.
013/367-261, 062/2348-137.
(279404)

ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО зе-
мљиште, погодно за хале мини
фабрике. 064/212-52-52. (279390)

КУДЕЉАРАЦ, трособан, 88
квм, 4.8 ари, 34.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (279342)

ЛЕПА салонска, 220 квм, 3.6
ара, два стана, 110.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. (279342)

СВЕТОГ САВА, спратна, два
трособна стана, 5.2 ара,
120.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (279342)

ККУЋА на два ара плаца, 120
квм, Максима Горког, чврста
градња, трофазна струја,
39.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (279419)

ШИРИ ЦЕНТАР, 140 квм, 4 ара,
колски улаз, 65.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. (4820)

КУЋА, 138 квм и локал 30 квм,
плац 7,3 ара. Војловица.
063/879-58-14. (279399)

ПРОДАЈЕ се кућа у насељу То-
пола, 71 квм, 7 ари. Договор.
066/463-340. (279317)

ТЕСЛА, 86 квм, 7.5 ари, 62.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(279289)

КУЋА на продају, цена повољ-
на. Тел. 618-625, Омољица. (279297)

КУЋА у Црепаји, 130 квм, и 17
ари плца. 063/784-22-73.
(2789052)

ПРОДАЈЕМ кућу старију, 100
квм, у Омољици, на плцу 7 ари.
Тел. 064/144-35-32. (279207)

ПЛАЦ, 32 ара, Пелистерска,
преко пруге, пола под воћем.
064/113-47-76. (279237)

СПРАТНА кућа, Црепаја, 220
квм, 15,5 ари плаца, плус по-
моћни објекти, легализовано.
064/324-10-68, 013/210-25-69.
(279346)

МИСА, три етаже, 250, 65.000;
Миса, две етаже, 150, 62.000.
(338), „Јанковић”, 348-025. (279320)

КУЋА, 9 х 12, нова Миса, дељи-
ва, погодна за инвеститоре,
власништво. 064/221-36.12. (279324)

ВЕЋА салонска кућа, М. Горког
60-а, Панчево. 063/771-46-98.
(279325)

КУЋА, 120 квм + локал, 7 ари,
у близини надвожњака за Вр-
шац. Тел. 232-10-69. (279330)

ПРОДАЈЕМ кућу-викендицу на
Новосељанском путу са помоћ-
ним објектима и пластеницима,
48 ари плаца. Може замена за
стан, 42.000. 064/682-09-79.
(278869)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу, цен-
тар Иланџе, 16 ари, помоћни
објекти. 064/075-23-67. (279350)

КУЋА, Цара душана, помоћни
објекти, колски улаз, 5,5 ари.
064/075-23-67. (279350)

ЦЕНТАР, дворишно.самостална
кућа, 80 квм, 1.5 ари, хитно,
45.000. (394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (279357)

КОТЕЖ 1, 155 квм, самостална,
3 асра, вреди погледати. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (279357)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, на Ку-
дељарском. Тел. 062/818-25-05.
(279359)

НОВОСАГРАЂЕНА кућа, 150
квм, Скадарска улица Панчево,
цена договор. 060/332-74-04,
065/849-09-38. (279366)

КУЋА, Тесла, Ј. Гавриловића
16-а, реновирана, усељива, 78
квм. 064/295-50-95. (279368)

СТАРЧЕВО, кућа, помоћни
објекти, 9.5 ари. 063/725-99-
37. (279369)

ВОЋЊАК, 15 ари, викендица,
Баваништански пут, други ред,
друго немачко поље. 064/368-
04-77. (279371)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм, 6
ари, продајем/мењам. 064/955-
51-85. (279370)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица,
центар, са два локала и помоћ-
ним објектима. 064/051-51-61.
(279372)

КУЋА на продају, у Цара Лаза-
ра, близу „беовоза”. Тел.
063/590-743. (279374)

ПРОДАЈЕМ плац 12,8 ари, код
5000 касарне. 069/192-92-94.
(279378)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу, Пан-
чево, приземље, локал, близу
бувљака. 064/187-20-13. (279407)

ПЛАЦ 16 ари, стара Миса, у
Србијанској улици. Излаз, на
рафинеријску пругу, Црногор-
ска улица. Уцртани објекти на
плацу. Струја. 064/351-16-54. (

ПЛАЦ, Баваништански пут,
ограђен, вода, струја, 7 ари.
060/700-50-72, 063/163-97-17.
(279279)

БАВАНИШТАНСКИ пут, нова
кућа, усељива, 5 ари, 25.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-23-
83. (279279)

ОМОЉИЦА, кућа + огроман
локал, угао, 31.000, кућа нова,
укњижена, хитно, 16.000. „Мил-
ка М”, 063/744-28-66. (279483)

МАРГИТА, 4 ара, кућа, ПР,
60.000; Стрелиште, одличан,
ПР, 45.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (279483)

ШИРИ центар, 100 квм, 5 ари,
58.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279279)

ПЛАЦ на Јабучком путу, 30
ари, 25.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (279312)

ЈАБУКА, двособна, 64 квм, 4
ара плаца, чврста градња, усе-
љива, 19.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74. (279311)

КУЋА, 63 квм,н 2 ара плац, Д.
Туцовића. 063/193-82-76,
064/149-73-21. (279301)

СТАРЧЕВО, кућа легализована,
12 ари плаца, подрум, помоћни
објекти. Тел. 065/262-40-30. (279304)

ПЛАЦ 33 ара, са кућом за би-
знис, Новосељански пут 131,
преко пута „Танка”. 064/276-
08-08. (279304)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари, 1/1,
Кудељарски насип. 063/472-669.
(279311)

ДВА ЛАНЦА, Новосељански
пут, 200 м пре пумпе Крнета,
до пута 31 метар. 063/103-04-
33. (79342)

ПЛАЦ, нова Миса, 4 ара, пре-
леп, у Шарпланинској улици.
Вреди погледати. 065/220-61-
47. (279229)

ПОВОЉНО продајем викенди-
цу у бањи Врујци, 100 метара
од пијаце. Тел. 064/010-50-69.
(279248)

КУЋА, старија, 5 ари, иза амбу-
ланте Горњи град, 71.000, мо-
же замена за стан, уз вашу до-
плату. 069/113-96-04. (279271)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре. 064/158-44-
10, 063/101-11-47. (278364)

ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, дола-
зим на адресу. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (277571)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, перје, гвожђе,
бакар, акумулаторе. 066/900-
79-04. (279217)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77. (279234)

КУПУЈЕМ полован намештај,
гарнитуре, кухиње, ТА пећи,
старо перје. 062/148-49-94.
(2790425)

КУПУЈЕМО све метале, гвожђе,
олово, каблове, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, дола-
зим. 061/322-04-94. (279461)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, ме-
синг, олово, алуминијум, веш-
машине, замрзиваче, телевизо-
ре. 061/321-77-93. (279461)

ПРОДАЈЕМ кућу и 6 ари плаца,
Цара Душана 70-а, Панчево.
Тел. 063/372-260 (СМС)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ за по-
словне делатности кућу 100
квм, на Корзоу. Живојина Ми-
шића 6. Тел. 023/857-315,
064/575-57-04. (278389)

КУЋА, нова, 170 квм, власник,
хитно, Војловица, 48.000.
063/784-71-34, 063/771-75-96.
(279131)

КУЋА на Караули, са окућни-
цом, легализована, власник,
1/1. 013/210-49-23, 064/250-
49-15. (278947)

КУЋА, струја, вода, плац 4.5
ара, Раваничка 5, Стрелиште.
063/612-42-09, 064/555-03-36.
(279022)

ХИТНО, продајем/мењам стам-
бени са помоћним објектима,
1/1. 062/886-91-50. (278947)

КУЋА, Банатско Ново Село, 3.
октобра 71, зидана после 1980,
од чврстог материјала, габари-
ти 9,50 х 8.50, приземље са по-
моћним објектима, плац 19,50
ари. Све легализовано, нема те-
рета. 064/140-15-39. (278882)

ХЕКТАР земље, северна зона,
поред асфалта, само 16.500
евра. 069/113-96-04. (278915)

КУЋА, стрија, 5 ари, иза амбу-
ланте Горњи град, само 71.500
евра. 069/113-96-04. (278915)

ПРОДАЈЕ се намештена ком-
форна кућа у Мраморку.
069/255-87-86. (278459)

КУЋА у Иванову, видети, дого-
вор, 063/372-428. (27824)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар,
спратна са гаражом, легализо-
вана. Тел. 062/876-13-61. (2788254)

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

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

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

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

СТАРА МИСА, 46 квм + гара-
жа, 2.5 ари, добра, 26.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901.
(279289)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4 ара,
трофазна, канализација,
35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279289)

ЧЕТИРИ храстова бурета, два
од 120 л и два од 60 л.
063/307-881. (279458)

КАЈСИЈА, јабука, бресква, шљи-
ва за ракију, продајем. Тел.
063/898-53-08. (279091)

ПРОДАЈЕМ комплетан инвен-
тар за кухињу и ресторан.
064/128-37-25. (279468)

АПАРАТ подностојећи за хла-
ђење и грејање воде, корејски,
три боце. 063/106-51-73. (279477)

КУПУЈЕМО обојене метале,
акумулаторе, гвожђе, замрзи-
ваче, веш-машине, све остало,
долазим. 061/296-26-24.
(279461)

ПРОДАЈЕМ исправну веш-ма-
шину, вертикални замрзивач,
фрижидер, може компензација
ваше неисправно. 064/129-73-
60. (279423)

НА ПРОДАЈУ турска калдрма,
косим, крчим, односим све што
је непотребно. 060/423-466.
(279435)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи и туча-
ну камин пећ на дрва, повољно.
Тел. 063/754-13-26. (279337)

ПРОДАЈЕМ сто и две плетене
столице за терасу, башту, 4.000
динара. Тел. 063/754-13-26.
(279337)

ПРОДАЈЕМ брачне кревете,
веш-машину, кухињски део, ви-
сећи. 065/344-85-77. (279355)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто, столице,
клупа, комплет тепихе прелепе,
судова нових. 064/955-51-85.
(279370)

ПРОДАЈЕМ половна улазна
храстова врата, прозоре, по-
вољно. 062/403-241. (279375)

КОКЕ носиље старе десет месе-
ци, Црепаја. 065/246-24-69.
(279382)

КАЗАН за ракију, ложишта, та-
барке, луле, мешачи, дна. 331-
586, 063/805-74-60. (279415)

ЗБОГ пресељења продајем ди-
ван намештај, кухињу, белу
технику, штедњак, као ново.
013/251-41-08, 065/270-79-27.
(279420)

ТУРБО рерна, судо-машина,
комбиновани фрижидер са два
мотора, барокни сто са десет
столица, угаона гарнитура, тро-
сед мојца. Тел. 063/861-82-66.
(279424)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм,
дијапозитиве и све врсте видео-
касета квалитетно преснима-
вам на дигиталне медије.
063/288-278, 013/343-563. (4820)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски бој-
лер 10 л, мини ел. шпорет и по-
ловни делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-76-07.

КУХИЊЕ, плакари, намештај по
мери, Панчево. 063/806-00-28
(СМС)

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

МАЛО коришћен двосед и тро-
сед на расклапање, продајем
повољно. Тел. 064/348-00-43,
064/258-91-33. (278933)

ПРОДАЈЕМ машину за одваја-
ње коштица из воћа. 064/201-
72-16. (279209)

БИЦИКЛИ на струју продајем и
моторку стил 021. 063/123-59-
35. (279215)

ПРОДАЈЕМ електрични котао
24 кв. 065/853-93-29. (279260)

ПРОДАЈЕМ половну столарију
са шалонима, очувано, повољ-
но. Тел. 063/160-64-15. (279208)

АДРИА камп-приколица, пента
7 кс, први власник. 066/408-
426. (279267)

ЛОВАЧКА пушка ИЖ 27 Е,
СССР, калибар 12, у супер ста-
њу. Тел. 063/286-801. (279280)

ПРОДАЈЕМ козе. 063/787-13-33.
(279294)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, СУДОПЕРА
3.000 динара, нова. 371-568,
063/773-45-97. (279310)

КУЋА на продају, 130 квм,
Панчево, 60.000 евра, електро-
бицикл – 300 евра. Тел.
064/510-67-81. (279332)

КОЗЕ и јарад продајем јефти-
но. 062/807-78-23. (279336)

ПЕЖО 206, 1.4, 16 В, 2004,
клима, емталик плав, власник.
064/142-55-93. (279401)

КУПУЈЕМ аутомобиле, стање
небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (279454)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, од 70 до 1.500 евра.
062/193-36-05. (279454)

ШКОДА ФАБИЈА 2001. годи-
ште, 1.2, регистрован до апри-
ла 2020, 1.500 евра. 063/351-
783. (279305)

ШКОДА ФАБИЈА 2001. годи-
ште, 1.2, регистрован до апри-
ла 2020, 1.500 евра. 063/351-
783. (279305)

ТЕГЉАЧ рено 2002. годиште и
полуприколица schwarz me ul ler
2001. године. 063/103-04-33.
(279343)

СКУТЕР ЦПИ хусар, 2004. годи-
не, има све папире, на моје
име 49 м. 061/685-14-01. (279326)

ПРОДАЈЕМ голф петицу плус,
дизел, 1.9, 2006. годиште. Тел.
064/068-77-04. (279347)

ПУНТО 1.3 мултиџет 2004/5,
петора врата, фул опрема, у
првој боји. 064/587-50-24. (279377)

ГРАНДЕ пунто 1.3, мултиџет
2007, петора врата, фул опре-
ма, у првој боји. 064/587-50-
24. (279377)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котеж 1.
Тел. 069/409-83-42. (279323)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски бој-
лер 10 л, мини ел. шпорет и по-
ловни делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-76-07.
(279077)



Петак, 28. јун 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

15

ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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



КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОTРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОНУДА
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Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

ПРЕВОЗ: шљунка,песка,
сејанца, одвоз шута.
064/158-44-10,
063/101-11-47        

(8/279170)

21. јуна 2019, у 11.30

на раскрсници Светог

Саве и Моше Пијаде

имао сам саобраћајни

удес. Молим очевице

да се јаве. 066/058-032 

(4/279252)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Тесли.
Тел. 064/163-56-08 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан на Тесли. 063/754-98-58
(СМС)

ПОРОДИЦИ потребан 2.5 или
3.0 стан на дужи период. Цен-
тар, Тесла. 064/306-79-55 (смс)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. Раднички смештај, цен-
тар. 063/502-211. (273960)

ИЗДАЈЕМ стан за самца, нова
Миса, посебан улазу, беовоз.
064/207-19-88. (279204)

ИЗДАЈЕМ мањи стан на Тесли,
32 квм, комплетно опремљен, у
згради, на дуже . Тел. 064/440-
56-05 (СМС)

МАРГИТА, четворособан, I, 105
квм, гас, гаража, 65.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(279389)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49 квм,
ЦГ, 29.000. (353), „Премиер”,
063/800-44-30. (279389)

ЦЕНТАР, нов трособан, II, ЕГ,
90 квм, 73.000; гарсоњера 27
квм, 25.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (279471)

КОТЕЖ 2, леп двособан, дого-
вор; Котеж 1, двособан, ЦГ, I,
35.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
(279471)

ТЕСЛА, реновиран, 38 квм, до-
говор, двособан, ТА, II, 35.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(279471)

ЈЕДНОСОБАН, Миса, I, 28 квм,
22.000; Тесла, ВП, 26,
22.000.„Милка М”, 063/744-28-
66. (279483)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Миса, I, 47
квм, 21.500; Маргита, I, 53 квм,
са гаражама. „Милка М”,
063/744-28-66. (279483)

ДВОСОБАН, Тесла, 47 квм, са
стварима, 25.000; Котеж 1, ПР,
лукс, 41.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (279483)

КУПУЈЕМО станове на свим ло-
кацијама, брза исплата. (353),
063/800-44-30. (279387)

КУПУЈЕМ мањи стан у Панчеву,
није агенција. 065/272-89-99.
(279295)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”
потребни станови и куће за
продају. 064/668-89-15. (279351)

КУПУЈЕМ трособан стан ли дво-
собан у центру. 063/836-23-83,
„Трем 01”, (679). (179279)

КУПУЈЕМ једнособан/двособан
стан за реновирање, исплата
одмах. 064/206-55-74. (279319)

ПОТРЕБНИ станови на свим ло-
кацијама, брза исплата. Агенци-
ја „Нишић”, 064/206-55-74. (279319)

АГЕНЦИЈИ лајф потребни ста-
нови и куће у Панчеву. 061/662-
91-48, 062/191-75-35. (279471)

ЦЕНТАР, V спрат, без лифта,
леп мањи једнособан, ТА,
18.500. (238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (279349)

ТЕСЛА, једноипособан, потпу-
но реновиран, ЦГ/ТА, 29.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (279349)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62 квм,
33.000; трособан, 70 квм,
40.000. (394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (279357)

ШИРИ центар, 35 квм, једнои-
пособан, намештен, 25.000; 40
квм, дворишни, 11.800. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (279357)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, 34
квм, без псоредника. Тел.
060/767-57-55. (279433)

КОТЕЋЖ 1, 2.0, 50 квм, ЦГ, I
спрат, двостран, тераса.
064/121-58-06. (279398)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 42.000,
троипособан, III, 55.000.
„Кров”, 060/683-10-64. (279392)

КОТЕЖ 1, 60 квм, IV, ЦГ, дво-
собан, 37.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (279419)

ТАМИШ КАПИЈА, 65 квм, III,
ЦГ, ново, 56.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (279419)

ШИРИ центар, 25 квм, једносо-
бан, IV, ТА, 20.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-951. 

МИСА, 50 квм, једноипособан,
I, ТА, 25.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (279419)

КОТЕЖ 2, 66 квм, двоипособан,
леп, ЦГ, II, 43.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (279419)

ПРОДАЈЕМ стан у Тамиш капи-
ји, 62, IV спрат, 49.000 евра.
063/329-340. (279437)

СТАН, ослобођења 27, 40 квм,
ЦГ, I спрат, погледати, звати од
13 до 15 сати. 063/689-357. (279444)

СТАН у строгом центру, 66 квм,
60.000 евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (279488)

ЦЕНТАР, стан 75 квм, са дво-
риштем, продјем. Тел. 063/751-
07-79, од 17 до 20 сати. (279460)

КОТЕЖ 1, двособан, II, 60 квм,
ЦГ, усељив, 37.000. (353),
„Премиер”, 352-489, 063/800-
44-30. (279389)

НОВА МИСА, гарсоњера, I, 25
квм, ТА, 16.000. (353), „Преми-
ер”, 063/800-44-30. (279389)

МАРГИТА, једнособан, II, 33
квм, гас, 26.000. (353), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(279389)

КОТЕЖ 2, 37 квм, V, поткро-
вље, реновиран, 25.000, нова
Миса, једнособан, приземље,
35.000. „Лајф”, 061/662-91-48. 

ДВОСОБАН, Котеж 1, 53, IV,
ЦГ, 31.000; центар, 54, IV, лукс,
38.000; Миса, I, 60, ЦГ, 36.000.
„Милка М”, 063/744-28-66. (279483)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 44
квм, V, ЦГ, 26.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (279312)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА, 49
квм, 28.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (279312)

КОТЕЖ 1, 1.0, ЦГ, 22.000; Ко-
теж 1, 1.0, 40, 33.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (279320)

СОДАРА, 2.0, 55, 23.000; Сода-
ра, 2.5, 77, 42.000. (338), „Јан-
ковић”, 348-025. (279320)

ПРОДАЈЕМ једнособан двори-
шни стан у центру, новије град-
ње. Тел. 066/319-235. (279334)

НОВА МИСА, новоградња, 95
квм, трособни лукс станови, за-
вршни радови у току, могућност
кредита. 062/966-92-96. (279341)

КОТЕЖ 1, 57 квм, двособан,
32.000; 45 квм, 32.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (279357)

ЦЕНТАР, к60 квм, двоипосо-
бан, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (279357)

НОВА МИСА, нов трособан, 103
квм, I, 46.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (279299)

НОВА МИСА, нов трособан, 83
квм, II, 41.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (279299)

НОВО у Агенцији „Тесла не-
кретнине”, посебне погодности
за продавце некретнина.
064/668-89-15. (279349)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58 квм,
III, ЦГ, 35.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (279299)

СТАН 117 квм, Милоша Обре-
новића, преко пута „Авив пар-
ка”. 063/159-99-62. (279032)

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

ВОЈНЕ зграде, троипосоан, VI,
ЦГ, три спаваће собе, велика
тераса, 50.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (279279)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан до
улице, Жарка Зрењанина, вла-
сник. 061/382-88-88. (277314)

СОДАРА, двоипособан, ЦГ, II,
лифт, две терасе, 43.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83. (279279)

СОДАРА, 37 квм, ЦГ, VI,
26.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (279279)

ЗЛАТИБОР, двоипособан стан,
42 квм, тераса, ЕГ, I спрат,
72.000. (238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (279349)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II, под-
но грејање, 45.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (279312)

ТЕСЛА, 55 квм, двоипособан,
ЦГ, ¾, реновиран, власник, 1/1,
40.500. 063/716-49-44. (278989)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80 квм,
IV, терасе, власник, договор.
063/770-45-55. (279041)

ДВОСОБАН стан, 59 квм, Радо-
ва зграда, Котеж 1, ЦГ, 37.000
евра. 063/164-61-70. (279316)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм, ЦГ,
центар Стрелишта, ВП, 26.500
евра. (470)„Дива”. 345-534.
064/246-05-71. (279278)

ЈЕДНОИПОСОБАН, 40 квм, те-
раса, сређен комплетно, Горњи
град, 24.500 евра. (470)„Дива”.
345-534. 064/246-05-71. (279278)

ДВОСОБАН, Котеж, ВП, ЦГ, 57
квм, 6 квм тераса, повољно.
(470)„Дива”. 345-534. 064/246-
05-71. (279278)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
први спрат, Радова зграда,
35.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (279319)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 квм,
трећи спрат, ЦГ, 31.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/206-55-
74. (279319)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61
квм, трећи спрат, ЦГ, 32.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (278946)

СТРЕЛИШТЕ, део куће, 65 квм,
први спрат, укњижено, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (278946)

ПОВОЉНО продајем дворишни
стан, 45 квм и помоћне објекте,
до улице Димитрија Туцовића,
надвожњак. 063/896-47-51.
(279345)

ТЕСЛА, двособан, 47 квм, ТА
грејање, пети спрат, без лифта,
21.000. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. (278946)

ОСЛОБОЂЕЊА, квалитетан
двособан, ЦГ, IV од V, 53 квм,
33.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279289)

ТЕСЛА, троипособан, ЦГ, VI, 70
квм, 48.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279289)

ПОТРЕБНИ плацеви за инвести-
торе Агенција „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (279351)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан са
терасом, комплет намештен, по-
вољно, хитно 061/641-53-55 (СМС)

ЧЕТВОРОСОБАН, Котеж 2, две
терасе, трећи спрат, има лифт,
светао, укњижен, сунчан,.
063/856-74-02. (279263)
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ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

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

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ТРАФИЦИ у центру потребан
радник. 064/213-10-49. (279383)

ПОТРЕБАН возач Б категорије
за доставу хране. 064/255-84-58

КУВАР-ИЦА и конобарица по-
требни кафе ресторану.
063/307-996. (279445)

ПОТРЕБАН радник - продаја
резервних делова у Сервису
„Ђурић”, Б категорија обаве-
зна. 063/329-340. (279437)

ПЕКАРИ „Rex” Банатско Ново
Село, потребан пекар, помоћни
радник. 063/616-694. 063/616-
694. (279380)

ПОТРЕБАН момак или девојка
за разношење кафе на бувљаку.
064/132-98-12. (279244)

ПОТРЕБНА радница за рад у
прехрамбеној продавници на
новој Миси. 064/264-03-98. (279268)

ПОТРЕБНИ возачи са Е катего-
ријом за домаћи и међународ-
ни транспорт. 063/899-92-87,
062/502-965. (279270)

ПОТРЕБАН радник у пекари, са
и без искуства. Тел. 064/122-
21-56. (279288)

РЕСТОРАНУ потребне коноба-
рице, хитно. 064/349-93-43. (279306)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е катего-
рије са искуством. 063/706-23-
61. (279342)

ПЕКАРИ потребна продавачи-
ца. 063/193-75-30. (279365)

ПЕРЛА тражи козметичара (пе-
дикир, маникир, нокти) и коно-
бар-ица са искуством. 065/344-
54-66.(279367)

ПРИВАТНОЈ фирми потребан
кв електричар и приправници.
062/847-00-95. 

ПОТРЕБНА помоћна радница у
кухињи. 061/623-16-15. (279398)

ПОТРЕБАН чекер, оператер у
кетерингу. 061/623-16-15. (279398)

ПОТРЕБАН шанкер и конобар
(м/ж). 061/623-16-15. (279398)

ПОТРЕБАН кувар и пица-мај-
стор (м/ж). 061/623-16-15. (279398)

ПОТРЕБАН возач, достављач
хране, кетерингу. 061/623-16-15. 

ПОТРЕБНА девојка за рад на
припреми и продаји хране са
роштиља у ћевабџиници „Ки-
фла”, ТЦ Зелена пијаца, ламела
А 2, локал 1, доћи лично од 10
до 16 сати. (279389)

ПОТРЕБНА радница за рад у
маркету „Цеца 013”. 060/555-
11-73. (279479)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” потребан
радник за рад у кухињи.
065/205-10-52. (279383)

CAF FE Fla min go тражи девојку
за рад са искуством. 069/364-
10-04. (/279442)

ИЗДАЈЕМ локале 30 9 23 квм,
код Аутобуске станице. 352-105. 

ИЗДАЈЕМ пословни простор у
центру, 60 квм, у М. Горког 20,
063/391-908. (279429)

ПРОДАЈЕМ локал у центру, 82
квм, корзо. 063/237-964. (2794349

ИЗДАЈЕМ локал 45 квм, екстра
сређен, преко пута перона Ау-
тобуске станице, поред млечног
царства. 062/465-777. (279445)

ПРОДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач, 17,5 квм, II
спрат, 7.000 евра, хитно.
063/850-02-66. (279450)

ЛОКАЛ, центар, прометна ули-
ца, поред три школе, новоград-
ња, за издавање. 062/222-827.

УСТУПАМ разрађен кетеринг
сервис са или без опреме, дого-
вор. 064/128-37-25. (279468)

ПОТРЕБНА помоћна радница
за прање судова и хигијену,
дневница 1.300 динара, плаћен
превоз, ресторан „Бакана”
063/426-103 (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у ку-
хињи и за роштиљем. Почетна
плата 30.000 + пријава + топли
оброк. 063/897-55-04. (278541)

ДОМУ за стара лица потребна
медицинска сестра и физиоте-
рапеут. За све остале информа-
ције позвати 065/523-05-95. (ф)

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

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

ПОТРЕБНА хигијеничарка за
одржавање хигијене у локалу
брзе хране. 063/897-55-04. (278541)

КАФЕУ „IM PE RIAL” потребна
девојка за рад. 063/372-221. 

АУТО-ПЕРИОНИЦИ Х2О због
проширења посла потребни
радници са искуством. Редовна
исплата. Фиксна плата, пријава,
Панчево. 065/474-46-66. (279147)

ПОТРЕБНА радница са исксу-
твом у пословима вођења и ор-
ганизовања послова у шивари.
063/330-335. (279178)

ПОТРЕБНЕ раднице са иску-
ством у шивењу на равној маши-
ни и ендлерици. 063/330-335.

ПОТРЕБНА радница са иску-
ством у пословима вођења и
организовања послова у шива-
ри. 063/330-335. (279178)

ПОТРЕБНА фризерка салону
„Драгана НС”. 060/713-62-05. 

ПОТРЕБНЕ жене за шивење на
индустријским машинама, у Ја-
буци. 069/164-22-14. (279221)

WE I FERT дистрибуцији пића
потребни физички радници, ви-
љушкаристи, као и возач Б и Ц
категорије. Услови одлични.
062/446-285. (279210)

ПОТРЕБАН радник за рад у ау-
то-перионици, са или без иску-
ства. Добри услови. 061/551-
95-31. (279255)

ПОТРЕБНА продавачица у пе-
кари. 063/130-75-40. (279249)

ПОТРЕБАН озбиљан, искусан,
одговоран зидар. 060/752-44-
25. (279266)

ПОТРЕБАН пица-мајстор за рад
у пицерији. 064/149-99-73. (279383)

ИЗДАЈЕМ пословни простор 12
квм, у Његошевој, од 1. 07.
2019. 063/386-277. (278909)

ИЗДАЈЕМ локал на новој Миси,
опремљен. 061/667-29-58. (278602)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ Змај Јови-
на. 065/853-93-29. (279260)

ИЗДАЈЕМ плац са објектом, мо-
же и балонка, тражим инвести-
тора. Тел. 064/157-48-98. (279330)

ТЕСЛА, сређен локал, клима,
аларм, укњижен, 41 квм, 29.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-901. 

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у пи-
јацу, близина три школе.
060/351-03-56. (279351)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, локали
за издавање, погон за механи-
чаре или ауто-куће,. (279372)

ИЗДАЈЕМ локал 23 квм, између
Библиотеке и Максија, Нема-
њина 5. 064/134-06-08. (279403)

ПРОДАЈЕМ ординацију у цен-
тру 28 + 36 квм, или посебно.
Тел. 063/651-07-79 од 17 до 20
сати. (279460)

ДВОСОБАН стан, једини у кући,
код Спортског центра, ограђено
двориште. 062/403-241. (279375)

ЈЕДНОСОБАН стан, на почетку
старе Мисе, самцу или самици.
060/761-11-81. 

ИЗДАЈЕМ једноипособан наме-
штен стан, центар, клима, ТА,
тел. Фиксни. 063/810-27-74. (279408)

ИЗДАЈЕМ двоипособан наме-
штен стан, Светозара Милети-
ћа, према Котежу. Гордана,
063/711-78-55. (279412)

СОДАРА, Макси, 58, ЦГ, лифт,
тераса, реновиран, намештен.
064/320-05-42. (279427)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан у цен-
тру, 40 квм. 064/413-61-65,
252-13-66. (279426)

СОДАРА, стан, 46 квм, ЦГ, ка-
бловска, намештен, рафинериј-
ске зграде. 063/281-464. (279474)

ИЗДАЈЕМ кућу, Старчево, по-
годна за становање, услужну-
производну делатност. 064/842-
91-11, 064/125-86-86. (279476)

НАМЕШТЕН једнособан двори-
шни стан, 80 евра, код Хотела
„Тамиш”. 064/122-48-07. (279469)

Продајем/Мењам локал од 39
квм, у центру Стрелишта! Тел
064/267-71- 74 (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 82 квм на спра-
ту, центар, преко пута главне ау-
тобуске станице. 062/388-103.

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм, код
Аутобуске станице. 063/278-
421. (278923)

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА, издајем ло-
кал 25 квм, одлично, повољно.
064/226-91-30. (279063)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, близу болнице, звати по-
сле 18 сати. 060/163-30-95. 

ИЗДАЈЕМ дворишни стан од 40
квм, у насељу Тесла, екстра ло-
кација. Тел. 063/778-88-15. (279217)

ИЗДАЈЕМ стан 50 квм, Котеж 1,
опремљен. 065/665-75-10. (2791901)

ИЗДАЈЕМ кућу на старој Миси.
Тел. 063/810-27-51. (279245)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан у строгом центру. Тел.
064/010-50-69. (279248)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 35 квм,
намештен. 064/320-85-05. (279258)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан у строгом центру. Зел.
063/819-37-33. (279478)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
новој Миси, за војна лица, те-
ренце. 063/839-56-81, 013/370-
398. (279284)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру. 064/314-00-68. (279295)

ИЗДАЈЕМ једноипособан наме-
штен стан, Содара, ЦГ, клима.
Тел. 064/245-88-57. (279321)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан, са-
мицама или брачном пару у
Војловици. Тел. 066/514-57-98.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, 

средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 
демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delat-
nost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku,
imovinsko pravne i inspekcijske poslove na osnovu
člana 63. stav 2. i člana 69. Zakona o upravljanju ot-
padom („Sl. gl. RS”, broj 36/09 i 88/10, 14/16 i
95/2018-dr. zakon) objavljuje 

OBAVEŠTENJE

o prijemu Zahteva za izdavanje integralne dozvole za
sakupljanje i skladištenje inertnog i neopasnog otpa-
da, operatera „ASTER COP” d.o.o., Sremska br.39
bb, Starčevo.

Operater „ASTER COP” d.o.o. Starčevo, registrovan
kod APR sa matičnim brojem 20668474 i šifrom
pretežne delatnosti 4690- Nespecijalizovana trgovina
na veliko, podneo je dana 31. 05. 2019. godine, za-
htev za izdavanje integralne dozvole za sakupljanje i
skladištenje inertnog i neopasnog otpada, čija reali-
zacija se planira u ulici Industrijsko naselje bb, na
kat.par.br. 3644/8 K.O. Debeljača.

Osnovni procesi koji će se odvijati u skladištu inertnog
i neopasnog otpada su: prijem i istovar otpada i skla -
dištenje otpada u okviru za to predviđenog prostora.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 09. 07.
2019. godine. 

Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može
se izvršiti u Odeljenju za urbanizam, stambeno-ko-
munalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj
i energetiku, imovinsko pravne i inspekcijske poslo-
ve, Ul. Maršala Tita 50, Kovačica, u uslužnom centru,
svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 sati. 

Грађевинској фирми „Skele logistik” d. o. o. 

потребна

секретарица на неодређено време

за рад у канцеларији у Ул. Карађорђева 30, у
Панчеву.

Радну биографију доставити на mail:
office@skelelogistik.rs или лично у просторије
фирме.

ХИТНО!!! Потребни – сменовође и оператори за
пуштање у рад азотарског постројења у Нигерији,
KBR/TOYO технологије, на период од једне године. 

За кандидате је обавезно знање енглеског језика и
минимум пет година искуства у погонима амо-
нијака и урее (карбамида). 

Такође потребни инструменталци, електричари и
механичари.

Заинтересовани могу слати CV на mail адресу: bu-
diska55@yahoo.com или позвати на тел. 063/788-
34-53.                                                              

(3/279253)

Последњи поздрав

ЈАГОДИ

МИЛОВАНОВИЋ
рођ. Ђурђев

16. VI II 1923 – 9. V 2019.

преминула је моја воље-
на сестра, у далекој Ка-
нади.
Сестро мила, зашто си
ме и ти оставила. Оти-
шла си у свет непозна-
ти, одакле се нико, ни-
када не врати. Оставила
ме за тобом да тугујем,
са сузама да живим и
другујем.

Сестра ЖЕЊА
(12/274227)

Последњи поздрав нашем

БОЦИ

Ветерани ФК „АТП”-а: ЖАРО, БАБИЋ, ПОКРА-

ЈАЦ, ЦАЈА, БОРКО, ФИШЋА, СРЕЈА, БУДИШКА,

ЦВЕЛЕ, ШЉИВАР, ТЕГЕЛТИЈА, ДАЧА, СЛАВКО,

ХАЛЕР, КОЦКА, ШАРАЦ, ДУПОР, БАБУШ, АУТО

ЂУРА, МАРКО, РАДУЛАЦ, ОРЛИЋ, ВИНКО, МУЈ-

КЕ, ПОП, СТЕЈИЋ, ДАБА, ВИЦКО и ВЕЛЕ

(55/279333)

Последњи поздрав вољеном оцу и деди

СЛОБОДАНУ БУРЧУЛУ
1952–2019.

Ожалошћени: син ЖЕЉКО са породицом,

ћерке ТАМАРА и НАТАША

(65/279364)

Као клинци АТП-а пре пола века спријатељили

се и то пријатељство је трајало до пре неки дан

СЛОБОДАН БУРЧУЛ

Пријатељу, друже, брате почивај у миру...

За тобом тугује твој ДРАГАН КАПЕТАНОВИЋ са

породицом

(67/279376)

СЛОБОДАН

БУРЧУЛ

Почивај у миру Боцо.

Од комшија ДУЛЕТА

и ДУШИЦЕ

(69/279393)

Последњи поздрав дру-
гу и пријатељу

БОЦИ
од породице СЕЛ

(83/279433)

СЛОБОДАН

БУРЧУЛ
1952–2019.

Последњи поздрав

брату Боци

од БУКИЈА

(88/279447)

Последњи поздрав на-
шој вољеној супрузи и
мајци

БИСЕРКИ

МИТРОВИЋ
1948–2019.

од супруга ЈОВАНА,
сина и ћерки

са породицама
(94/279467)

300-820, 300-830

Soulfood d.o.o. je jedan od vodećih distributera pića,
maloprodaje i veleprodaje na teritoriji Srbije. Kvalitet
ponude, profesionalnost usluge, pristupačne cene, ne-
prekidno unapređivanje i razvijanje poslovanja, kao i
širenje linije asortimana i osvajanje novih tržišta, bili su
principi kojima smo se rukovodili od samih početaka.

U cilju daljeg unapređenja poslovanja i jačanja
stručnog tima raspisujemo konkurs za radno mesto:

Vozač B i C kategorije
Beograd

Opis posla:
• Razvoz robe po utvrđenih rutama;
• Istovar i utovar robe;
• Ažurno vođenje dokumentacije;
• Odgovoran odnos prema vozilu;
• Poštovanje procedura i utvrđenih pravila

Uslovi:
• III/IV stepen stručne spreme:
• Vozačka dozvola B i C kategorije;
• Radno iskustvo u distribuciji robe;
• Poznavanje teritorije razvoza

Nudimo:
• Stimulativnu zaradu,
• Prijavu – ugovor o radu, 
• Angažovanje na duži vremenski period.

Kontakt: mail adresa: marina.dodic@soulfood.co.rs
tel: 060/304-21-68

СВЕ ВРСТЕ физикалија, утовар-
истовар, рушење, чишћење, раз-
бијање бетона, селидбе, одвоз
шута и непотребних ствари, ко-
шење траве, обарање стабала,
сл. Дејан, 061/626-14-50. (279318)

ПРЕВОЗ малим и великим ки-
пером. Шљунак, песак, сејанац,
ризла. 063/246-368. (279773)

РАДИМО зидање, бетонирање,
поправка старих, нових крово-
ва, разне изолације. 013/664-
491, 063/162-53-89. (279003)

КАМИОНСКИ превоз: шљунак,
песак, шут, сејанац, 1.500 ди-
нара. 062/355-154. (278804)
РОЈАЛ МГ: уградња/поправке;
ролетне, комарници, венеција-
нери, све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498. (279385)

МАШИНСКИ утовар шута, са
превозом, рушење објеката, раз-
бијање бетона. 063/246-368. (279773)

ЛАЛЕ, превозим повољно пе-
сак, шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94. 

ТЕПИХ сервис, дубинско прање
тепиха, намештаја. Превоз бес-
платан. 302-820, 064/129-63-79. 

КЛИМЕ свих типова и произво-
ђача сервисирамо, поправљамо
и уграђујемо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. (279411)

ОГЛАШАВАМ неважећим све-
дочанста V (2013/2014 и
2014/2015 (VI), Основне школе
„Јован Јовановић Змај” на име
Ана Ушћумлић. (2792449

ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи, леп
једнособан стан. Тел. 060/321-
60-07. (277627)

СОКОБАЊА, апартмани, собе,
близу центра, Сокотерме, ново.
061/636-08-57, 063/768-32-68. 

КРАШИЋИ, апартмани 6 – 8
евра, по особи, велика узбрдица.
+381 63 243 859, +381 69 499 221

ИЗДАЈЕМ апартман на мору,
Доброта-Котор. 069/172-75-43,
+382/698-89-861. (278629)

СОКОБАЊА, издајем апартма-
не центар, кабловска, паркинг.
Слике погледајте на: www.so ko -
ba nja-apart ma ni mi ra.com Тел.
063/485-829, Мира. (и)

СОКОБАЊА, издајем повољно
апартман у центру, комплетно
опремљен. 065/205-45-48. (279163)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно. 063/709-
44-97. (279244)

ИЗДАЈЕМ апартман, у згради, у
Бањи Врујци. Тел. 064/368-80-19

БАЊА ВРУЈЦИ, одличан сме-
штај код Слобе. 064/438-12-35. 

ИЗДАВАЊЕ апартмана у Вр-
њачкој бањи, на 120 м од шета-
лишта. www.sme staj vr njac ka ba -
nja.rs Апартмани Bel la 064/180-
59-39, 063/849-46-34 (279381)

КЛИМЕ. Монтажа, сервис, по-
правка беле технике, овлашће-
ни сервис „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-24-16. 

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, метал-
не подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73. (278900)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мерце-
дес камоном, радници, повољ-
но. Вук. 063/278-117, 064/176-
91-85. (279238)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис,
све релације по Србији с ком-
бијима, камионима, екипа рад-
ника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање могу-
ће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid be-
bom bon cic.com  (279348)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом, Вој-
водина, Србија, са или без рад-
ника. 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.(279348)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис
– комбијима, камионима, про-
фесионално, екипа радника, све
релације по Србији, откуп наме-
штаја. 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.(279348)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бом-
бончић” – Борис – комбијима,
камионима, екипа радника,
монтажа, демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја. Се-
лите се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid be-
bom bon cic.com  (279348)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
купатила, канализације, водо-
водне адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерија, санита-
рије, све за воду, 0-24 сата. Пен-
зионерима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин. (279290)

СЕЛИДБЕ робе и ствари комби-
јем и камионом, професионал-
но, екипа радника, све релаци-
је по Србији. Лена транспорт.
060/307-30-76. (279348)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом
Војводина, Србија са или без
радника, најповољније Лена
транспорт. 060/307-30-76.(279348)

СЕЛИДБЕ, камионски превоз,
екипа радника, одвозимо непо-
требне ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. (279338)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и ства-
ри, утовар/истовар, монта-
жа/демонтажа намештаја. Де-
јан, 061/626-14-50. (279318)

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге. Александар. 064/157-20-03. 

КОМПЈУТЕРИ сервис, поправ-
ка, инсталација нових компо-
ненти, одржавање, брзо, по-
вољно. 060/351-03-54. (279351)

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00. (279356)

ДУБИНСКО дезинфекционо и
антибактеријско прање наме-
штаја у вашем стану. 066/001-
050. (279358)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење
судопере, купатила, адаптаци-
је, замене, поправке, одмах.
013/331-657, 064/495-77-59. 

ПАРКЕТ и ламинат, поставка,
хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892. (279418)

МЕДИЦИНСКИ педикир, курје
очи, урасли нокти, медицинска,
релакс масажа. 061/308-95-86. 

ШЉУНАК, песак, сејанац... од-
воз шута малим кипером до два
кубика. Лаза. 065/334-23-38. 

ОЗБИЉНА жена спрема стано-
ве, канцеларије, ординације.
063/403-409. (279459)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове.
061/321-77-93. (279461)

КЛИМА, сервис и уградња.
065/305-73-92. (279464)

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

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29. 

ДУБИНСКО дезинфекционо и
антибактеријско прање намешта-
ја у вашем стану. 066/001-050. 

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење,
лепљење тапета, фарбање сто-
ларије. Повољно. 064/174-03-
23, 062/790-881. (279219)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење,
фарбање столарије, пензионе-
рима попуст. 013/235-78-82,
062/564-494. (279221)

РУШЕЊЕ кућа, зидова, бетона,
бетонирања, кошење трае, од-
ношење ствари и друго.
060/035-47-40. (279239)

РАДИМО све физичке послове:
рушења кућа, шупа, одношење,
ископи, бетонирања, кошење
траве, обарање стабала.
064/122-69-78. (279231)

КЕРАМИЧАР, припрема и по-
стављање свих врста керамич-
ких плочица, повољно. Тел.
063/744-08-24. (279239)

СЕРВИС, монтажа клима-уре-
ђаја, поправка беле технике.
061/637-07-50. (279240)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс ра-
дови, обрада шпалета, чисто,
педантно, повољно. 063/304-476

РАДИМ кровове, бетонирање,
зидање, чишћење тавана, подру-
ма, итд. 061/665-66-24. (279282)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућ-
ност месечног плаћања, профе-
сор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94. 

МЕЊАМ пелене, нега покрет-
них, непокретних. 061/660-31-84

ЧИСТАЧ, чистим станове, згра-
де. 061/224-50-39, Ивана. (279314)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 013/252-03-86. 

ТВ и сателитске антене, монта-
жа, дигитализација ТВ-а, ИПТВ
и антена плус. 064/866-20-70. 

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађе-
винских радова. 064/866-25-76,
061/659-70-31. (279331)

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови. Квалитетно, ефикасно и
уредно. 066/933-67-90. (278407)

ПОПРАВЉАМ, веш-машине,
замрзиваче, шпорете, електро
инсталације, Милан. 060/180-
02-83. (278469)

КЕРАМИЧАР, брзо, повољно,
квалитетно. Данијел. 061/249-
29-90. /278950)

КОМБИ превоз робе, селидбе,
осетљив терет и остало. Дани-
јел. 061/249-29-90. (278950)

КОСИМ траву, дворишта, воћ-
њаке, баште, коров – триме-
ром, повољно. Зоран, 061/683-
67-48, 064/438-12-46. (27901)

МОЛЕР за фасаде и кречење и
остале радова за кућу. Тел.
069/567-11-73. (279121)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, бетонирање,
стиропор, бавалит фасаде.
063/865-80-49. (278870)

ПОПРАВКА беле технике и
кућних апарата, брзо и повољ-
но. Купујем веш-машине. Ми-
лош, 063/831-05-26. (278471)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, тра-
касте завесе, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09. (278540)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево,
машински сечемо влажне зидо-
ве. Гаранција. 060/691-01-13. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, кречење, глетовање, сто-
ларија, веома повољно.
064/280-26-15. (278081)ж

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализације,
кабине, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76. (278081)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско пра-
ње намештаја, душека. Наташа,
060/361-47-41, 066/361-474,
361-474. (278743)
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С великом љубављу чуваћемо успомену на нашу

драгу мајку и баку

ДРАГИЦУ ЈУРЈЕВИЋ
17. I 1952 – 20. VI 2019.

Ожалошћени: ћерке ГОРДАНА и ЉИЉАНА, унуци

ГОРАН и САША, зетови ЖЕЉКО и ЗОРАН и оста-

ла родбина и пријатељи
(3/279211)

ГОРДАНА ХАСАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем супруг ШЕВКО

(7/279218)

ЗОКИ
23. VII 1975 – 16. VI 2019.

Вест за нас је неисти-

на. Поносни смо што

смо те имали а цео

живот тужни што смо

те изгубили.

Ујак и ујна

(8/279219)

ЂУРЂЕВКА

ЛАНДЕКА

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији:

ћерка ДУЊА

и унук СТЕФАН
(11/279226)

ЗОРАН СТОЈКОВСКИ
1975–2019.

Мом вољеном и никад непрежаљеном брату Зо-

рану.

То само време пролази, али туга за тобом ни-

кад неће проћи.

Брат РАЈКО са породицом

(21/279247)

ЗОРАН СТОЈКОВСКИ
1975–2019.

Сине наш, живећеш у нама док ми ходамо. Не-

ма те сада поред нас, али си у нама жив док ди-

шемо.

Воле те твоји мама и тата највише на свету.

(22/279247)

СЛОБОДАНКА

МИХАЈЛОВИЋ

15. јуна преминула је

и оставила у неиз-

мерној тузи и болу

сестру РАДОСЛАВКУ

са породицом

(14/279230)

Последњи поздрав

РАДЕТУ ДОЗЕТУ

Ловачко удружење Панчево

(37/ф)

ЂУРЂЕВКА ЛАНДЕКА

Последњи поздрав сестри Ђурђевки од брата

ЗОРАНА са породицом
(40/279291)

Драги наш Слобо

СЛОБОДАН ДАКИЋ

Последњи поздрав за вољеног мужа, оца и деду.

Драги наш Слободане, заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Ожалошћени: супруга СВЕТИСЛАВКА, 

син МИЛЕНКО, ћерка МИРЈАНА

и унуци ДАНИЛО и МАРИЈА
(42/279296)

СЛОБО

Почивај у миру, нека

те анђели чувају.

Сестра ДРАГАНА и

зет МОМО

(43/279296)

РАДЕ ДОЗЕТ

Заувек ћеш бити у мом срцу.

Супруга НАДЕЖДА

(48/279301)

Последњи поздрав драгом оцу, деди и

свекру

РАДЕТУ ДОЗЕТУ

Син МИЛАН, снаја БОЈАНА

и унуци АНЂЕЛА и НЕМАЊА

(46/279301)

Последњи поздрав драгом пријатељу

РАДЕТУ ДОЗЕТУ

од ЉУБИШЕ и МАРИЈЕ

НЕСТОРОВИЋ

(49/274301)

Последњи поздрав оцу, деди и свекру

РАДЕТУ ДОЗЕТУ

Син ДУШАН, снаја ЈЕЛЕНА

и унуци СТЕФАН и СТРАХИЊА

(47/279301)

Последњи поздрав

течи

СТОЈАНУ

ЛАЛОВУ

Породица ПЕЈЧЕВ

(56/279333)

Последњи поздрав вољеном

СТОЈАНУ ЛАЛОВУ

од његових најмилијих.

Супруга ЉУБИНКА, ћерке СНЕЖАНА

и АНА, унуци ДИЈАНА, БОЈАН, 

ЈОВАНА, НЕВЕНА и ВУК, зетови

МИЛЕ, ПРЕДРАГ и ДАРКО

(63/279353)

Последњи поздрав

СТОЈАНУ

ЛАЛОВУ

од комшија

у Кикиндској 7

(61/279344)

ДАРИНКА

ЗИРАМОВ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

НЕША, ТАЊА, ДАЦА

и АЛЕКСАНДАР

(70/279394)

Последњи поздрав драгом пријатељу

РАДЕТУ ДОЗЕТУ

од ВЕРИЦЕ и РАДОЈИЦЕ РАИЧЕВИЋ
(84/279425)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 28. јун 2019.20

ВИН КА ПО ПО ВИЋ

Про шле су три године от ка да ни си с на ма, али се ћа ње

на те бе ни ка да не ће из бле де ти.

Син ДРА ГАН ПО ПО ВИЋ с по ро ди цом

(73ф)

РОЗАЛИЈА

ЕРДЕЉАН
3. IX 1941 – 24. VI 2015.

Време пролази, а ту-

га не престаје. Недо-

стајеш нам мајко.

Твој СРЂАН

и БОСИЉКА
(68/279386)

СЛАВКО

МРКОЊИЋ
1965–2016.

Прошле су три године

откада ниси са нама.

Почивај у миру и нека

те анђели чувају.

Твоји најмилији
(71/279396)

Најбољој тетки

МИЛИЦИ

ГРЧИЋ

Време не лечи бол,

када ти неко недо-

стаје сваки дан. Три-

десет година провеле

смо заједно. Живим

од успомена, у томе

пронализим утеху. 

БОЈАНА и МИРКО

(74/279405)

МИЛИЦА ГРЧИЋ

Две године откако ниси са нама.

Волимо те и чувамо од заборава.

Твоји најмилији
(75/279405)

БРАНКА ГРУБОР
рођ. Делетић

Драга моја Бранка,

прођоше две године, у тузи и болу. 

Али знај да заувек остајеш у мом срцу и у срцу наше

деце. Много нам недостајеш. Остала је велика празни-

на иза тебе. Хвала ти за све. Почивај у миру, анђеле

мој.

Супруг МИРКО и синови МИЛОШ и МАРКО
(78/279415)

29. јуна обележићемо шестомесечни помен нашој драгој

ЗАГОРКИ СТОЈАДИНОВ

Ћерка ЉИЉАНА, снаје НЕВЕНКА и СОЊА и унуци

НИКОЛА, ДРАГАНА са породицама
(23/279251)

1. јула 2019. навршавају се четири године бола

за нашим драгим

ДУШАНОМ МИЈИЋЕМ
1939–2015–2019.

Много недостајеш.

С поштовањем супруга ЈЕЛА, синови ЗОРАН и

ТОМИСЛАВ с породицама и сестре НАДА и

РУЖИЦА с породицама
(36/279278)

ЗОРИЦА

ТМУШИЋ
2015–2019.

Увек ћеш бити у на-

шим срцима.

Твој брат КРСТА

са породицом

(82/279430)

Сво јим ро ди те љи ма

АМ БРУШ
ПО МЕН СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЦА ЛА СЛО
24. VI 2016 – 24. VI 2019. 1985–2019.

Про шле су ту жне три го ди не од смр ти на ше мај -
ке Да ни це и три де сет четири го ди не од смр ти на -
шег оца Ла сла. По мен за на шу мај ку Да ни цу и се -
ћа ње на оца Ла сла оба ви ће се у не де љу, 30. ју на
2019. го ди не, у 11 сати, на вој ло вач ком гро бљу. С
по што ва њем и љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на вас.

Ва ша де ца: ћер ке ВЕ РО НА и КЛА РА
и си но ви ЛА СЛО и ШАН ДОР с по ро ди ца ма

(93/279417)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН РИСТИЋ
2012–2019.

Чувамо те у срцима и мислима.

С љубављу твоја породица
(2/279203)

29. јуна 2019. навршава
се тужних годину дана
откако није са нама наш
вољени

МИЛОРАД

МИКИ

ИЛИЕВСКИ
2018–2019.

Бол и туга не јењава, за-
увек ћеш остати у на-
шим срцима.

Мајка СТОЈАНКА, 
супруга СНЕЖАНА,
ћерка ИРЕНА, брат

ГОРАН, снаја ЉИЉАНА
и братанац БОЈАН

(86/279438)

Прошло је тужних го-

дину дана откада ни-

си са нама наш драги

МИКИ

Твоји: стрина ЈАНКА

и сестра ДУШИЦА

са породицом

(87/279438)

У суботу, 29. јуна, у 11 сати, на гробљу Котеж код
„Црвене звезде”, даваћемо помен нашим вољенима

ФИЗЕШАН

ВЕРА ТОДОР
4. X 1953 – 28. VI 2007. 7. X 1943 – 2. VII 2013.

Обележавање и сећање на наше вољене.
Син АЛЕКСАНДАР, снаја МАРИЈА, унук ФИЛИП

и сви који их воле и којима недостају.
(26/279257)

ЗОРА

НИКОЛИЋ
Прошло је четрдесет да-
на откада ниси са нама.
Почивај у миру и нека
те анђели чувају.

Брат ДРАГАН
са породицом

(92/279452)

24. јуна навршило се четрдесет дана од смрти моје ни-
кад непрежаљене сестре

ЉИЉАНЕ АЋА
Њена сестра МИРА са децом и њен син САША

(90/279451)

С великом тугом обавeштавамо родбину и прија-

теље да је у суботу, 22. јуна 2019. преминула наша

драга мама и бака

ДАНИЦА БАБИЋ
21. I 1935 – 22. VI 2019.

Сахрана ће се обавити 29. јуна 2019. на Католич-

ком гробљу у Панчеву, са почетком у 14 сати.

Ожалошћени: син ГОРАН и ћерка ГОРДАНА са

породицама
(58/и)

Последњи поздрав

ДАНИЦИ

БАБИЋ

од комшија у

Кикиндској 7

(60/279344)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ ТОРЊАНСКИ

од ЈЕСЕ, СНЕЖЕ, ГОРАНА, МАРЕ, СТОЈЕ, НАДЕ

и ШИПЕ
(33/278971)

Последњи поздрав

сестри и тетки

ЈЕЛЕНИ

ТОРЊАНСКИ

од ЉУБИНКА, 

СНЕЖАНЕ и БЕБЕ

(91/279452)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

САВА ГРУЈИЋ
1942–1999.

Заувек у нашем сећању.

Супруга са децом

(57/279339)

300-820, 300-830
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ЗО РИ ЦА ТМУ ШИЋ
2015–2019.

Дан за даном иде, а ниједан без сећања на тебе.

Време није лек већ сведок бола, туге и празнине што ниси

са нама.

С љубављу и поносом те помињемо, памтимо те онакву

каква си била,

ведра, насмејана, пуна љубави.

И боли, и даље много боли...

Волимо те и волећемо те заувек,

Твоји најмилији

(85/и)
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Четрдесетодневни

помен

МИЛАДИНУ

ЈОВАНОВИЋУ

Увек ћемо те се радо

сећати и чувати од

заборава.

Породица ШАБАТ

Четрдесетодневни
помен

МИЛАДИНУ

ЈОВАНОВИЋУ

Лепа сећања на тебе и
наша дружења заувек
остају.

Твој шурак ВУК
ТИМОТИЈЕВИЋ

(29/279262)

Године туге и бола без моје деце

АНКИЋ

СЛАВКО БОБА
1996–2019. 2003–2019.

Ожалошћена, тужна и неутешна мајка МИЛЕНА
(30/279262)

Сећање на оца

СЛАВКА

АНКИЋА
1996–2019.

Ћерке АНЂЕЛА

и АДРИЈАНА

(31/279265)

Три предуге године, вољени наш

ЗЛАТКО САЈКОВ

Храбри нас и чува из недокучивих

даљина.

Његови најмилији

(39/279280)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

КАРАЊАЦ
28. VI 2016 – 28. VI 2019.

Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.

Твоји најмилији: 
супруга МАРИЈА

и ћерке АНЂЕЛИЈА и
МИЛЕНА са породицама

(41/279293)

Прошло је четрдесет

најтужнијих дана од

смрти драгог тате

БОЈАН

ТРАЈЧЕВСКИ

Много ми недостајеш.

Заувек твоја

ћерка ЦЕЦА
(44/27930)

Драги деда, нека те

анђели чувају као што

си ти мене

БОЈАН

ТРАЈЧЕВСКИ

Увек ће те волети

твоја унука НЕЛКА

(45/279300)

РАДМИЛА

ПРСТОЈЕВИЋ

Две године је прошло

од твог одласка.  Веч-

но ћеш бити у нашим

мислима и срцима.

Твоји: ВЛАДА

и ЗОРАН
(4/279212)

2011–2019.

БРАНКО РАНИСАВЉЕВ

Иако те нема већ осам година ти постојиш у нашим
причама, мислима у нашем срцу.

Твоји најмилији
(51/279309)

24. VI 1989 – 24. VI 2019.

ЗОРКА

ГЛАВИНИЋ
рођ. Мићановић

Прошло је тридесет го-
дина откада те нема ма-
ма, али твој син НИКО-
ЛА са породицом чува
те у срцу.

(54/279328)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у петак, 28. јуна 2019,

у 10.30, на Новом гробљу, давати четрдесетодневни помен нашем

драгом

МИЛАДИНУ ЈОВАНОВИЋУ
Време које је прошло није умањило празнину и тугу за тобом. Да-

ни пролазе, али ни један без сећања на тебе. Твоје постојање је

било наша снага. Био си наш ослонац и сигурност.

Доживотно ћемо те носити у срцу.

Твоји најмилији: супруга СТАНОЈКА, 

син МИЛОШ и ћерка ГОРДАНА
(59/279340)

СЕЋАЊЕ

БРЕЂАН

СРЕТКО СТОЈАНКА
1984–2019. 2007–2019.

Вољени наши,

сећање на вас и даље траје, не бледи, и буди див-

не успомене на велику љубав и доброту.

Ваши: ћерка МАРИЈА и син АЛЕКСАНДАР
(62/2793529

2. јула 2019. године биће три године откада нема мог
анђела

МАРКО КОСОВАЦ
Надам се само да ти је тамо боље и да те чувају анђели.

С тугом и болом твоја тетка, ПЕРА и ИВАН
(66/279373)

28. јуна 2019. навршава се осам година откако

ниси са нама

ЉИЉАНА ГЕЉО
Рођ. Вујић

Мама, туга не престаје и не постоји време које

ће умањити бол и празнину. 

Заувек си у нашим срцима.

Твоји најмилији
(1/279202)

29. јуна, у 11 сати, даваћемо шестомесечни по-

мен на Новом гробљу

МИЛЕВА ЈЕЛЕНКОВИЋ

Време пролази, бол остаје, пуно нам недостајеш.

Ожалошћени: супруг СЛОБОДАН, унуци ЈЕЛЕНА

и ВЛАДИМИР, зетови ВЕЛИМИР и БОЈАН и пра-

унук НИКОЛА

(27/279259)

29. јуна, у 11 сати, на Старом гробљу, одржаћемо

четрдесетодневни помен нашем вољеном

ЂОРЂУ ПЕРИНУ

Заувек си у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруга АНЂЕЛКА, ћерка

ГОРДАНА и син ГОРАН са породицама

(32/1279274)

СЕЋАЊЕ

СТОЈСАВЉЕВИЋ

РАТКА НИКОЛА
27. VI 2013. 26. V 2019.

Недостајете нам....

Почивајте у миру, заједно.

Ваше ћерке ЉИЉАНА и ЈЕЛЕНА и унуке САЊА,

ТАМАРА и ТАЊА
(76/279410)

Вољеној сестри

МИЛИЦИ ТОТ

ХАРШАЊИ
Тешко је схватити да је
прошло шест месеци от-
како те нема.
Никада те нећу забора-
вити.

Твоја БЕБА

(72/279402)

СТОЈАН РИСТИЋ
1998–2019.

С љубављу и поштова-
њем син ДРАГАН и ћерка
МАРИНА с породицама

(50/279307

28. јуна 2019. даваћемо
четрдесетодневни по-
мен нашем вољеном

БОЈАНУ

ТРАЈЧЕВСКОМ

Заувек у нашим мисли-
ма и срцима.

Супруга АНА
и син СТЕФАН

(89/279444)

Драгој нашој

ЗАГОРКИ

РАЦИЋ

Девет дугих и пра-

зних година без тебе.

Син ЈОВИЦА

с породицом

(77/279414)

30. јуна 2019, у 11 сати, дајемо полугоди-

шњи помен, у Јабуци, нашој драгој Тањи

ТРАЈАНКИ ПЕНДИЋ

Вољени никад не умиру... док живе они

који их воле и они који их се сећају!

Твоја сестра СЛАВИЦА, зет СТЈЕПАН, 

сестрић ГОРАН са ВАСКОМ, 

КАТАРИНОМ и МИХАЈЛОМ

(64/279353)
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На Ви дов дан, у петак, 28. ју на 2019, у 12.00, на гро бљу

Ко теж, да ва ће мо па ра стос на шем си ну и бра ту

МАР КУ ПЕ ТА КО ВИ ЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Ро ди те љи и се стра

(18/)
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29. јуна 2019. године, у 11 сати, на Старом православном гробљу у Панчеву,

даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

РАДОЈКИ РАДИ ДАБИЋ
рођ. Вицановић

1972–2019.

Душо наша,

пролазе ови најтужнији и претешки дани без тебе, а туга и бол су све већи

и јачи.

Огромна је празнина остала у нашим срцима и животима, од када ниси са

нама, која никад и ничим неће бити испуњена.

Много нам недостаје све оно што си нам искрено и несебично пружала, твоја

доброта, раздраган осмех, твој сетни поглед и... све, баш све...

Бескрајно ће те волети: мама СЛАВКА, тата БОРКО, супруг ВЕЛИМИР, 

синови ПЕТАР и АЛЕКСАНДАР, брат ЗОРАН, снаја МАНУЕЛА, братаница

ЈОВАНА и братанац БОРКО

(34/(279276)
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ИЛИЈА СТОЈАНОВИЋ
29. јуна је пуне две неутешне године отка-

ко си нас напустио.

Твој осмех и весео дух нећемо никада за-

боравити.

Твоја супруга ВЕРА, ћерке МИРЈАНА

и БИЉАНА и унуци ДАРИО, МИЛАН

и ПРЕДРАГ.

Почивај у миру драги наш тата – деда Лало.

Твоја ВЕРА

(5/279213)

1. јула навршава се седам година откада нас је

напустила наша мајка, бака, ташта и свекрва

ДОБРОСАВА ЈОВАНОВИЋ

Драга мама, сећања на тебе као и суза у оку за

тобом остају вечно.

Твоји: син СЛОБОДАН и ћерка ЉИЉАНА

са породицама, као и сви који су те волели и

поштовали.
(6/279214)

СЕЋАЊЕ

на наше вољене и никад непрежаљене родитеље и брата

ЈАКОВЉЕВИЋ

ЗДРАВКО ДУШАН ЈОВАНКА
1987–2019. 1999–2019. 1994–2019.

Пролазе дуге и болне године али Ви сте у мислима увек са нама.

Ваше: ДЕСАНКА и АНКА са породицама

(9/279225)

СЕЋАЊЕ

ЈАКОВЉЕВИЋ

ЗДРАВКО ДУШАН ЈОВАНКА
1987–2019. 1999–2019. 1994–2019.

Вољени и поштовани никада не умиру.

Почивајте у миру.
Породица

(10/279226)

29. јуна 2019. године на-
вршавају се четири го-
дине откада није са на-
ма наш вољени

МИРОСЛАВ

МОМЧИЛОВИЋ

С поштовањем

његови најмилији

(13/279228)

ЉУБА

СУВАЧАР

Две године откако те

нема, Љубиша наш.

Много смо тужни.

Твоји најмилији

(15/279235)

СТЕФАН

МИЛОВАНОВИЋ
1999–2019.

Прошло је двадесет го-
дина откада си нас на-
пустио. Тугу време не
може да избрише.

Заувек твоји: 
ДОБРИЛА, СРЂАН и

ТАЊА са породицама
(16/279242)

СТЕФАН

МИЛОВАНОВИЋ

Тата, много нам не-

достајеш.

Воле те твоји: 

ТАЊА, БУДО, КАЋА

и СТЕФАН

(17/279242)

СЕЋАЊЕ

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2019.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

Твоја ћерка НЕНА и унука МАКА

(19/279246)

ПОМЕН

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VII 2019.

Успомену на тебе чувамо дубоко у нашим срцима.

С љубављу и поштовањем: супруга МАРИЦА,

син НИКОЛА, снајка МАРИНА и унук ЛУКА

(20/279246)

Прошло је две године од смрти нашег тате

ЗОЛТАНА ОБЕРКНЕЗА
1962–2017.

Вољени не умиру, 

Увек си у срцима деце своје, јер свако од нас носи део душе

твоје...

Кћерке ТИЈАНА и МАРТИНА и синови

ДАВИД, АЛЕКСАНДР и ЗОЗА

(24/279254)

Двадесет година није са нама наш драги

ЗДРАВКО МАРКОВИЋ МИЛЕ
1999–2019.

Године које пролазе не умањују бол и тугу што ниси са
нама. Твоја породица

(25/259257)

Заувек у срцима

РАДА

Била си нам прва радост, срећа...

Твоје одрастање пролазило је у несташлуцима,

уз топао осмех који си знала да несебично да-

рујеш.

А сада.

Никада се нећемо помирити са тим да си оти-

шла, Ти живиш у сваком кутку наших срца.

Волећемо те заувек. 

Тетка ЗОРА, теча МИША и брат НЕМАЊА

(35/279277)

Прошло је шест месе-

ци откако није са на-

ма наша драга кума

РАДОЈКА

ДАБИЋ

Породица

ЈОВАНАЦ

(38/279285)

РАДА ДАБИЋ

Сестро моја, нека те наше мисли загрле, наше сузе по-
љубе, и у тишини вечног мира прати наша љубав.

САНДРА и БОБАН
(80/279422)

РАДОЈКА ДАБИЋ
Не постоји време које доноси заборав, нити сећање у
којем те нема. Живиш у свакој нашој сузи, речи и
успомени.

С љубављу сестра САЊА са породицом
(81/2794229

РАДОЈКА

ДАБИЋ

Радо, како даље без

твоје љубави, добро-

те и осмеха. Шта се

дешава у овом живо-

ту, узима нам најпле-

менитије, најбоље и

најправедније. При-

сутна си у мени у сва-

ком новом дану, бол

за тобом никада неће

престати.

Твоја тетка ЛАЛА

и теча ЛАМЗА

(79/279242)

28. јуна, на јабучком

гробљу, одржаћемо

четрдесетодневни

помен нашем анђелу

ДАРКУ

ЈОВАНОВИЋУ

МАЧЕТУ
1974–2019.

Љубав је превелика,

бол претешка а туга

за тобом вечна.

Твоји: ИВАНКА, 

РЕНАТА, СТАША

и ЖАРКО
(52/279302)

ДАРКО

Нећемо те никад забо-
равити.

Породица

ЈАЋИМОВСКИ
(53/279323)
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У Пан че ву је овог ви кен да би -
ло баш жи во, ве се ло и ша ро -
ли ко, ско ро па као у Ри ју или
Ве не ци ји! Ус пе ли смо да, бар
на тре ну так, за бо ра ви мо на бри -
ге и вра ти мо осмех на ли це...

Ви ше од две хи ља де уче сни ка
из Ср би је, Ма ке до ни је, Хр ват -
ске, Ита ли је, Сло ве ни је и с Ку -
бе пред ста ви ло се у пе так и су -
бо ту, 21. и 22. ју на, на 17. ин -
тер на ци о нал ном кар не ва лу у
Пан че ву, ко ји је ор га ни зо ва ло
удру же ње „При ја те љи Пан че -
ва”, под покровитeљством Ми -
ни стар ства тр го ви не, ту ри зма
и те ле ко му ни ка ци ја Ре пу бли -
ке Ср би је.

У ве ли кој кар не вал ској по -
вор ци и свим пра те ћим про -
гра ми ма ове мно ги ма оми ље -
не пан че вач ке ма ни фе ста ци је
ужи ва ло је не ко ли ко де се ти на
хи ља да љу ди.

Град је већ у пе так у по по -
днев ним са ти ма ожи вео и за -
бли стао у свим бо ја ма ду ге, а
крај ве ли ке по зор ни це на Тр -
гу Ђор ђа Вај фер та број на
публи ка одо ле ва ла је ко мар -
ци ма ужи ва ју ћи у на сту пи ма
та лен то ва них пе ва ча у фи на -
лу фе сти ва ла „Рас пе ва но про -
ле ће” и нај мла ђих игра ча из
разли чи тих град ских пле сних
шко ла.

За по че так – ма е стро

Ноћ је на сце ну из ве ла ори јен -
тал не пле са чи це и ар тист ки ње
ко је су оп чи ни ле ма су игра ју -
ћи се ва тром (бу квал но!), а ни -
ко ни је одо лео да не за ђу ска уз
рит мо ве зум бе, ка по е и ре и уз
енер гич не и не сва ки да шње ко -
ре о гра фи је сјај ног са ста ва „Fu-
sion”, на гра ђе ног нај гла сни јим
апла у зи ма.

– И кад ки ша зе мљу то пи и
кад ве тар гра дом ду ва, кар не -
вал ска дру жба број на тра ди -

ци ју на шу чу ва. И још без број
му ка дру гих што кар не вал
вечно пра те, љу бав, сре ћа и
весеље на кра ју их увек смла -
те. Ра дост нам је сто га ве ћа, с
ва ма сре ћу де лим са да, све
тре пе ри, љу бав цве та, ша ре -
ни се ср це гра да. И баш за то,
дра ги на ши, нек вас ни шта не
уплаши. Пе сма, игра и ве се -
ље нека тра ју до не де ље – упу -
тио је ле пе же ље сви ма Бо рис
Мати је вић, ма е стро Кар не -
вала, отва ра ју ћи ову ма ни -
феста ци ју.

ци ју у име ве ли ке Фе де ра ци је
европ ских кар не вал ских гра -
до ва и ње них чла но ва, ко ји
већ ви ше од јед не и по де це -
ни је уче ству ју на пан че вач -
ком кар не ва лу. Се ћам се да на
ка да сам пре ше сна ест го ди -
на пр ви пут хра бро ста јао на
овом тр гу, на ки ши, и отво -
рио кар не вал, не сум ња ју ћи у
ка кву ће ве ли ку и ле пу ма ни -
фе ста ци ју он пре ра сти. Упра -
во то се и де си ло, на за до вољ -
ство свих нас – ре као је Јо сип
Си лов.

Ње гов ко ле га и при ја тељ из
Ита ли је Ма си мо Бел тра ми ис -
та као је да му је увек до вољ но
да про ве де све га пет ми ну та у
Пан че ву и да поч не да се осе -
ћа као да је код ку ће.

– Мир но ћа, љу ба зност и го -
сто љу би вост с ко ји ма Пан чев -
ци и Пан чев ке искре но по здра -
вља ју сва ког го ста су не што
што је фа сци ни ра ло и ме не и
све мо је по зна ни ке ко ји го ди -
на ма го сту ју на пан че вач ком
кар не ва лу. Од ср ца вам хва ла
на то ме! По себ ну за хвал ност
сви ми ду гу је мо ов да шњим во -
лон те ри ма, ко ји ула жу ве ли ки
труд да ваш кар не вал из го ди -
не у го ди ну бу де све леп ши и
емо тив ни ји, пун ра до сти, же -
ље за жи во том, пре кра сних ко -
сти ма, ма ски и ко ре о гра фи ја.
Ово је до га ђај ко ме не тре ба
ни ка ква за ста ва да би на ста -
вио да по сто ји и да би смо га
сви но си ли у ср цу – ре као је
Бел тра ми, уру чив ши спе ци јал -
на при зна ња – офи ци јел не
меда ље гру пе „Мор га на” из
Ита ли је пан че вач ким во лон -
те ри ма Ни ко ли Бр ки ћу, Мар -
ку Ди ми три је ви ћу, Ол ги ци Ан -
тић и Ањи Пр шић.

На кон то га су де лић оно га
што су при пре ми ли за свој су -
бот њи на ступ от кри ли го сти из
ино стран ства. При сут ни ма је
то био са свим до во љан мо тив
да на ред ног да на на вре ме за у -
зму сво је ме сто дуж Ули це вој -
во де Ра до ми ра Пут ни ка.

Ве ли ка по вор ка

У цен тру гра да се у су бо ту оку -
пи ло то ли ко на ро да да се и из
ави о на мо гло ви де ти да је до -
шло вре ме и за ово го ди шњу ве -
ли ку кар не вал ску по вор ку, на
ко јој се пред ста ви ло чак 38 за -
и ста фан та стич них гру па.

Про грам су сво јим до бро уве -
жба ним на сту пи ма отво ри ле

За ни мљи во је да је ове го ди -
не пр ви пут из о ста ла пре да ја
кљу че ва гра да кар не ва ли сти -
ма, као и да се на ма ни фе ста -
ци ји ни је по ја вио ни ко од пред -
став ни ка пан че вач ке вла сти, а
раз лог је сви ма остао не по знат.

Ва жни го сти

Пр ви кар не вал у Ср би ји одр -
жан је упра во у Пан че ву, па је
сто га наш град, још од 2004.
го ди не, пр ви срп ски члан Фе -
де ра ци је европ ских кар не вал -
ских гра до ва (FECC). Сто га не

чу ди што су ме ђу ва жним зва -
ни ца ма и ове го ди не би ли Јо -
сип Си лов, пот пред сед ник
FECC-а, Ма си мо Бел тра ми, ге -
не рал ни де пу тат FECC-а за
Ита ли ју, као и Игор Ме не ге -
ло, је дан од нај по зна ти јих ита -
ли јан ских сти ли ста и ко сти -
мо граф чу ве них ве не ци јан ских
ко сти ма.

– Имам то за до вољ ство да
већ ше сна ест го ди на са овог
тр га по здра вљам Пан чев ке и
Пан чев це и же лим им до бро -
до шли цу на ову ма ни фе ста -

ОДР ЖАН СЕ ДАМ НА Е СТИ ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ КАР НЕ ВАЛ

ЕВРО ПА ПО РУ ЧУ ЈЕ: ПАН ЧЕ ВО ЈЕ ГРАД ОТВО РЕ НОГ СР ЦА
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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.

Лут ке
На жа лост, као по не ком не пи са -
ном пра ви лу, ко не ма куд са штен -
ци ма, из ба цу је их по обо ду гра да.
То је за де си ло и ма ли ша не ко је је
не ко ве о ма не ху ман оста вио на Ко -
те жу 2.

Ако не ко же ли да удо ми ове две
као лут ке ле пе „де вој чи це” и шар -
мант ног „де ча ка”, тре ба да се ја ви
што пре, бу ду ћи да је по ме ну та
дру жи на још увек на ули ци, на ко -
јој вре ба ју дру ге жи во ти ње, ау то мо би ли, зли љу ди и тро ва чи.

До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 062/
204-573.

Чу пав ци
Два ма ле на чу пав ца тра же удо ми -
те ље. Жен ки ца (ле во) с по диг ну -
тим ухом ма ња је за јед ну тре ћи ну
од муж ја ка.

Они су ме шан ци не мач ког лов -
ног те ри је ра и пу ли на; ста ри су два
и по ме се ца и ве о ма су раз и гра ни
и енер гич ни.

Сви за ин те ре со ва ни за ове ле по та не мо гу да по зо ви или
по ша љу по ру ку на те ле фон 064/004-58-28.

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.

пан че вач ке и бе ло цр кван ске
ма жо рет ки ње, а за њи ма су под
град ским улич ним ре флек то -

ри ма за бли ста ли и од ред из -
ви ђа ча „Цр не ро де”, пче ли це и
леп ти ри ћи из Ба нат ског Бре -
стов ца, Афри кан ци из вр ти ћа
„Чу пе рак”, Пи но кио и ба ле ри -
не, шум ска дру жи на из Ка ча -
ре ва, Кел ти из шко ле „Ма ра
Ман дић”...

На ши нај ста ри ји су гра ђа ни
из Ге рон то ло шког цен тра до -
не ли су са со бом бо је и сим бо -
ле љу ба ви. Из Омо љи це су сти -
гле раз и гра не кар те, из Ја бу ке
клов но ви и ство ре ња из све та
бај ки, из Вр шца мо дер ни пле -
са чи, из Ра ко ви це Ри мља ни, из
Вој ло ви це вук и Цр вен ка па, а
из Вр њач ке Ба ње до пу то ва ли
су па туљ ци. „Зма јев ци” су при -
ка за ли „Зма је ве лут ке”, а „иси -
дор ци” су пред ста ви ли ма ги ју
кроз рит мич ки по крет, по ру -
чив ши пу бли ци: „Не че кај те да
вам се ма ги ја де си, већ је ства -
рај те са ми”.

Ду гом про тив ки ше

Ки ша ко ја по тра ди ци ји „ис -
ква си” бар део пан че вач ког

који је по тра ди ци ји за бли -
стао на не бу.

У на став ку ве че ри усле ди ле
су изузетно добро посећене
жур ке на ви ше ло ка ци ја у гра -
ду, а нај ве ћу па жњу при ву кли
су сам ба-шоу  и кон церт бенда

„Ку бал ка ни ка” на Тр гу Ђор ђа
Вај фер та. И та ман кад смо по -
ми сли ли да ће овог пу та ки -
ша ми мо и ћи кар не вал, обла -
ци су нас де ман то ва ли, па је
крај ово го ди шње ма ни фе ста -
ци је од сви ра ла – олу ја.

кар не ва ла ин спи ри са ла је го -
сте из Ри је ке, ко ји од осни ва -
ња ове ма ни фе ста ци је до ла зе
у Пан че во, да се ове го ди не
ма ски ра ју у ду гу. По се бан ути -
сак, као и сва ке го ди не, оста -
ви ли су фан та стич ни ко сти ми
гру пе „Мор га на” из Ита ли је.
Они су се овог пу та пред ста -
ви ли као де мо ни и ни су жа -
ли ли тру да да сво је ма ске до -
ве ду до пер фек ци је.

Пулс пу бли ке (на ро чи то му -
шког де ла) убр за ле су ори јен -
тал не пле са чи це из Пан че ва,
Бра зил ке из Но вог Са да и Ку -
бан ке и Ку бан ци са – не ће те
ве ро ва ти – Ку бе. На кон што
су ме та мор фо зу гу се ни ца у
леп ти ре успе шно до ча ра ли го -
сти из Ле сков ца, сце не из се -
ри је „Игра пре сто ла” с ма лих
екра на на пан че вач ке ули це
успе шно су пре не ли чла но ви
удру ге „Жа ба” из Ива нић Гра -
да из Хр ват ске. За њи ма су
при сти гли ви те зо ви и
необични рим ски мра ви из
Сло ве ни је, чуд на шу ма из

Маке до ни је, ма жо рет ки ње из
Кови на и одлично маскирани
са ти ри из Хер цег Но вог.

Ап сур ди стан и ди плом ци

По себ не апла у зе за слу жи ли су
увек ду хо ви ти и кре а тив ни чла -
но ви гру пе „Пан че вач ки кар -
не вал”, ко ји су се пред ста ви ли
по ли тич ки ан га жо ва ном ма -
ском „Ап сур ди стан”.

На за че љу по вор ке, на ме -
сту из ме ђу кра ја кар не ва ла и
по чет ка школ ског рас пу ста,
на шло се ви ше од 300 „Ђу ри -
них ди пло ма ца” из шко ле „Ђу -
ра Јак шић”. Они су успе шан
за вр ше так нај ве ће и нај леп -
ше град ске ма ни фе ста ци је,
али и по че так лет ње раз би -
бри ге про сла ви ли уз пе на-пар -
ти! Каква забава! Из два ве -
ли ка то па по ле те ла је пе на, у
ко јој су у на ред ним ми ну ти -
ма ужи ва ли баш сви. Ова кве
сце не на ули ца ма на ше га гра -
да ни ка да ни су ви ђе не. При -
зор је још бај ко ви ти јим учи -
нио фан та сти чан ва тро мет

РЕЧ ПРЕД СЕД НИ ЦЕ

Зо ра на Вла ду, пред сед ни ца

удру же ња „При ја те љи Пан -

че ва”, ко је је ор га ни зо ва ло

кар не вал, ни је кри ла сво је

за до вољ ство због још јед не

успе шне ма ни фе ста ци је.

– Ове го ди не је на при -

пре ми кар не ва ла ра ди ло

ско ро две сто ти не љу ди.

Сви ма њи ма, а по себ но на -

шим во лон те ри ма – ве ли ко

хва ла. Они су ср це овог гра -

да и то ком по след њих се -

дам да на су би ли на ули ци,

тру де ћи се да сва ки де таљ

при пре ме и до ве ду до са вр -

шен ства. Хва ла свим кар не -

вал ским гру па ма, на став-

ни ци ма, ро ди те љи ма и де -

ци на ве ли ком тру ду ко ји су

уло жи ли да би смо за јед но

по ка за ли да смо ми град

отво ре ног ср ца и град при -

ја тељ ства. Хва ла и свим

Пан чев ка ма и Пан чев ци ма

што сво јим го сто прим ством

чи не да за и ста бу де мо пра -

ви кар не вал ски град. На -

рав но, ве ли ку за хвал ност

ду гу је мо и пан че вач ким

јав ним пред у зе ћи ма ко ја су

нам пру жи ла из у зет но зна -

чај ну ло ги стич ку по др шку у

ре а ли за ци ји овог до га ђа ја и

до при не ли то ме да и ове го -

ди не оправ да мо оче ки ва ња

чи та ве Евро пе – ре кла је

Зо ра на Вла ду.

Стране

припремила 

Драгана
Кожан
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Марија
Антонијевић,
средњошколка:

     – Овог викенда
идем на море 
с мамом. Завршила 
се школска година, 
па почиње одмор.

Теодора
Коврбашић,
средњошколка:

    – Вечерас идемо на
журку, пошто се данас
завршава школска
година. У суботу ћемо
испратити карневал у
граду.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Потрага
Сликар увек тражи угао гледања из ког му суптилно пада

светло на оно што жели да овековечи – због добре сенке.

    Архитекта вуче праве линије и спаја их да би добио нешто

посебно, неправолинијски.

    Филозоф претражује најдубље просторе душе и ума како би

пронашао начин да исправи искривљену стварност.

    И у речима песника много је контраста.

    Као и у свакоме од нас.

Одлазак
Пуж носи своју кућу са собом, што значи да никад не одлази

иако путује.

    Пилот путничког авиона прелеће планету, али се враћа кући,

или другим речима – увек одлази мада то само живи.

    Путник у возу кроз прозор посматра како дрвеће, стубови и

планине одлазе док он непомично седи – или је то оп сена.

    И кућице и куће могу да се спакују и оду.

    У ком си ти фазону?

Уточиште
Пошто схватиш да си пронашао уточиште, ниси га још нашао.

    Када видиш уточиште из снова, мора да се још ниси пробудио.

    У случају да додирнеш оно што доживљаваш уточиштем, на

добром си путу, али то још увек ништа не значи.

    Зажмуриш и омиришеш уточиште – сликовито машташ!

    Да схватиш, видиш, додирнеш, омиришеш, измашташ...

    Пожељно је све то.

    Али уточиште мораш да осетиш.

Александар Ракић,
радник
обезбеђења:

     – Нажалост, викенд
ћу провести радно. У
суботу радим у првој
смени, а у недељу у
трећој.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

20. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Јелена, Владо, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Омиљени лист чита се и у Њујорку!
Поздрав од Владе Вулетина

Поздрав из Талата кампа на Ситонији!
Јелена Трифуновић


