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СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ, ЧЛАНИЦА ПАНЧЕВАЧКОГ ГРАДСКОГ ВЕЋА

КО СВЕ ИМА ПРАВО НА ПОМОЋ
ГРАДА У ПЛАЋАЊУ РАЧУНА
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Зашто је испала 
„Петрохемија”
» страна 3

Продавнице половне одеће:
за сиротињу или избираче
» страна 7

ГИМНАЗИЈАЛЦИГИМНАЗИЈАЛЦИ
СТАРИ ПРОБЛЕМИ ПАНЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА

ПОНОВО НЕКАЖЊЕНА КРАЂА
КОШНИЦА У НАШЕМ АТАРУ
И претходних година је више наших суграђана остајало
без својих пчела, а нико није ни приведен ни кажњен

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.

КОМУНАЛНА НАПАСТ

Плакате лепи
безобразлук
Само на три места у
граду дозвољено је

лепљење обавештења

НАШИ СУГРАЂАНИ

Кад је глава
изнад облака

Панчевци и Панчевке
виши од два метра.
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ИЗ УГЛА СУЗАНЕ ЈОВАНОВИЋ, ЧЛАНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕНЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Та мо и 
ов де

На кон екс пли цит них са др жа ја
у ре жи ји нај ин три гант ни је ов -
да шње ком би на ци је Дон Жу а -
на и мар ки за Де Са да, под на -
зи вом Јут ка (ко ји „вол ка” да
„љуп ка”, али би од мах по том и
да пип ка и штип ка), сво је кре -
а тив но сти на тај ним сним ци ма
по ка за ли су и по ли ти ча ри из
по сло вич но при стој ног све та.

И то, ко би ре као, у на ма по -
ли тич ки при ја тељ ској и га -
старбај тер ски та ко по жељ ној
Аустри ји.

На и ме, упра во због јед ног
ви деа, та мо шњи ви це кан це лар
Ханс Кри сти јан Штра хе не дав -
но је под нео нео по зи ву остав -
ку и про у зро ко вао пад вла де
пре ми је ра Се ба сти ја на Кур ца.
Он је за пра во пре две го ди не
био уву чен у на ме штаљ ку, ка -
да је на вод но ћер ки ру ског оли -
гар ха по ну дио пред ност при -
ли ком јав них на бав ки у за ме ну
за фи нан сиј ску по др шку на та -
да шњим из бо ри ма за ау стриј -
ски пар ла мент. Да зло бу де ве -
ће, пред сед ни ку по пу ли стич ке
Сло бо дар ске стран ке (не што
као ра ди ка ли код нас) и ње го -
вом за ме ни ку том при ли ком
ви ше пу та је на по ме ну то да је
реч о иле гал ном нов цу, што
очи глед но ови ма ни је пре ви ше
за сме та ло.

Би ло ка ко би ло, са да је све
иза шло на ви де ло, а не срећ ни
Штра хе је, иа ко ис ти че да ни је
пре кр шио ни ка кав за кон, без
окле ва ња на пу стио вла ду и за -
пе ча тио по ли тич ку ка ри је ру.

Ето, за то је Ау стри ја „та мо”,
а ми „ов де”. Јер, ко ли ко је Јут -
ки, Си мо но ви ћу, вла сти у По -
же ги тре ба ло да по ву ку сли чан
по тез на кон неупoредиво ве ћих
гре хо ва?! А да ли је не ко од
њих то ура дио са мо и ни ци ја -
тив но?! Ма, ни го во ра! На то
су с те шком му ком на те ра ни с
ви ших (пар тиј ских) ин стан ци,
и то као по сле ди ца ве ли ких
при ти са ка и нео бо ри вих ар гу -
ме на та.

А њи ма на кон ра жа ло ва ња
ни на па мет ни је па ло да гук ну
не ку реч по ка ја ња. Па да им се,
ако при зна ју, по ла опро сти.

Е, а шта ако би им би ло још
по не што и до да то?!

Ве ро ват но због то га на ре че -
ни раз ми шља ју у сти лу мно гих
ко ји су већ упа да ли у сли чан
„жи ви пе сак”: бо ље да се не
копр ца мо мно го, већ да се
препу сти мо и умр тви мо, па ће
не ко мо жда да се са жа ли –
изву че (из бла та за бо ра ва), опе -
ре (биогра фи ју) и по но во
(зло)упо тре би.

Пред ви ђе но 
суб вен ци о ни са ње свих 
ко му нал них услу га

Ло кал ни ак ци о ни план
запо шља ва ња и ува жа ва ње
по тре ба мар ги на ли зо ва них
гру па нај ва жни ји

Из ме не усло ва за уче шће на град ским
кон кур си ма из сфе ре со ци јал не по -
ли ти ке би ле су по вод за раз го вор са
Су за ном Јо ва но вић, чла ни цом Град -
ског ве ћа за ду же ном за под руч је ра -
да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли -
ти ке. Ње не ак тив но сти ових не де ља
би ле су усме ре не на нов ча на да ва ња
или оства ри ва ња пра ва на суб вен ци -
је, што су увек нај о се тљи ви ја пи та ња.

На рав но, увек по сто је и дру ге ва -
жне те ме из ове обла сти.

Ли ни ја си ро ма штва

У на шем гра ду је ду го по сто ја ла ини -
ци ја ти ва да се де фи ни ше од лу ка о
суб вен ци о ни са њу ко му нал них услу га.
Су за на Јо ва но вић ка же:

– Опре зно смо кре ну ли с об зи ром
на то да ста ти стич ки по да ци о ви си -
ни при ма ња и ствар ном имов ном ста -
њу, као и о бро ју чла но ва по ро ди це,
не по сто је. Про шлог де цем бра смо до -
не ли од лу ку ко јом смо пред ви де ли
суб вен ци о ни са ње свих ко му нал них
услу га: во де и ње ног од во ђе ња, гре ја -
ња, из но ше ња сме ћа и со ци јал ног ста -
но ва ња. Ли ца ко ја оства ре пра во на

суб вен ци ју јед ном го ди шње до ла зе
код нас, а оства ру ју пра во на ума ње -
ње од де сет од сто из но са ме сеч них ра -
чу на то ком два на ест ме се ци.

За цен зус у при ма њи ма ко ри шћен
је исти онај ко ји др жа ва узи ма за стру -
ју: стро го је по ста вље на ли ни ја си ро -
ма штва.

– За јед но чла ну по ро ди цу то је ма -
ло ис под 15.000 ди на ра, а пе то чла на

и ви шеч ла на по ро ди ца не сме има ти
ме сеч на при ма ња ви ша од не пу не
33.000 ди на ра. За ових не ко ли ко ме -
се ци ви де ли смо да је ре ла тив но ма -
ли од зив: по ред ко ри сни ка со ци јал не
по мо ћи ко ји има ју ста бил но ме сто
пре би ва ли шта, при ја ви ло се још сто -
ти нак гра ђа на. Дво ја ке ин фор ма ци је
су сти за ле до нас; би ло је оних ко ји
ми сле да је по пуст ма ли, али и оних
што сма тра ју да је кри те ри јум у ве зи
с ви си ном при ма ња вр ло строг, па је
то ели ми на ци о ни фак тор. Ана ли зи -
ра ли смо то, те оче ку јем да на на ред -
ној сед ни ци Скуп шти не гра да иза ђе -
мо са из ме ном од лу ке, у сми слу да
по ве ћа мо цен зус за, нај ве ро ват ни је,
пе де сет од сто, јер нам је у ин те ре су
да се при ја ви ви ше гра ђа на – об ја сни -
ла је Су за на Јо ва но вић.

Она ка же да ће, ако бу де би ло фи -
нан сиј ских мо гућ но сти, би ти по диг -
нут и про це нат суб вен ци је, а под се ћа
на то да је не дав но усво јен за кљу чак
да сви уче ни ци пан че вач ких сред њих
шко ла ко ји пу ту ју у ме ста ка ко ји ма
АТП не ма ре дов не ли ни је мо гу оства -
ри ти ре фун да ци ју 50 од сто тро шко ва
пре во за. До вољ но је у Град ску упра ву
до не ти по твр ду из шко ле и од пре во -
зни ка це ну ме сеч не кар те.

Ма ло лет ни тре ба да до ђу у прат њи
ро ди те ља, по што се ис пла та вр ши
пре ко По штан ске ште ди о ни це.

Град ска уста но ва

Ре сор ра да, за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке вр ло је оби ман. Ка да су у пи -
та њу рад и за по шља ва ње, бит но је ства -
ра ње усло ва за бо ље по слов но окру -
жење, па ту глав ну реч ипак во де
гра до на чел ник и ре сор ни се кре та ри јат.

– Мој део по сла је ло кал ни ак ци о ни
план за по шља ва ња и ува жа ва ње по тре -
ба мар ги на ли зо ва них гру па. Не сме ју
се с ума смет ну ти осо бе са ин ва ли ди -
те том, Ро ми, они ко ји ма је по треб на
по себ на по др шка; тре ба ло би да За кон
о со ци јал ном пред у зет ни штву бу де
усво јен до кра ја го ди не, што ће би ти
ве ли ки ко рак на пред. По др жа ва мо и
ма ле и ми кро пред у зет ни ке под сти -
цај ним ме ра ма: уз бес плат но прав но
са ве то ва ње да је мо бес по врат но грант
од 500.000 ди на ра за отва ра ње ма лих
рад њи, пе ка ра... Фо кус нам је на отва -
ра њу но вих рад них ме ста: Град у пр -
вих два на ест ме се ци за по сле ња из два -
ја но вац за ком плет ну ми ни мал ну
за ра ду но во за по сле ног, а по сло да вац
је у оба ве зи да за др жи то рад но ме сто
шест ме се ци на кон ис ти ца ња ме ре. Та -
ко ђе, фи нан си ра мо сти ца ње пр вих
рад них ис ку ста ва. У од но су на прет -
ход не го ди не Град је са да из дво јио
мно го ви ше нов ца: ско ро 55 ми ли о на
ди на ра – ја сна је Су за на Јо ва но вић.

Со ци јал на по ли ти ка под ра зу ме ва
мно го то га, па и од ре ђе не услу ге ко је
по сто је у гра ду при уста но ва ма чи ји
осни вач углав ном ни је ло кал на са мо -
у пра ва.

– Ре фор ма си сте ма со ци јал не за -
шти те ишла је из ну тра и са да су се
сте кли усло ви да се по кре не већ фор -
ми ра на рад на гру па, ко ја при пре ма

ак та с ци љем да се све услу ге што се
фи нан си ра ју из град ског бу џе та ста -
ве под је дан кров, да се на пра ви Град -
ска уста но ва. То су: днев ни бо ра вак
„Не вен”, по моћ у ку ћи и клу бо ви за
ста ра и од ра сла ли ца, днев ни бо ра вак
у Ја бу ци за од ра сле са смет ња ма у раз -
во ју, при хва ти ли ште за же не жр тве
по ро дич ног на си ља, при хва ти ли ште
за де цу и омла ди ну, ста но ва ње уз по -
др шку за мла де ко ји из ла зе из си сте -
ма со ци јал не за шти те и со ци јал но
ста но ва ње у за шти ће ним усло ви ма.
До би ће мо, пре све га, бо љу фи нан сиј -
ску ди сци пли ну и пре глед ност, те
про стор за бр же ре а го ва ње на по тре -
бе гра ђа на – ка же чла ни ца Ве ћа.

Ва жно је ре ћи да је сек тор ски стра -

те шки до ку мент ис те као у 2018. По -
кре ну та је ини ци ја ти ва, при прем ни
ра до ви су у то ку, а овај акт ће ва жи ти
се дам го ди на.

Већ ник не ра ди сам

Са рад ња Гра да с не вла ди ним сек то -
ром увек је ин те ре сант на те ма. Су за -
на Јо ва но вић ка же:

– Из ван ред на је са рад ња! Ми без
њих не би смо мо гли да функ ци о ни -
ше мо, јер ге не рал но со ци јал на за шти -
та је од го вор на по тре бе гра ђа на ко ји
не мо гу са ми не што да ре ше или за -
до во ље. Нај ви дљи ви је су осо бе са ин -
ва ли ди те том, а по сто ји тра ди ци ја да
у од но су на ин ва ли ди тет има ју удру -
же ња, ко ја ар ти ку ли шу по тре бе члан -
ства и зах те ве пре ма на ма. Они су нам
глав ни парт не ри и ка да ра ди мо до ку -
мен та ци ју и план бу џе та. Уз то, раз -
го ва ра мо о со ци јал ној ин клу зи ји свих
осе тљи вих гру па. Пен зи о не ри, ин ва -
ли ди ра да, са ве зи глу вих и сле пих,
„На по ла пу та”, МНРО, удру же ња дис -
тро фи ча ра, па ра пле ги ча ра, обо ле лих
од мул ти пле скле ро зе, ше ћер не бо ле -
сти, кар ци но ма – сви они су нам ва -
жни у из ра ди стра те шког до ку мен та.

Ра ди се и на по зи тив ној дис кри ми -
на ци ји Ро ма, од но сно на њи хо вом
укљу чи ва њу у си стем обра зо ва ња и
што ду жем остан ку у ње му. Увек је

ак ту ел но и стам бе но збри ња ва ње из -
бе гли ца.

– Др жа ва је ре зер ви са ла сред ства
за те по тре бе у бан ци Са ве та Евро пе.
Тре нут но за вр ша ва мо па ке те гра ђе -
вин ског ма те ри ја ла и про гра ме за от -
куп се о ског до ма ћин ства из бу џет ских
сред ста ва, али из до на тор ских. Гра ди
се ма ла згра да у Гло го њу од осам ста -
но ва, а две згра де, са 76 стам бе них је -
ди ни ца, уско ро ће се гра ди ти на Стре -
ли шту. Ко ри сни ци ће има ти
мо гућ ност да шест ме се ци пла ћа ју за -
куп, а да се он да из ја сне да ли же ле
да ку пе ста но ве пре ма За ко ну о из бе -
гли ца ма: за по ла вред но сти, у ме сеч -
ним ра та ма, у тра ја њу до 20 го ди на –
пре ци зна је Су за на Јо ва но вић.

За ни ма ло нас је ко ли ко у по слу по -
ма же чи ње ни ца да је на свим ни во и -
ма власт (ско ро) истог са ста ва.

– Прин ци пи јел но, на рав но да по ма -
же јер во ди мо исту по ли ти ку, исте
ства ри про кла му је мо и јед на ко се за -
ла же мо; али из о ста нак кон струк тив не
опо зи ци је је код гра ђа на сма њи ло ин -
те ре со ва ња за мно ге ак тив но сти у ло -
кал ној са мо у пра ви. У ре а ли за ци ји, на -
рав но, увек све за ви си од љу ди: ко ли ко
су по жр тво ва ни и од го вор ни пре ма по -
слу ко ји ра де. Већ ник не функ ци о ни -
ше сам; ако се ор га ни за ци о но ства ри
до бро по ста ве, све је у ре ду. Пан че во
спа да у раз ви је не гра до ве, па ни је мно -
го окре ну то ви шим ин стан ца ма вла -
сти; као ло кал на са мо у пра ва углав ном
не мо же мо да кон ку ри ше мо. Ипак,
има и дру га чи јих слу ча је ва: до би ли
смо 7,5 ми ли о на од Ре пу бли ке за уна -
пре ђи ва ње здра вог ма те рин ства по се -
ли ма – би ће на ба вље ни ме ди цин ски
апа ра ти и три ау то мо би ла за ба би це –
на ја вљу је чла ни ца Град ског ве ћа.

Пре ма њој, у Пан че ву се нај пре про -
це не, вр ло ре ал но, и мо гућ но сти и по -
тре бе, па се увек на ђе ме ра ства ри,
ма да, ка ко ка же, увек има и не за до -
вољ них. По ен та је да се ре дов но с раз -
во јем иде ко рак-дв а уна пред, а не пет -
на ест, па да тај тем по он да не мо же
да се одр жи. С. Трај ко вић

КЉУЧНА ЈЕ ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ПОСЛУ

Сегмент социјалне политике је и брига о старим лицима: фолклор у њиховом Клубу

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Они су 1954. матурирали у Гимназији Урош Предић.

Ових дана, у центру града

Снимио: Милан Шупица

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

КА КО ДО СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ

Ма те ри јал ни ста тус на осно ву ког

је мо гу ће до ћи до суб вен ци о ни са -

ња ко му нал них услу га до ка зу је се

про се ком при ма ња: пен зи о не ри

до но се по да так за прет ход на три

ме се ца, за по сле ни про сек пла те,

а не за по сле на ли ца по твр ду са

еви ден ци је НСЗ-а.

Сва ког рад ног да на су гра ђан ке

и су гра ђа ни мо гу до ћи до Град ског

услу жног цен тра и обра ти ти се за -

по сле ни ма у кан це ла ри ја ма 20 и

21. Про це ду ра је јед но став на: по -

ред опи са ног, да је се из ја ва о бро -

ју чла но ва до ма ћин ства и до но си

из ка та стра уве ре ње о имов ном

ста њу; ни је спор но ако за ин те ре -

со ва ни има ју је дан стан у вла сни -

штву. Под ста на ри мо гу да ти из ја ву

да жи ве на од ре ђе ној адре си, што

тре ба да пот пи ше вла сник ста на

на ког се во де ра чу ни.

ТРИ МАН ДА ТА

Ово је тре ћи ман дат Су за не Јо ва -

но вић, по обра зо ва њу ди пло ми -

ра ног со ци јал ног рад ни ка, у

ло кал ној вла ди. Нај пре је од

2004. до 2008. го ди не у са став

Ве ћа ушла као не стра нач ка лич -

ност. То ком ре кон струк ци је Ве ћа

2013. го ди не, та да већ, ка ко ка -

же, по ли тич ки опре де ље на, вра -

ти ла се том по слу и оба вља ла га

до 2016.

СНС ју је по звао ок то бра 2018.

да по но во до ђе на ста ро рад но

ме сто, јер је, об ја шња ва чла ни ца

Град ског ве ћа, про це ње но да су

не ке ства ри у том сек то ру по ма -

ло успо ре не и да је она спо соб на

да пре у зме од го вор ност.
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Ве ли ки пла ме ни стуб из пе -
тро хе миј ске ба кље и пре те ћа
тут ња ва уз не ми ри ли су гра ђа -
не Пан че ва. То ком по сле по -
дне ва и но ћи у уто рак, 28. ма -
ја, по стро је ња „Пе тро хе ми је”
ра ди ла су не стан дард но и, пре -
ма ре чи ма ме наџ мен та те фа -
бри ке, раз лог је био не ста нак
елек трич не енер ги је у фа брич -
ком кру гу.

„На кон не вре ме на у Пан че -
ву и про бле ма с на па ја њем
елек трич ном енер ги јом, око
14.32, до шло је до пре ки да

произ вод ње. Као по сле ди ца
пре ки да про из вод ње по ја вио се
по ја чан пла мен из ба кље у фа -
бри ци Ети лен. ’Пе тро хе ми ја’ је
ре а го ва ла у скла ду с про це ду -
ра ма и упут стви ма за по сту па -
ње у ова квим си ту а ци ја ма. При -
ли ком за у ста вља ња про из вод -
ње ни је би ло ути ца ја на рад ну
и жи вот ну сре ди ну, а све над -
ле жне ин сти ту ци је су бла го -
вре ме но оба ве ште не”, сто ји у
са оп ште њу ко је је ме наџ мент
пе тро хе миј ског ги ган та упу тио
гра ђа ни ма Пан че ва.

Ка ко ка жу, на кон ус по ста -
вља ња нор мал них про це сних
па ра ме та ра „Пе тро хе ми ја” ће
на ста ви ти про из вод њу, уз на -
по ме ну да се и у на ред ном пе -
ри о ду, то ком по кре та ња про -
це са про из вод ње, мо же оче ки -
ва ти по ве ћа на бу ка и по ја чан
пла мен на ба кљи. У са оп ште -
њу сто ји да су ове пра те ће по -
ја ве са став ни део „без бед но -
сног си сте ма фа бри ке при ли -
ком стар та про це са ра да и у
то ку са мог про це са”.

З. С.

БУ КА И ПЛА МЕ НИ СТУБ ИЗ НАД ЈУ ЖНЕ ЗО НЕ

„Пе тро хе ми ја” ис па ла због гро ма

КАР НЕ ВАЛ

При јаве до 1. ју на
Ор га ни за то ри „Ин тер на ци -
о нал ног кар не ва ла Пан че во
2019”, ко ји ће би ти одр жан
21. и 22. ју на, оба ве шта ва ју
за ин те ре со ва не да је при ја -
вљи ва ње гру па за уче шће у
ве ли кој ме ђу на род ној кар -
не вал ској по вор ци мо гу ће
до 1. ју на. 

Фор му лар за при ја ву мо -
же се пре у зе ти са сај та
www.karnevalpancevo.com.

Кар не вал ску гру пу чи ни
нај ма ње пет на ест осо ба (гор -
њи ли мит не по сто ји), јед -
на ко ко сти ми ра них или ко -
је об ра ђу ју исту те му. Сви
при ја вље ни би ће оба ве ште -
ни о де та љи ма у ве зи са уче -
шћем. Не при ја вље ни и не -
ко сти ми ра ни не ће мо ћи да
се кре ћу обе ле же ном тра сом
ме ђу на род ног кар не ва ла.

Ра ди се о ма ни фе ста ци ји
од ве ли ког зна ча ја за Ср би -
ју и ту ри стич кој атрак ци ји
ко ју по се ти ви ше од 100.000
љу ди, а пред ста вља раз ли -
чи те кул ту ре и кар не вал ске
тра ди ци је из це лог све та.

Као нај ве ћа град ска ма -
ни фе ста ци ја и пр ви ме ђу -
на род ни кар не вал у Ср би ји,
одр жа ва се у ор га ни за ци ји
удру же ња „При ја те љи Пан -
че ва”, под по кро ви тељ ством
Ре пу бли ке, По кра ји не и Гра -
да Пан че ва.

С. Т.

ПО ДР ШКА ЂА ЦИ МА ПУТ НИ ЦИ МА

Ре гре си рани пре воз
По кра јин ска вла да је из по кра јин ског бу џе та из дво јила 182
ми ли о на ди на ра за ре гре си ра ње сред њо школ ског уче нич ког
пре во за (20.819 уче ни ка сред њих шко ла). Ка да је реч о кри -
те ри ју ми ма за до де лу ових сред ста ва, по ред бро ја уче ни ка
пут ни ка, ко ми си ја је раз ма тра ла и ду жи ну ре ла ци је пу то ва -
ња, сте пен раз ви је но сти оп шти не, као и мо гућ ност фи нан си -
ра ња пре во за из ло кал них бу џе та. Сви ови фак то ри ути ца ли
су на ко нач ну од лу ку о рас по де ли нов ца. Вре ди на по ме ну ти
да у школ ској 2018/2019. го ди ни на те ри то ри ји АП Вој во ди -
не има пре ко 20.000 уче ни ка пут ни ка, што је јед на тре ћи на у
од но су на уку пан број вој во ђан ских сред њо шко ла ца. З. С.

У БА РУ ТА НИ

Пр ва „Би ци кли ја да”

Ро та ри-клуб „Пан че во – Ми хај -
ло Пу пин” у су бо ту, 1. ју на, ор -
га ни зу је до бро твор ни би ци кли -
стич ки скуп „Би ци кли ја да 01”.

Оку пља ње уче сни ка је у пар -
ку Ба ру та на, у 11 са ти. На јед -
ном од штан до ва вр ши ће се
при ја вљи ва ње де це, осно ва ца
и сред њо шко ла ца за во жњу на
по ли го ну спрет но сти, као и за
так ми че ње „Нај спо ри ја тр ка”.
За нај бо ље так ми ча ре обез бе -
ђе не су вред не на гра де: три
атрак тив на би ци кла.

При ја вљи ва ње за так ми че -
ње је пот пу но бес плат но, а мо -
гу ће је и пу тем сај та www.bi-
ciklijada.rs.

Та ко ђе од 11 са ти вр ши ће се
и при ја вљи ва ње би ци кли ста за
ре ви јал ну во жњу цен трал ним
град ским ули ца ма, ста зом ду -
жи не око пет ки ло ме та ра. Свим
уче сни ци ма ре ви јал не во жње
би ће до ступ ни па ке ти с про мо-
ма ји ца ма и осве же њем. Це на
ко ти за ци је за ре ви јал ну во жњу
из но си 300 ди на ра. А. Ж.

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

За холивудски осмех
Закорачите и ви у ординацију
модерне стоматологије „Нико-
дент медик” и покло-
ните себи здрав и леп
осмех. У овом савре-
меном центру за хит-
ну и рестауративну
стоматологију, којим
руководи др Ђорђе
Николић, имају иде-
ално решење за сваки
ваш проблем.

Надокнадите зубе
имплантатима воде-
ћих светских произ-
вођача по најприступачнијим
ценама у региону. Исправите
своје зубе уз помоћ најмодер-
нијих технологија, премијер-
но представљених у свету, а са-
да и код нас у „Никоденту”.

Решите се безубости за само
неколико дана, колико је сада

потребно за израду
протеза или мостова.
Улепшајте своје лице
филерима познате
француске лаборато-
рије. Довољно је само
да замислите, а про-
фесионално и љуба-
зно особље „Никодент
медика” ту је да оства-
ри ваше захтеве и да
се постара да ваш са-
вршен осмех заиста

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.

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 услу га, због чи јег
ква ли те та је већ по стао не -
пре ва зи ђен, и то не са мо по
ми шље њу број них Пан че ва -
ца и Пан чев ки већ и ста нов -
ни ка чи та вог ју жног Ба на та.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све
ве ћи број Пан -
чев ки и Пан че -
ва ца би ра За вод
„Пан че вац”, по -
себ но он да ка да
је нео п ход но
ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на
јед ном ме сту и

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

Пан чев ци су три на е сти пут
обе ле жи ли ме ђу на род ни
пра зник Дан Ду на ва, под
сло га ном „Ак тив ни за ре -
ке”. Цен трал на ма ни фе ста -
ци ја је одр жа на у сре ду, 29.
ма ја, на та ми шком ке ју, у
ор га ни за ци ји ло кал не са мо -
у пра ве. Гра ђа ни и во лон те -
ри из ве ли ког бро ја удру же -
ња и ор га ни за ци ја с те ри то -
ри је на шег гра да очи сти ли
су од от па да ле ву и де сну
оба лу, од ушћа Та ми ша у
Ду нав до град ске пла же, а
за нај мла ђе су гра ђа не ор га -
ни зо ва на је те мат ска ли ков -
на ра ди о ни ци. Ове го ди не
при ро да се по тру ди ла да оте -
жа ствар ор га ни за то ри ма,
јер се Та миш по при лич но
из лио. Ве штом ко ор ди на ци јом
за цр та ни план је ис пу њен, на
обо стра но за до вољ ство свих ак -
те ра ово го ди шње про сла ве.

Ви ше од два де сет ча ма ца
чла но ва удру же ња „Мар ко Ку -
лић” и Удру же ња спорт ских
ри бо ло ва ца и на у ти ча ра „Та -
миш” уче ство ва ло је у овој еко -
ло шкој ак ци ји и, пре ма ре чи -
ма Ми ло ра да Тим чен ка, јед -
ног од ор га ни за то ра ове ма ни -
фе ста ци је, свест о зна ча ју очу -
ва ња ре ка је сва ке го ди не све
ве ћа и на ши су гра ђа ни ви ше
во де ра чу на о очу ва њу пан че -
вач ких во до то ко ва. Ове го ди -
не укљу чи ли су се и ђа ци не -
ко ли ко пан че вач ких основ них
и сред њих шко ла и на тај на -
чин, сво јим кон крет ним ан га -

жо ва њем на чи шће њу оба ла,
да ли ја сан до при нос ја ча њу
иде је о ва жно сти очу ва ња жи -
вот ног про сто ра две ју пан че -
вач ких ре ка.

– Ове го ди не обе ле жа ва мо и
110 го ди на по сто ја ња бли за -
нач ких све ти о ни ка на ушћу Та -
ми ша у Ду нав, ко ји су је дин -
стве ни у све ту и пред ста вља ју
обе леж је на шег гра да. Прем да
сла ви мо Дан Ду на ва, ак ци ја је
по све ће на чи шће њу Та ми ша,
али са ку пља њем плу та ју ћег от -
па да и уре ђе њем оба ла до при -
но си мо то ме да от па ци не за -
вр ше у овој зна чај ној европ -
ској ре ци и та ко пру жа мо по -
др шку ак тив но сти ма свих по -
ду нав ски зе ма ља да нам Ду нав
бу де чист – ре кла је Ка та ри на

Ба њаи, чла ни ца Град ског ве ћа
за ду же на за за шти ту жи вот не
сре ди не, по во дом обе ле жа ва -
ња овог зна чај ног еко ло шког
пра зни ка.

У ово го ди шњој ма ни -
фе ста ци ји у част нај зна чај ни је
европ ске ре ке уче ство ва ли су
и чла но ви Удру же ња ли ков них
умет ни ка „Све ти о ник”, Удру -
же ња обо ле лих од мул ти пле
скле ро зе, Удру же ња ин ва ли да
ра да, Клу ба за ста ра и од ра сла
ли ца, удру же ња „Пре по знај у
се би” и „На по ла пу та”, као и
по ла зни ци Деч јег ате љеа „Ма -
ли ге ни је”. Ор га ни за то ри су за
крај ово го ди шњег обе ле жа ва -
ња Да на Ду на ва обез бе ди ли ру -
чак на те ра си Удру же ња спорт -
ских рибо ло ва ца и на у ти ча ра

„Мар ко Ку лић” за све ак те -
ре ове акци је.

На кра ју тре ба ис та ћи да
је про сла ва Да на Ду на ва до -
би ла ста тус град ске ма ни -
фе ста ци је и да Пан че во од
2009. по се ду је цер ти фи кат
Ме ђу на род ног ко ми те та за
за шти ту ре ке Ду нав за ор -
га ни за ци ју ове ме ђу на род -
не кам па ње. И ове го ди не
Пан чев ци су би ли део мо -
за и ка при ред би ко је се син -
хро ни зо ва но од ви ја ју у ве -
ћи ни гра до ва и на се ље них
ме ста у по ду нав ском ре ги о -
ну Ср би је, а у скло пу обе ле -
жа ва ња Да на Ду на ва.

Емил Сфе ра, пан че вач ки
ли ков ни умет ник, ре као је
за наш лист да се сва ке го -

ди не ра до ода зи ва по зи ву ор -
га ни за то ра, јер сма тра да је ова
ак ци ја ве о ма ва жна ка ко за ја -
ча ње еко ло шке све сти, та ко и
за ја ча ње ве зе Пан че ва ца с Та -
ми шем и Ду на вом.

– Ау то ри су ра до ви ма из ра -
зи ли сво ју љу бав пре ма при ро -
ди и ти ме пру жи ли по др шку
за шти ти жи вот не сре ди не на
дир љив и ве ли ко ду шан на чин
– ре као је Сфе ра.

Он је до дао да ће ово го ди -
шња град ска ма ни фе ста ци ја
„Дан Ду на ва” би ти за вр ше на
по чет ком ју на, ка да ће у хо лу
град ске ку ће би ти отво ре на из -
ло жба ли ков них ра до ва на ста -
лих то ком ак ци је „Ак тив ни на
ре ке” пан че вач ких удру же ња.

З. С.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ДУ НА ВА

ПАН ЧЕВ ЦИ ВО ЛЕ СВО ЈЕ РЕ КЕ

НОВА УСЛУГА
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Го спо дин Ми ло рад Пу по вац (СДСС) имао је ре флекс да
ме не пи та да ли бих му дао по др шку. Ни сам се дво у мио
ни јед не се кун де. Ре као сам „да”. И, на рав но, по но сан
сам на то, јер ја сам Евро пља нин и ја во лим љу де и ја ко
ме нер ви ра ова ано ма ли ја ко ја нас ди је ли, а у би ти ни ко
не ма пра во на то, јер смо ов дје ису ви ше ма ли да би смо
ег зи сти ра ли ако ни смо је дин стве ни. Ја не ди је лим љу де
ни по че му, не го са мо по до бро ти. Ја ћу вам са мо ре ћи је -
дан де таљ ко ји ме је мар ки рао за ци је ли жи вот. Утак ми -
ца је Ср би ја и Хр ват ска. Не ста де свје тла на „Ма ра ка ни”.
Го ди на 1996, ’97. Ја сам се у јед ном ча су, као и сви, пре -
пао да је то не ка за вје ра. У том тре нут ку сви игра чи ре -
пре зен та ци је срп ске за гр ли ше јед ног по јед ног мог игра -
ча и чу ва ју га. За ми сли, мо лим те. Ја гле дам и пла чем.
До ђе по ли ци ја, ка же: ми смо од ре ђе ни да вас чу ва мо. Ја
их тје рам, не тре ба ме не ни ко чу ва ти, не ма опа сно сти.
То су спор та ши.

(Хр ват ски фуд бал ски тре нер Ми ро слав Ћи ро Бла же -
вић, Ра дио „Сло бод на Евро па”, 17. мај)

* * *
Ка ко ис тра ја ти у бор би за исти ну у све ту хи по кри зи је?
Ка ко са чу ва ти ве ру и иде а ле у све ту ко јим упра вља но -
вац? Ка ко са чу ва ти по ли тич ку ви зи ју у вре ме ну у ко јем
се по ли ти ка раз два ја од ви зи је и пре тва ра у из на ла же ње
на чи на за пре жи вља ва ње и оп ста ја ње на вла сти? Ка ко
ис тра ја ти у бор би за истин ске вред но сти кад на сва ком
ко ра ку по бе ђу ју агре сив ност, не ком пе тент ност, гру бост,
при ми ти ви зам, вул гар ност и аро ган ци ја? Ка ко одо ле ти
ко руп ци ји и ка ко не при хва ти ти или не по ну ди ти ми то
кад је то нео п ход но? Ка ко на ста ви ти те жим, а је ди ним
пра вим пу тем, ка да се ну де са мо ли ни ја ма њег от по ра,
опор ту ни зам, ин те рес и прин цип част за кеш? Ка ко оп -
ста ти као умет ник и за шти ти ти осе тљи во умет нич ко би -
ће од рас та ка ња и уги ну ћа у све ту без вред но сти? Ужа -
сну та сам за то што да нас мо рам да се прав дам због соп -
стве них ква ли те та, вр ли на и за слу га – по ци ви ли за циј -
ским кри те ри ју ми ма нор мал ног чо ве ка.

(Ре ди тељ ка Љи ља на То до ро вић, „По ли ти ка”, 22. мај)

* * *

* * *
Ка да вас де ца ви де да бле ји те у те ле ви зор и гле да те шунд
са др жај, не мој те оче ки ва ти да ће ва ша де ца да за вр ше на
Сор бо ни. Глав ни за да так ро ди те ља је да де цу, пре све га,
упо зна ју с ква ли те том – би ло ко јим ква ли те том. Да по -
ка жу де ци где се на ла зи тај ква ли тет, ка ко се пре по зна је,
ка ко се ко ри сти, јер де те јед ном упо зна то с ква ли те том,
из би ло ко је обла сти, по ау то ма ти зму свој кри те ри јум
из о штра ва. Ка да се де те упо зна с не ким ква ли те том, он -
да, са из о штре ним кри те ри ју мом, би ће му ма ње за ни -
мљи во да се пе тља с не чим што је ма ње ква ли тет но, за -
глу пљу ју ће или штет но.

(Му зи чар и ам ба са дор до бре во ље „Уни це фа” Рам бо
Ама де ус, сајт „Бу ка”, 23. мај)

* * *
По пу ли стич ки по ли ти ча ри ду го роч но жр тву ју ли бе рал -
ну де мо кра ти ју за рад крат ко роч них по бе да. Они ја шу на
та ла су емо ци ја љу ди, ну де ћи им не рет ко ла жне сли ке
све та. Ме ђу тим, та лас ко ји их је у јед ном из бор ном ци -
клу су уз ди гао мо же има ти ка та стро фал не по сле ди це у
на ред ним де це ни ја ма. По пу ли сти се игра ју ва тром ко ја
све мо же да нас спа ли. Нај ва жни је од све га – по ли ти ча -
ри тре ба да ума њу ју страх гра ђа на, а не да га ко ри сте за -
рад сво јих ци ље ва.

(Док то ранд Ми ро сла ва Кул ко ва с Кар ло вог уни вер зи -
те та у Пра гу, сајт „Та лас”, 22. мај)

* * *
Пре мно го го ди на, ка да сам би ла јед на од из ба че них су ди -
ја, по на ша ње сво јих ко ле га сам оправ да ва ла, био је по че -
так бор бе за до сто јан ство и не за ви сност стру ке. Жа ло сно је
да се по сле то ли ко го ди на ни шта ни је про ме ни ло, на про -
тив, са мо је још го ре. Су ди ја ко ји се пла ши да ка же шта
ми сли ни ка да не ће би ти су ди ја с ве ли ким С, би ће са мо по -
слу шник ко ји ће од ра ђи ва ти оно што му власт на ре ди.

(Чла ни ца Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је Је ли са ве -
та Ва си лић, „Да нас”, 27. мај)

* * *
Срп ско дру штво да нас отво ре но од ба цу је сво је ан ти фа ши -
стич ке вред но сти. То се пр во чи ни ло та ко што су се као но -
си о ци ан ти фа ши стич ких вред но сти пред ста вља ли на след -
ни ци Пар ти је, па су са ан ти фа ши стич ким па ро ла ма кре -
ну ли у фа ши стич ке по хо де по Хр ват ској, БиХ и Ко со ву, да
би се на кра ју окре ну ли про тив се бе. Та ко на про сла ва ма
по бе да ан ти фа ши ста за јед но ше та ју рат ни зло чин ци и
пред став ни ци Рав но гор ског по кре та. Пар ти за ни су да нас
де фи ни тив но не га тив ци. Ме ња се и од нос пре ма спо ме ни -
ци ма. Све се из о кре ће, а они спо ме ни ци ко ји ве ли ча ју ан -
ти фа ши стич ку бор бу, они су за јав ност не ви дљи ви.

(Но ви нар Де јан Ко жул, DW, 25. мај)
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КОНЦЕПТ

Прав ци де ло ва ња:
осна жи ва ње
партнерства из ме ђу
ин сти ту ци ја и
унапређе ње
превенције и система
иден ти фи ка ци је жрта ва

Град ски већ ни ци су на сед ни -
ци одр жа ној 28. ма ја пред со -
бом има ли три на ест та ча ка
днев ног ре да. Из ве сти о ци су би -
ли и чла но ви Ве ћа и пред став -
ни ци град ских се кре та ри ја та.

Нај пре је би ло ре чи о Пред -
ло гу ак ци о ног пла на Гра да Пан -
че ва у обла сти пре вен ци је, су -
зби ја ња и от кла ња ња по сле ди -
ца тр го ви не љу ди ма за пе ри од
2019–2020.

Против екс пло а та ци је

Ре сор на чла ни ца Град ског ве -
ћа Су за на Јо ва но вић ре кла је:

– Ра ди се о до ку мен ту ко ји
ће од ре ди ти на ше ак тив но сти
у овој и на ред ној го ди ни. Пан -
че во има Тим за бор бу про тив
тр го ви не љу ди ма, ко ји је утвр -
дио овај пред лог. На ша др жа ва
је пот пи са ла низ ме ђу на род них
спо ра зу ма и де кла ра ци ја, па је
до не ла и на ци о нал ну стра те ги -
ју у ве зи са овим. Од по чет ка
смо би ли део тих ак тив но сти,
те смо пред ви де ли да у на ред -
не две го ди не ин тен зи ви ра мо
рад на пре вен ци ји овог озбиљ -
ног про бле ма. Тр го ви на љу ди -
ма има ви ше об ли ка, а ве ћи на
гра ђа на се ве зу је са мо за сек су -
ал ну екс пло а та ци ју. По сто је и
рад на екс пло а та ци ја, при нуд -
но про сја че ње, при нуд но вр ше -
ње кри вич них де ла, тр го ви на
ор га ни ма, при нуд ни рад у ку -
ћи и при нуд ни бра ко ви. С

обзиром на ком плек сност про -
бле ма оба ве за ли смо се да де -
лу је мо у три прав ца.

Она је на ве ла да су то си -
стем ско осна жи ва ње парт нер -
ства из ме ђу ин сти ту ци ја, уна -
пре ђе ње пре вен ци је, за шта је
Град раз вио про гра ме за све
уз ра сте, а тре ћи пра вац је уна -
пре ђе ње си сте ма иден ти фи ка -
ци је и за шти те жр та ва. Сред -
ства за ре а ли за ци ју ак ци о ног
пла на су већ у ово го ди шњем
бу џе ту Пан че ва.

Дру га тач ка днев ног ре да
био је пред лог про гра ма по -
др шке за спро во ђе ње по љо -
при вред не по ли ти ке и по ли -
ти ке ру рал ног раз во ја за 2019.
Зо ран Гр ба, пред став ник се -
кре та ри ја та ко ји по кри ва ову
те ма ти ку, ка зао је да се сва ке
го ди не пра ви до ку мент овог
ти па, као и да је ово са мо увод
у рас пи си ва ње јав ног огла са,
па ће удру же ња из ци вил ног
сек то ра кон ку ри са ти за сред -
ства. Укуп но је из дво је но шест
ми ли о на ди на ра: Град ће по -
др жа ти удру же ња ко ја се ба ве

по љо при вре дом и ру рал ним
раз во јем.

Та бле и на ма ђар ском

По том је ме њан Ста тут Гра да
Пан че ва. Скуп шти на гра да је
на сед ни ци одр жа ној 5. апри -
ла до не ла од лу ку о из ме на ма
и до пу на ма Ста ту та, ра ди ускла -
ђи ва ња са из ме на ма За ко на о
ло кал ној са мо у пра ви. Ми ни -
стар ство др жав не упра ве и ло -
кал не са мо у пра ве да ло је зе ле -
но све тло пан че вач ком пар ла -
мен ту, с тим што је нео п ход но
да се до пу ни члан три Ста ту та
Гра да, ко ји се од но си на слу -
жбе ну упо тре бу је зи ка и пи са -
ма на ци о нал них ма њи на у на -
се ље ним ме сти ма.

Ини ци ја ти ва је по те кла од
На ци о нал ног са ве та ма ђар ске
на ци о нал не ма њи не ка ко би се
ма ђар ски је зик вра тио у слу -
жбе ну упо тре бу у Вој ло ви ци.
Прак тич но, у том при град ском
на се љу би ће по ста вље не дво је -
зич не та бле с на зи ви ма ули ца,
као што је то већ слу чај са уста -
но ва ма и ин сти ту ци ја ма. Но -

вац за то би ће на кнад но
обезбеђен.

Потом, пре не та су пра ва ко -
ри шће ња не по крет но сти у јав -
ној сво ји ни Пан че ва на МЗ Ја -
бу ка. Реч је о по слов ном про -
сто ру по вр ши не 85 ме та ра ква -
драт них, ко ји ће се убу ду ће ко -
ри сти ти за дру же ње ста рих ли -
ца. Уз то, до шло је до из ме не
фи нан сиј ског пла на МЗ Ја бу -
ка за ову го ди ну. Бу џет ће би -
ти пре ко шест ми ли о на ди на -
ра, те се до да ју но ве по зи ци је.

Из ме њен је, за тим, Про грам
ра да и фи нан сиј ски план Ту ри -
стич ке ор га ни за ци је Пан че ва за
2019. Циљ је уса гла ша ва ње тог
ак та са из ме на ма Од лу ке о бу -
џе ту Гра да, па ће сред ства би ти
пре у сме рава на, чи ме ће се уште -
де ти но вац за пла ни ра не ак тив -
но сти, а Град ће за два ми ли о -
на по ви си ти пред ви ђен из нос.

Већ ни ци су за кљу чи ли да
тре ба при хва ти ти спо ра зум о
са рад њи у окви ру Про гра ма
„Exchange 5”, ко ји фи нан си ра
ЕУ, а спро во де га два ре пу блич -
ка ми ни стар ства и СКГО. На
кон цу, ра ди се о са рад њи из -
ме ђу СКГО-а и Пан че ва на
осно ву ко је ће наш град има ти
по др шку у пла ни ра њу и из ра -
ди про грам ског бу џе та за 2020.
Са став ни део овог до ку мен та
је сте и план ак тив но сти за про -
цес уна пре ђе ња пла ни ра ња и
про грам ског бу џе ти ра ња Гра -
да. Пан че во ће од ре ди ти ко ор -
ди на то ра про јек та и фор ми ра -
ти тим ко ји ће се овим ба ви ти.

Чла но ви ло кал не вла де су се,
на кон одржаног јав ног над ме -
та ња, по зи тив но из ја сни ли о
да ва њу у за куп ло ка ла ко ји су
у јав ној сво ји ни. Пре ци зи ра но
је и ко ји при вред ни ци ће за у -
зе ти по слов не про сто ри је.

СРП СКИ СА БОР „ЗА ВЕТ НИ ЦИ”

По крет по ста је стран ка
Кључ на тач ка
политике оста је
подршка ма лом човеку

Ср би ја уско ро до би ја но ву по -
ли тич ку стран ку. За тај по тез
од лу чио се Срп ски са бор „За -
вет ни ци”, у ко ме су ових да на
ши ром др жа ве при ку пља ни
пот пи си за ре ги стра ци ју пар -

ти је. Је дан од гра до ва где су
гра ђа ни мо гли да пру же сво ју
по др шку „За вет ни ци ма” би ло
је и Пан че во.

Пред сед ник Град ског од бо -
ра „За вет ни ка” у на шем гра ду
Слав ко Ра дој чић ре као је да је
ве о ма за до во љан од зи вом и по -
др шком ко ју гра ђа ни сва ко -
днев но да ју „За вет ни ци ма”.

– За хва лио бих свим Пан -
чев ци ма ко ји су пру жи ли свој
до при нос осни ва њу но ве по -
ли тич ке пар ти је. За са мо не -
ко ли ко да на ви ше сто ти на гра -
ђа на Пан че ва по др жа ло је „За -
вет ни ке” на на шем да љем пу -
ту за бо љу и про спе ри тет ни ју

Ср би ју. Овом при ли ком по ру -
чу јем да ће Град ски од бор на -
ста ви ти да отва ра пи та ња од
су штин ског зна ча ја за гра ђа -
не. Кључ на тач ка на ше по ли -
ти ке би ла је и оста је по др шка
ма лом чо ве ку, под сти цај
малим и сред њим пред у зе ћи -
ма, во ђе ње су ве ре ни стич ке

политике, као и очу ва ње на -
ци о нал ног иден ти те та – ка зао
је Славко Радој чић.

Он ис ти че да ће за не ко ли ко
да на, ка да се оба ви нео п ход на
за кон ска про це ду ра, Ср би ја ко -
нач но има ти по ли тич ку стран -
ку ко ја ће до след но ста ја ти на
сво јим прин ци пи ма.

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

О БОР БИ ПРО ТИВ ТР ГО ВИ НЕ ЉУ ДИ МА

Биће измењен Статут Града

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Пр ви при о ри тет по др шка по ро ди ца ма
Град ски од бор Срп ског по кре -
та Две ри је у На род ној ба шти,
18. ма ја, са да већ тра ди ци о -
нал но, обе ле жио Не де љу по -
ро ди це ор га ни зо ва њем за ба ве
за де цу са ани ма то ри ма и по -
де лом ба ло на. Ми лу тин Илић
ка же да су Две ри ис ко ри сти ле
ову при ли ку да још јед ном ука -
жу на вред ност по ро дич ног жи -
во та и под се те јав ност на то да
је про по ро дич на по ли ти ка
осно ва про гра ма тог по кре та.

– Сва ка по ли тич ка ор га ни -
за ци ја има сво ју ли сту при о -
ри те та ко ју при ме њу је ка да до -
ђе у по зи ци ју да во ди град или
др жа ву, а на пр вом ме сту на -
ше ли сте је по др шка по ро ди -
ца ма. То, на при ме ру гра да
Пан че ва, зна чи да ће мо сва
сред ства на рас по ла га њу за
спорт, не вла ди не ор га ни за ци -
је, ме ди је и слич но рас по ре -
ди ти та ко да ап со лут ни при о -
ри тет има ју они клу бо ви, ор -
га ни за ци је и ме ди ји ко ји излазе

у су срет што ве ћем бро ју по ро -
ди ца. То у прак си зна чи да би
су фи нан си ра ње за спорт до би -
ли са мо они клу бо ви ко ји омо -
гу ће бес плат не тре нин ге за сву
де цу, фи нан си је за не вла дин
сек тор до би ле би оне ор га ни -
за ци је ко је из ла зе у су срет де -
ци у ван спорт ским ак тив но -
сти ма, а упла ћи ва ли би смо
сред ства са мо оним ме ди ји ма
ко ји у свом про гра му има ју

еми си је и са др жај при кла дан
за по ро дич на оку пља ња. Чи -
ни ли би смо још мно го то га на
тра гу ова квих вред но сти – ре -
као је Илић.

Он до да је да би про фе си о -
нал ни спорт био спон зо ри сан
са мо од ви шка ко ји би евен -
ту ал но пре о стао на кон што
баш сва ко де те до би је при ли -
ку да бес плат но тре ни ра спорт
по из бо ру.

– Жу тој стра нач кој штам пи,
те ле ви зи ја ма и пор та ли ма не
сме ју би ти ис пла ћи ва на ни сим -
бо лич на сред ства из ка се Гра -
да Пан че ва, на ро чи то они ма
ко ји у удар ним тер ми ни ма или
на на слов ним стра ни ца ма про -
мо ви шу вред но сти ко је ни ко
нор ма лан не би пре по ру чи вао
сво јој де ци. Вре ме је да клат но
мо рал них вред но сти вра ти мо
ка нор мал но сти на ших тра ди -
ци о нал них и при род них по ро -
ди ца, а ми Две ри Пан че ва на
тај за да так смо се оба ве за ли
са мим осни ва њем, јер нам је
тај циљ уткан у сам сми сао по -
сто ја ња и де ло ва ња. На да мо се
да ће сле де ће го ди не још ве ћи
број гра ђа на узе ти уче шће у
на шем до га ђа ју за ма ли ша не
– ка зао је Илић.

ГО Две ри Пан че во по ру чу је
да им је на ро чи то ве ли ка же ља
да „вла сти гра да ста ве још ве ћи
ак це нат на по ро дич не вред но -
сти и ми мо Не де ље по ро ди це”.

Прикупљање потписа за регистрацију партије

Недеља породице у Народној башти
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РЕ ША ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА ЗА ГА ЂЕ НОГ ВА ЗДУ ХА У ПАН ЧЕ ВУ

ГРАД ПЛА ЋА ЧЕ ТВР ТИ НУ ПРИ КЉУЧ КА ЗА ГАС
Јав ни по зив гра ђа ни ма
још отво рен

Но вац из бу џе та за
чистију сре ди ну

Град је по звао Пан чев це да се при ја -
ве за по вра ћај де ла сред ста ва ко ја су
већ уло жи ли за при кљу чак на га сну
мре жу. Ло кал на са мо у пра ва ће сва -
ком су гра ђа ни ну ко ји се то ком ове
го ди не опре де лио за гас као енер гент,
ис пла ти ти 47.500 ди на ра, по што је
то, пре ма тре нут ним це на ма, јед на
че твр ти на укуп ног тро шка за при кљу -
чак. Но вац још тре ба из дво ји ти за га -
сну ин ста ла ци ју и ко тао за гре ја ње...

Реч је о ме ра ма ло кал не вла сти ко -
је тре ба да по бољ ша ју ква ли тет ва -
зду ха у гра ду и у ту свр ху су из дво је -
на сред ства из ло кал ног бу џет ског
фон да за за шти ту жи вот не сре ди не, у
из но су од 5.500.000 ди на ра. Ова град -
ска еко ло шка стра те ги ја пред ви ђа да
се на тај на чин Пан чев ци, вла сни ци
по ро дич них ку ћа, под стак ну да при -
кљу че сво ја до ма ћин ства на га сну мре -
жу. Јед но став но ре че но, за ин те ре со -
ва ни гра ђа ни до би ће суб вен ци ју за
на ми ри ва ње тро шко ва за до би ја ње
тип ског га сног при кључ ка то ком 2019.
го ди не.

Ме ра је се лек тив на и на по вра ћај
нов ца мо гу да ра чу на ју вла сни ци ин -
ди ви ду ал них обје ка та на те ри то ри ја -
ма ме сних за јед ни ца Гор њи град, Стре -
ли ште, Ста ри Та миш, Вој ло ви ца и То -
по ла и у де ло ви ма Ми се и МЗ Цен -
тар, где је из гра ђе на и у упо тре би је
улич на га сна ин фра струк ту ра чи ји је
вла сник и ди стри бу тер ЈП „Ср би ја -
гас”. Раз лог се лек тив ног при сту па ло -
кал не са мо у пра ве је сте чи ње ни ца да
су сред ства из дво је на за ову на ме ну
огра ни че на.

Ре фун да ци ја

Услов је да су гра ђа ни пот пи са ли уго -
вор о при кљу че њу објек та ко ри сни ка
си сте ма на ди стри бу тив ну мре жу са

ЈП „Ср би ја га сом” то ком 2019. го ди не
и упла ти ли сред ства тој фир ми за ку -
по ви ну тип ског га сног при кључ ка. За -
ин те ре со ва ни Пан чев ци ко ји ис пу ња -
ва ју на ве де не усло ве мо гу се обра ти -
ти Гра ду Пан че ву, на кон че га ће ло -
кал на са мо у пра ва с њи ма за кљу чи ти
уго вор и упла ти ти сред ства на те ку ћи
ра чун. Зах тев се пре да је на обра сцу
ко ји се мо же пре у зе ти са сај та Гра да
Пан че ва или у Град ском услу жном
цен тру, а при ла жу се и ко пи је уго во -
ра са ЈП-ом „Ср би ја гас”, фак ту ре ко ју
је из дао ЈП „Ср би ја гас” и при зна ни це
ко јом се до ка зу је упла та за ку по ви ну
тип ског га сног при кључ ка. Тре ба до -
ста ви ти и ко пи ју лич не кар те или
очи та ну лич ну кар ту и ко пи ју плат не
кар ти це те ку ћег ра чу на.

На ве де ну до ку мен та ци ју тре ба под -
не ти слу жбе ни ци ма Град ског услу -
жног цен тра, у за тво ре ној ко вер ти,
на адре су: Град ска упра ва гра да Пан -
че ва, Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не, Трг  кра ља Пе тра I 2–
4, Пан че во, с на зна ком „јав ни по зив
за су фи нан си ра ње тро шко ва при кљу -
че ња на гас”. Ре фун ди ра ње сред ста -
ва за ин те ре со ва ним гра ђа ни ма оба -
ви ће се до утро шка сред ста ва на ме -
ње них за ову свр ху, пре ма ре до сле ду
под не тих зах те ва, а нај ка сни је до 
15. де цем бра.

Огра ни че на сред ства

Да под се ти мо, Аген ци ја за за шти ту
жи вот не сре ди не об ја вљу је го ди шњи
из ве штај о ста њу жи вот не сре ди не у

Ре пу бли ци Ср би ји, у ко ме већ не ко -
ли ко го ди на струч ња ци ука зу ју на то
да пре ко 50 од сто ста нов ни ка у Ср би -
ји уди ше за га ђен ва здух, а ме ђу њи ма
су и Пан чев ци.

Град овом ак ци јом же ли да под -
стак не су гра ђа не да се опре де ле за
дру ге енер ген те, еко ло шки при хва -
тљи ви је. Иде ја је да се упо тре бом га -
са сма њи ис пу шта ње опа сних ма те -
ри ја из ло жи шта и та ко до при не се
по бољ ша њу ква ли те та ам би јен тал ног
ва зду ха.

Ова ак тив ност је пр ви пут спро ве -
де на пре три го ди не и би ла је усме ре -
на са мо на су фи нан си ра ње из ра де
про јект но-тех нич ке до ку мен та ци је ко -
ја је нео п ход на за уво ђе ње га са у до -
ма ћин ства у Вој ло ви ци.

Употреба гаса се исплати

У про сто ри ја ма При вред не ко мо ре
Ср би је не дав но је одр жа на ра ди о ни -
ца на те му „Ма пи ра ње азбе ста као
из у зет но штет ног ма те ри ја ла по здра -
вље љу ди”, на ко јој је го во рио хо ланд -
ски струч њак Мар сел Бро унс, ау тор
мно го број них сту ди ја и књи га о опа -
сном ути ца ју ове ма те ри је. Ме ди ци -
на је још пре два де сет го ди на утвр ди -
ла да је азбест је ди ни ми не рал ко ји
иза зи ва по ја ву ме зо те ли о ма, рет ког
и агре сив ног ту мо ра, а ри зик од обо -
ле ва ња на ста је услед ин ха ла ци је или
орал ног уно са азбе ста то ком жи во та.
Азбест је ми не рал ко ји се ду ги низ
го ди на ко ри стио у про из вод њи
грађевин ског ма те ри ја ла за по кри ва -
ње кров них по вр ши на, изо ла ци о них

пло ча, во до вод них це ви. До ка за но је
да ду го роч но из ла га ње азбест ним че -
сти ца ма, као што је азбест на пра ши -
на ко ја на ста је при ли ком из во ђе ња
гра ђе вин ских ра до ва, мо же узро ко -
ва ти кар ци ном плу ћа. С тим у ве зи у
Европ ској уни ји и Ср би ји пот пу но су
за бра ње ни про из вод ња и про мет свих
вр ста азбест них вла ка на.

У Хо лан ди ји је про це ње но да ће до
2020. го ди не 500 љу ди умре ти од ди -
рект них по сле ди ца азбе сто зе. По сле -
ди це по здрав стве но ста ње ја вља ју се
у ра спо ну од 20 до 40 го ди на на кон
из ло же но сти штет ном деј ству, у за -
ви сно сти од сте пе на ути ца ја. Сам
азбест се за пра во за у век за др жа ва у
ор га ни зму. За ни мљи во је то да је

холанд ски екс перт јав но за тра жио по -
дат ке од пред став ни ка вла сти, уче -
сни ка на ра ди о ни ци, о бро ју смрт них
слу ча је ва иза зва них азбе сто зом код
нас, али бу ду ћи да не по сто ји зва нич -
на еви ден ци ја, пред став ни ци не ко -
ли ко ми ни стар ста ва су том при ли -
ком да ли про це ну да је у Ср би ји тај
број око 2.500 љу ди.

Овај ми не рал се у нај ве ћој ме ри
ко ри стио за из град њу ин ду стриј ских
обје ка та, мо ну мен тал них гра ђе ви на,
у нафт ној и пе тро хе миј ској ин ду -
стри ји, вој ним и дру гим објек ти ма.
Азбест се упо тре бља вао и као сред -
ство у про тив по жар ној за шти ти или
као то плот ни изо ла ци о ни ма те ри јал
и кров на кон струк ци ја. Пре ма речима

хо ланд ског струч ња ка, ви ше од
18.000 пред ме та са др жи азбест, а
са мо 15 од сто од овог бро ја не иза -
зи ва рак.

У Ср би ји тре нут но не по сто ји де -
по ни ја на ко ју би се азбест ни от пад
од ла гао. До про шле го ди не је до зво -
лу има ла де по ни ја у Ле сков цу, али је
на осно ву од лу ке гра да она за тво ре -
на. Др жа ва тра жи но ву. Ми сли мо о
то ме!

ОДР ЖАН СТРУЧ НИ СКУП О УТИ ЦА ЈУ АЗБЕ СТА НА ЗДРА ВЉЕ ЉУ ДИ

Ми не рал – тихи уби ца

Ђа ци Основ не шко ле „Иси до ра Се ку -
лић” и ове го ди не би ли су ве о ма успе -
шни на др жав ним пр вен стви ма за
основ це: се дам на ест де ча ка и де вој -
чи ца уче ство ва ло је на ре пу блич ким
смо тра ма из раз ли чи тих обла сти.

Лен ка Ва сић би ла је дру га из исто -
ри је, док су џу ди сти Ог њен Ђу ри шић и
Ан дри ја на Кр те нић би ли пр ви у др жа -
ви, а Вук Вељ ко вић био је тре ћи. Тален -
то ва на Ти ја на Мар ко вић на шла се ме -
ђу де сет нај бо љих ре ци та то ра у Ср бији.

По себ но ме сто за у зи ма по стиг ну ће
ти ма ро бо ти ча ра те шко ле, у ко јем су
би ли Ми лош Драг нић, Алек са Та ну -
ше вић и Игор Ро ма нић. Они су осво -
ји ли злат ну ме да љу на др жав ном
такми че њу у про гра ми ра њу ро бо та и
пред ста вља ће Ср би ју на европ ском
пр вен ству. Вре ди на по ме ну ти да је
ро бо ти ка ван на став на ак тив ност ко ја
се про мо ви ше у шко ли, а за хва љу ју ћи
овом из у зет ном успе ху по ста ла је за -
штит ни знак ОШ „Иси до ра Се ку лић”.

УСПЕ ШНА ШКОЛ СКА ГО ДИ НА

Ме да ље за „Иси до ри ну”

Кри сти на Пан ду ров и Ми хај ло Ми -
лу ти нов, уче ни ци сед мог раз ре да пан -
че вач ке Основ не шко ле „Ми ро слав
Ан тић”, осво ји ли су пр ва ме ста и злат -
не ме да ље на ово го ди шњем ре пу блич -
ком так ми че њу из тех нич ког и ин -
фор ма тич ког обра зо ва ња, ко је је одр -
жа но ових да на у Па ра ћи ну.

На так ми че њу је уче ство ва ло ви ше
од 600 уче ни ка, а Кри сти на, Ми хај ло
и њи хов мен тор про фе сор Мла ден
Сте фа но вић оства ри ли су овај леп ре -
зул тат у ди сци пли ни ра кет но мо де -
лар ство. Ово дво је уче ни ка „Ми ки не
шко ле” пр вог да на так ми че ња ра ди -
ло је те сто ве зна ња и прак тич не ра -
до ве, а су тра дан су би ли нај бо љи на
так ми че њу у ис па љи ва њу ра ке та. Од
сто мо гу ћих бо до ва осво ји ли су свих
сто, што је леп успех.

Ово так ми че ње је одр жа но под по -
кро ви тељ ством Ми ни стар ства про све -
те и Дру штва пе да го га тех нич ке кул -
ту ре Ср би је.

УЧЕ НИ ЦИ „МИ КИ НЕ ШКО ЛЕ” ПО СТИ ГЛИ ЛЕП УСПЕХ

Пр ви на так ми че њу 
у Па ра ћи ну

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

УСПЕХ МА ШИН СКЕ ШКОЛЕ

Шам пи о ни и
вицешампиони

Ма шин ска шко ла Пан че во би ла је
до ма ћин пр вог ре ви јал ног ре пу -
блич ког так ми че ња тех ни ча ра ме -
ха тро ни ке, ко је је одр жа но 16. ма -
ја. У над ме та њу осам сред њих
струч них шко ла ко је обра зу ју овај
про фил пр во ме сто су за у зе ли пан -
че вач ки ма шин ци. Тим у са ста ву
Ве ли мир Сте фа но вић и Ни ко ла
Сто ја нов осво јио је нај ве ћи број
бо до ва на те сту те о риј ског зна ња
из ме ха тро ни ке, а за тим екип но
ре ша вао прак тич ни за да так кроз
софт вер ску си му ла ци ју и по ве зи -
ва ње пне у мат ске и елек трич не ин -
ста ла ци је и про гра ми ра ње кон тро -
ле ра на тре нинг та бла ма. На овом
так ми че њу су, по ред до ма ћи на,
уче ство ва ле струч не шко ле из Пи -
ро та, Чач ка, Су бо ти це, Бе о гра да,
Кра гу јев ца, Лај ков ца и Но вог Бе -
че ја. Дру го ме сто је за у зе ла Тех -
нич ка шко ла из Пи ро та, док је тре -
ћа би ла еки па Ма шин ско-са о бра -
ћај не шко ле из Чач ка.

Ма шин ци из Пан че ва оства ри -
ли су ве ли ки успех и на 26. ре пу -
блич ком так ми че њу ау то-ме ха ни -
ча ра, бра ва ра и опе ра те ра ма шин -
ске об ра де, ко је је одр жа но у Но -
вом Са ду. Уче ник Ни ко ла Ма рин -
ко вић, ма ту рант Ма шин ске шко ле
Пан че во, осво јио је пр во ме сто с
мак си мал ним бро јем по е на. Ка да
је реч о екип ном так ми че њу, ђа ци
из Пан че ва би ли су дру ги.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ЗА МАТУРАНТЕ

Сачувати главу
Ма ту ран ти пан че вач ких сред њих
шко ла би ли су у при ли ци да у по -
не де љак, 27. ма ја, у ве ли кој са ли
Скуп шти не гра да Пан че ва, чу ју
пре да ва ње о без бед но сти уче сни ка
у са о бра ћа ју, на ме ње но пре све га
мла ди ма ко ји уско ро сти чу пра во
да по ла жу во зач ки ис пит или су
не дав но сте кли во зач ку до зво лу.

Ова ак тив ност ре а ли зо ва на је у
окви ру про је ка та „Још увек во зим”
и „На ма ту ру без ау то мо би ла”, ко -
је су по др жа ли Град Пан че во и Ре -
пу блич ка аген ци ја за без бед ност
са о бра ћа ја. О опа сно сти ма и по -
сле ди ца ма не а де кват ног по на ша -
ња у са о бра ћа ју го во ри ли су пред -
став ни ци Са ве за па ра пле ги ча ра и
ква дри пле ги ча ра Ср би је, ко ји су
пре не ли лич на ис ку ства уче сни ка
у са о бра ћај ној не зго ди.

НО ВА „ЕКО ПЕ ДИ ЈА”

Ча со пис за децу
Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не
сре ди не Град ске упра ве Пан че ва
ше сту го ди ну за ре дом об ја вљу је
„Еко пе ди ју” – ча со пис по све ћен за -
шти ти при ро де и жи вот не сре ди не,
ко ји из ла зи два пут го ди шње. Уо чи
ово го ди шње про сла ве Свет ског да -
на за шти те жи вот не сре ди не (5. јун)
иза шао је из штам пе је да на е сти број
„Еко пе ди је”, а те ма је бу ка. Као и
сва ки пут, ау то ри су се по тру ди ли
да тек сто ви из раз ли чи тих обла сти
бу ду еду ка тив ни и за бав ни и при -
ла го ђе ни нај мла ђим су гра ђа ни ма
и њи хо вом еко ло шком опи сме ња -
ва њу. Пре ма на ја ви над ле жних у
пан че вач ком еко ло шком се кре та -
ри ја ту, овај број ча со пи са би ће по -
де љен че твр та ци ма у свим основ -
ним шко ла ма у Пан че ву и окол -
ним на се ље ним ме сти ма до 5. ју на.

Да би ђак че твр так до био свој
при ме рак, тре ба да га пла ти пет
ека. Реч је о по себ но осми шље ној
„ва лу ти” – сред ству пла ћа ња „Еко -
пе ди је”. За овај број ма ли ша ни тре -
ба да у шко лу до не су пет ко ма да
би ло ка квог ам ба ла жног от па да:
пла стич них че по ва, кон зер ви, ста -
кле них те гли це, ку ти ја од воћ ног
со ка итд. Тај от пад тре ба да од ло -
же у на мен ске кон теј не ре у школ -
ском дво ри шту и на кон то га ће до -
би ти свој при ме рак еко-ли ста.

Ау то ри у сва ком бро ју оба ве зно
уве ду не ку но ви ну. У овом из да њу
об ја вље на је ре пор та жа о сад њи
др ве ћа, про јек ту ко ји је ре а ли зо -
вао Еко ло шки по крет оп шти не Ко -
ва чи ца с ми шљу да се на ши су гра -
ђа ни упо зна ју и са ак тив но сти ма
дру гих ло кал них за јед ни ца.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Иа ко се по ја вио тек не дав но,
чу до твор ни апа рат хи ја лу рон
пен већ је по сти гао не ве ро -
ват ну по пу лар ност. Ово не
тре ба да чу ди, јер се по мо ћу
ње га мо гу по пу ни ти бо ре без
игле, без ане сте зи је, без бо -
ла и без опо рав ка. До пре са -
мо два ме се ца по пу ња ва ње
бо ра би ло је мо гу ће је ди но
фи ле ри ма ко ји су се апли ко -
ва ли иглом уз прет ход но ане -
сте зи ра ње де ла ко же ко ји се
тре ти ра. Не рет ко су би ли по -
го ђе ни и ка пи ла ри, те је уче -
ста ло би ло ства ра ње мо дри -
ца и под ли ва на ли цу. Са да,

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

Фи лер без игле и бо ла

Таман

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ако уве че има те про блем да за спи те и са ти ма се пре вр ће те у кре ве -

ту пре но што вас ухва ти сан, ис про бај те не ки од ових при род них

пре па ра та. Они ко ји су их ко ри сти ли ку ну се у њи хо ву де ло твор ност.

Са стој ци: ки ло грам ме да, је дан де ци ли тар со ка ма тич ња ка, 

50 мл со ка на не, 50 мл со ка це ле ра и 10 лоп ти ца хме ља.

Нај пре ис ки дај те лоп ти це хме ља и про ку вај те их у 250 мл во де,

па до би је ни екс тракт по ме шај те са свим оста лим са стој ци ма. Узи -

мај те по јед ну ка ши ку пре спа ва ња, за јед но са ча јем од на не.

По ред овог пре па ра та од ме да, пре по ру чу је се и чај од ме ша ви не

ко ре на ва ле ри ја не, ли ста на не, хај дуч ке тра ве, ли ста ма тич ња ка,

цве та ка ми ли це, цве та ли пе, че сто сла ви це и цве та зо ве.

Ка ши чи цу те ме ша ви не пре лиј те са два де ци ли тра во де, за греј те

до кљу ча ња, па скло ни те с ва тре и оста ви те да од сто ји 15–20 ми ну -

та. Про це ди те и по же љи за сла ди те ме дом. По пиј те чај по ла са та по -

сле ве че ре.

По бе ди те
несани цу

за хва љу ју ћи хи ја лу рон пе ну,
све те не при јат но сти мо гу да
се из бег ну.

Хи ја лу рон пен је иде а лан
за апли ко ва ње фи ле ра у на -
зо ла би јал не бо ре (од но са до
уса на), ма ри о не те (од уса на
до бра де), гла бе лу (мр шти -
ли цу на че лу), усне и на ја -
го ди ца ма обра за ка ко би се
ко жа по ди гла и за те гла. Трет -
ман по чи ње дез ин фек ци јом
ли ца, по го то во оног де ла на
ко ме ће се апли ко ва ти фи -
лер. Фи лер се уно си у сте ри -
лан кар триџ (на лик шпри цу
без игле), ко ји се на ви је на
хи ја лу рон пен. Да кле, ни је
по треб на ане сте зи ја, са мо хи -
ја лу рон пен, фи лер и – трет -
ман мо же да поч не. Уба ци -
ва ње фи ле ра под при ти ском
је ве о ма ла год на про це ду ра.
Он се уба цу је на ду би ну од
пет ми ли ме та ра и рас про -
стре се на ис тој то ли кој ши -
ри ни, па из гле да мно го при -
род ни је не го ка да се уно си
иглом, бу ду ћи да му она да је
це ва сти об лик. Трај ност фи -
ле ра је го ди ну да на с ма лим
од сту па њи ма у за ви сно сти од
бр зи не ко јом се хи ја лу рон
раз гра ђу је.

Ко зме то ло ги ја се раз ви ја и
стал но на пре ду је, а хи ја лу -
рон пен је је дан од не ве ро -
ват них про на ла за ка ко ји по -
јед но ста вљу ју трет ман и чи -
не да под мла ђи ва ње бу де до -
ступ но сви ма.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сви ми че сто би -
ва мо ухва ће ни у зам ке ко је
нам по ста вља сва ко дне ви ца.
Кре ће мо се ис кљу чи во у гра -
ни ца ма уо би ча је не ру ти не
оно ли ко ко ли ко нам то до -
пу шта ду жи на ла на ца соп -
стве них уве ре ња.

Све че шће
ста вља мо свој
жи вот на ко -
ман ду „ау то -
пи лот”, ра ди -
мо уо би ча је не
ства ри на
добро по знат
на чин, ум за -
о  к у  п љ а  м о
„важним” зби -
ва њи ма на -
мет ну тим пре -
ко свих мо -
гућих екра на
и из да шно ко -
ри сти мо пре фикс „пре” као
од го вор, оправ да ње, из го вор...

Увек нам је не че га ПРЕ -
ма ло: вре ме на, нов ца, об зи -
ра, од мо ра, љу ба ви, за гр ља -
ја, по што ва ња... или пак има -
мо ПРЕ ви ше: по сла, оба ве -
за, бри га, ро ко ва, јур ња ве,
нер во зе, стре са... И не ка ко у
тој јур ња ви из ме ђу пре ви ше
и пре ма ло из гу би смо оно ТА -
МАН. Од ПРЕ ве ли ке же ље
да се укло пи мо у свет и ми -
шље ња дру гих, ПРЕ ма ло вре -
ме на по све ћу је мо се би.
Запоста вља мо са ми се бе, а
оче ку је мо да нас дру ги при -
ме те – то пред ста вља нај че -
шћу зам ку у ко ју упа да мо.

Превише се тро ши мо за
оства ре ње ту ђих ци ље ва. Ако
не ма те вре ме на за се бе и сво -
је сно ве, ако још увек ни сте
про на шли свр ху и да ли сми -
сао сво јој је дин стве но сти,
крај ње је вре ме да са „пре”
пре ђе те на „та ман”.

Сва ко се ра ђа као је дин -
стве на и не по но вљи ва осо ба
са за дат ком да про на ђе пра -
ву хра ну за сво ју ду шу, ко ја
на нај бо љи на чин ис ти че ње -
ну ле по ту и пле ме ни тост. У
на ма је та ман то ли ко љу ба -
ви ко ли ко је по треб но за пра -
во, истин ско, без у слов но во -
ље ње – се бе. Тро ше ћи сво ју
вре мен ску нит, за бо ра вља мо
на ту љу бав и ње ну спо соб -
ност уве ћа ва ња и ши ре ња.
Не ко је за у век др жи за тво -
ре ну и са кри ве ну од се бе и
дру гих. На сре ћу по нас, кад
год да за поч не мо от кри ва ње

сво је су шти не,
кад год до пу -
сти мо се би љу -
бав, поч не мо
да да је мо пу -
ног ср ца, би ла
то ле па реч
или гест или
осмех – та ман
је пра во вре ме.

Сва ка про -
ме на ко ја нас
по кре не и
окре не ка по -
тра зи за сми -
слом и су шти -

ном увек је та ман у пра во
вре ме. Ни су бит не го ди не,
ка лен да ри и ро ђен да ни, пра -
во вре ме за нас по чи ње оног
тре нут ка ка да поч не мо да
уре ђу је мо свој жи вот та ман
по сво јој ме ри, уз љу бав и
за хвал ност све му и сва ко ме
ко је за слу жан за то. Ве о ма
че сто у осо би и до га ђа ју ко -
ји пред ста вља ју по кре та че
про ме не не ви ди мо и не осе -
ћа мо ни шта до бро. Ва жно
је, за по че так, осе ћа ти се
дру га чи је – и то је та ман до -
вољ но.

Пре ма ло, пре ви ше или та -
ман? Од лу ка је, као и увек,
на ва ма.

На у чи те ка ко да
упра вља те емо ци ја ма
за сто лом и да
одржите витку линију
и до бро здра вље

Сви зна мо ко ли ко је из ба лан -
си ра на и уме ре на ис хра на ва -
жна за здра вље. Но рет ко ко
ће нас бла го вре ме но упо зо ри -
ти да jе за на шу вит ку фи гу ру
и до бро пси хо фи зич ко ста ње
под јед на ко бит но да нам и
емо ци је бу ду у ба лан су. А упра -
во у то ме је кључ! Че сто су
по ти сну та не га тив на осе ћа ња
глав ни оки дач за мно ге бо ле -
сти, а го то во да не ма слу ча ја
ви шка ки ло гра ма у ко ји, на
овај или онај на чин, ни је упле -
те но на ше емо тив но ста ње.

У на шој је при ро ди да не га -
тив не емо ци је по ку ша ва мо да
„за тр па мо” хра ном. Та ко по -
чи ње мо да је де мо пре ви ше,
кон зу ми ра мо ло ше на мир ни -
це, обро ци су нам не ре дов ни,
а пре храм бе не на ви ке по ста ју
све го ре. Ну три ци о ни сти и
пси хо ло зи се сла жу да је при -
ли ком осми шља ва ња про гра -
ма здра ве ис хра не ва жно узе -
ти у об зир осе ћа ња ко ја су до -
ве ла осо бу до то га да се хра ни
на по гре шан
начин.

Шта је до па мин

Је дан од нај ва -
жни јих хор мо на
ко ји се сма тра ју
„из во ри ма сре ће”
је до па мин. Ова
суп стан ца на ста је
из ами но ки се ли -
не ти ро зин и за -
ду же на је за ре гу -
ли са ње на шег рас -
по ло же ња и ни воа
енер ги је. Ни зак
ни во до па ми на
узро ку је де пре си ју, ло ше рас -
по ло же ње и сма њу је же љу за
од ре ђе ним ак тив но сти ма и
хра ном. Ка да је ни во до па -
мина до бар, он да је до бро и
рас по ло же ње, а са мим тим и
апе тит.

До ка за но је да се до па -
мин про из во ди и под ути ца -
јем од ре ђе не хра не од но сно
ње них са сто ја ка. За то је пра -
вил на ис хра на та ко ђе ве о ма
ва жна. На пр вом ме сту су на -
мир ни це бо га те про те и ни ма –
не ма сно пи ле ће и ћу ре ће ме -
со, ју не ти на, млеч ни про из во -
ди и ја ја. Хра на ко ја је бо га та
оме га 3 ма сним ки се ли на ма
та ко ђе има уло гу у лу че њу до -
па ми на. Сто га на тр пе зи тре -
ба да бу де за сту пље на мор ска
ри ба: ску ша, ло сос, сар ди не,
ту на, ха рин га.

Тре ба узи ма ти и хра ну бо -
га ту фе нил-ала ни ном, јер се
из ње ства ра ти ро зин, из ко га
на ста је до па мин. По ред већ
по ме ну тог ме са, фе нил-ала -
нин са др же и аво ка до, ба на -
не, орах, ба дем, ле шник, се -
мен ке су са ма, ла на, бун де ве и
сун цо кре та, пше нич не кли це,
као и ле гу ми но зе по пут гра -

при род не ан ти стрес те ра пи је!
Ва ши од лич ни са ве зни ци на
пу ту ка сјај ном рас по ло же њу
су и шпар гле, грч ки јо гурт, ко -
кос и ја ја.

Шта да пи је те

До бра хи дра та ци ја до вољ -
на је да се осе ћа -
мо бо ље. На су -
прот то ме, ка да
не узи ма мо до -
вољ но во де, умор -
ни смо, брже гу -
би мо енер ги ју, а
ме та бо ли зам нам
је успо рен.

То што ни сте на -
ви кли да пи је те во -
ду, ни је ни ка кав из -
го вор: на вик ни те се.
То је из у зет но ва жно!
А злат но пра ви ло зна -
те: осам ча ша днев но
је пра ва ме ра. Про -
дук ци ји до па ми на до -
при но се и ча је ви од
ко при ве, жен ше на, цр -
ве не де те ли не и на не.
Чај од на не при пре -

ми те та ко што ће те две-три ка -
ши чи це све же биљ ке или су -
вих ли сто ва пре ли ти вру ћом
во дом, по кло пи ти и оста ви ти
да од сто ји од пет до де сет ми -
ну та. Чај се пи је из ме ђу обро -
ка, три-че ти ри пу та днев но.

Би рај те дру штво

За до бро рас по ло же ње је ва жно
да сва ког да на по све ти те се би

нај ма ње по ла са та. Не ка то бу -
де са мо ва ше вре ме. Ра ди те ве -
жбе, ме ди ти рај те, ше тај те, слу -
шај те опу шта ју ћу му зи ку или
пи ши те днев ник. Ре дов на „ко -
му ни ка ци ја” са са мим со бом
по мо ћи ће вам да уми ри те ин -
тен зи тет сво јих емо ци ја, али и
да се бо ље ор га ни зу је те и фо -
ку си ра те на ци ље ве, као и да
бо ље раз у ме те се бе.

По тру ди те се и да на свом
пу ту до сре ће бу де те окру же ни
љу ди ма ко ји с ва ма де ле слич -
не по гле де на жи вот, ко ји вам
до пу шта ју да бу де те оно што
је сте не осу ђу ју ћи вас и ко ји су
ту да вам бу ду под сти цај, а не

коч ни ца. Са мо та ко ће те би ти
у мо гућ но сти да за бли ста те и
из ра зи те се у пу ном сја ју, не
по ти ску ју ћи емо ци је и не
трудећи се да бу де те оно што
ни сте са мо да би вас дру ги
прихва ти ли.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

шка, па су ља, бо ра ни је, бо ба и
со чи ва.

По ди за чи рас по ло же ња

Бо ров ни це и шум ски пло до ви
сма тра ју се су пер хра ном јер су
ве о ма ве о ма хран љи ви и мо гу
обо га ти ти на шу ис хра -
ну ин те гри шу -

ћи у њу све оне ви -
та ми не ко је ина че
не узи ма мо. Али
ка ко нас ово чи ни
срећ ним? Јед но став но: бо ров -
ни ца по ма же на шем мо згу да
ак ти ви ра осе ћај за до вољ ства,

а чу ва и ње го ве

к о г  н и  т и в  н е
функ ци је. Нај де ло твор -

ни ји је си ров сок од све жих бо -
би ца, а од њих мо же те на пра -
ви ти и уку сну мар ме ла ду.

Ни је но вост да чо ко ла да чи -
ни да се осе ћа мо сјај но. Раз -
лог ле жи у то ме што ка као под -
сти че лу че ње ен дор фи на, хор -
мо на сре ће, па за ло гај ове уку -
сне по сла сти це ути че на нас
по пут стра стве ног по љуп ца.
Ипак, да би нам за и ста чи ни -
ла до бро, чо ко ла да мо ра би ти
ква ли тет на, што зна чи да тре -
ба да са др жи нај ма ње 70% ка -
ка оа. Дру го ва жно пра ви ло у
ве зи са чо ко ла дом нај те же нам
па да: не сме мо пре те ри ва ти.

Ба на не су бо га те ка ли ју мом,
гво жђем и маг не зи ју мом, али
нас чи не и срећ ним. За пре по -
днев ну ужи ну, уме сто не здра -
вих гриц ка ли ца, ода бе ри те ба -
на ну. По је ди те је од мах или
на пра ви те „сму ти”. Не ма бо ље

Од превелике 
жеље да се
уклопимо у свет 
и мишљења 
других, премало
времена
посвећујемо себи.

Не покушавајте да негативне емоције „затрпате” нездравом храном

ЗДРА ВОМ ИС ХРА НОМ ДО БО ЉЕГ РАС ПО ЛО ЖЕ ЊА

СРЕ ЋА НА УСТА УЛА ЗИ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

На повећање
производње
допамина изузетно
добро делује физичка
активност, па је јако
битно уврстити је у
свакодневни живот.

Када не узимамо
довољно воде,
уморни смо, 
брже губимо
енергију, а
метаболизам нам је
успорен. Осам чаша
дневно је права мера!

ПРЕ ВА РИ ТЕ УМ ОСМЕ ХОМ

Наш мо зак не зна ка да се осме ху је мо истин ски, а ка да је

наш осмех ла жан. И то је од лич на вест! До вољ но је да по -

кре не мо ми ши ће ли ца за ду же не за осмех и мо зак ће до би -

ти сиг нал да смо срећ ни и мо мен тал но ће по кре ну ти

про из вод њу се ро то ни на. Ни је ли то сјај но?

Осме хуј те се, ма кар и ки се ло. Вр ло бр зо ће ваш ла жни

осмех по ста ти искрен. Ни шта вас не ко шта да про ба те, а мо -

же те мно го то га да до би је те: усре ћи ће те љу де око се бе, из -

гле да ће те при влач ни је, осло бо ди ће те се стре са и би ће те

здра ви ји и успе шни ји.



За сиротињу или за
пробирљиве купце

Како се набавља
половна роба и како
чисти пре продаје

Се конд хенд рад ње су ми ни-хра -
мо ви оде ће екс тра ква ли те та ко -
ју је, на сре ћу ку па ца, не ко не -
ка да од ба цио из раз ли чи тих раз -
ло га. У на шем гра ду тре нут но
има ба рем де се так про дав ни ца
у ко ји ма се про да ју по лов на гар -

де ро ба, као и раз не ства ри за
ку ћу: пре кри ва чи, по сте љи на,
стол ња ци, за ве се, дра пе ри је.

Љу бав на пр ви по глед

Сви до бри по зна ва о ци се конд -
хенд про дав ни ца су не ка да, као
и ве ћи на љу ди, има ли пред ра -
су де пре ма ко ри шће њу ту ђе
гар де ро бе и сва ко је имао не ки
од лу чу ју ћи тре ну так ко ји га је
на те рао да про ме ни ми шље ње.

У раз го во ру с куп ци ма чу ли
смо ре че ни це: био ми је по -
тре бан цр ни са ко за по себ ну
при ли ку, а за ње га сам мо ра ла
да из дво јим ви ше хи ља да ди -
на ра; то је са мо ха љи на за не -
ку свад бу ко ју ћу обу ћи јед ном
у жи во ту и не ћу да да јем мно -
го нов ца; же лео сам да имам
пу но ко шу ља јер баш во лим да
их но сим, а сва ка ко шу ља у
рад њи је пре ко две хи ља де ди -
на ра, то је не мо гу ће при у шти -
ти; во лим да но сим сук ње и да
их стал но ме њам, а не мам жи -
ва ца ни вре ме на да но сим не -
ко ме ма те ри јал да ми ши је и
не знам ко ли ко би ми се то ис -
пла ти ло... И он да су пр ви пут
оти шли у се конд хенд рад ње.

Ко ли ко ко шта и че га има

За су му од 300-400 ди на ра у
про се ку мо же се про на ћи бу -
квал но све! Јед на мла да де вој -
ка мо же се би при у шти ти ско -
ро сва ког ви кен да ба рем је дан
са ко по зна тих свет ских брен -
до ва, као и ха љи ну за днев ну
или ве чер њу ва ри јан ту. Је ди но
што је не ко ме нео п ход но, по -
ред нов ца, је сте ма ло стр пље -
ња да про на ђе же ље не одев не
ко ма де. Ре дов ни куп ци че сто
ка жу да по де зе ну или вр сти
ма те ри ја ла зна ју ко ји је бренд
у пи та њу, па не ка да и да не
гле да ју пре ци зно, ус пе ју да ода -
бе ру пра ву ствар. За ста ри је да -
ме ко је уме ју да це не ау тен -
тич не ко ма де оде ће из бор је
као да се на ла зе у про дав ни ци
слат ки ша. Мно ге ка жу да уме -
ју и да пре те ра ју и да им толико

ства ри и не тре ба. У свим рад -
ња ма по лов не оде ће има вид -
но ма ње му шке гар де ро бе, што
мо же да ука же на то да му -
шкар ци ре ђе ку пу ју но ве ства -
ри или се те же од ри чу сво је
гар де ро бе. Ипак, по ну да ко шу -
ља уме да бу де ви ше не го од -
лич на, али сва ки му шка рац,
не за ви сно од го ди на, мо же про -
на ћи и при стој не јак не, са кое,
пан та ло не и спорт ске ко ма де
оде ће.

Деч је ства ри се у од ре ђе ним
рад ња ма не ким да ни ма продају

и по це ни од са мо пе де сет ди -
на ра. Сви зна мо ко ли ко ма ли -
ша ни бр зо пре ра ста ју сво ју оде -
ћу и да им не ка да ствар ко ју
смо пла ти ли ви ше хи ља да ди -
на ра бу де ма ла за са мо де се так
да на. Ро ди те љи че сто раз ме њу -
ју деч је ства ри, али не ке спе -
ци фич не, по пут ки мо на за ка -
ра те, ма ле них ба де ман ти ла или
спорт ске опре ме, у се конд хенд
рад ња ма мо гу на ћи и за про -
сеч ну це ну од две ста ди на ра.

У зим ским ме се ци ма се конд -
хенд рад ње су за и ста пу не ква -
ли тет них ка пу та и јак ни, не ка -
да и по це ни од сто пе де сет ди -
на ра! И то ни су не ке не по зна -

те мод не мар ке, већ се на ра -
фо ви ма пре пу ним оде ће мо гу
на ћи и по зна та име на ита ли -
јан ских ди зај не ра. Че сто за јед -
ну цр ве ну нов ча ни цу не ка да
иза ђе те из про дав ни це са две
пу не ке се ства ри ко је вре де ба -
рем де сет пу та ви ше! Це не се
раз ли ку ју у за ви сно сти од ло -
ка ци је и на чи на по сло ва ња. Не -
где су фик сне и ро ба не сти же
та ко че сто. Са да је све ви ше

оних у ко ји ма се ко лек ци је бр -
зо сме њу ју, а це не сва ко днев -
но па да ју, па од нај ви ше, ко ја
се кре ће за фар ме ри це од 600
до 700 ди на ра или ка пу та до
1.000, до ђу и до 100 или чак
са мо 50 ди на ра. Не дав но је на
ка си же на пла ћа ла два па ра
пан та ло на укуп но сто ди на ра,
па ју је де се то го ди шњи син пи -
тао: „Ка ко пла ћаш са мо то ли -
ко?” Она је са осме хом од го во -
ри ла: „Па ми смо у се конд хенд
про дав ни ци”. Он пре вео и про -
мр мљао се би у бра ду: „Дру га

ру ка”, и он да гла сно ре као:
„Аха, ово су до на ци је!”

И, да – за пра во у зе мља ма
ЕУ и у Скан ди на ви ји по сто је
ло ка ци је где љу ди ко ји ма ни је
по треб на гар де ро ба мо гу да од -
ло же ства ри ко је ви ше не же ле
и оне углав ном за вр ша ва ју у
се конд хенд рад ња ма или у ху -
ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма.

Пажљива царина

Пан че во је сво ју пр ву рад њу
по лов не оде ће има ло и пре пет -
на е стак го ди на, али то та да ни -
је би ло то ли ко по пу лар но. Ку -
по ва ли су увек сви: и они ко ји
има ју нов ца и они ко ји се би не

мо гу да при у ште но ву и ску по -
це ну гар де ро бу. По след њих го -
ди на, са све ве ћом екс пан зи -
јом тек стил не ин ду стри је, ви -
ше је и не же ље них ства ри.
Трен до ви се ме ња ју и ко лек -
ци је сме њу ју му ње ви том бр зи -
ном. Да се не би смо за тр па ли
гар де ро бом, ша ље мо је да ље...

Ве ћи на гар де ро бе ко ја код
нас сти же до ла зи углав ном из
Ау стри је, Не мач ке или Италије.

У Упра ви ца ри на ка жу да се
ова ро ба уво зи као по лов на ро -
ба ко ја је на ме ње на да љој про -
да ји и у овом слу ча ју се по сту -
па са за кон ским про пи си ма
(Упут ством за пре ко гра нич но
кре та ње по је ди них вр ста ко ри -
шће не тех нич ке ро бе и оде ће,
ко је је из да ло Ми ни стар ство
на у ке и за шти те жи вот не сре -
ди не 2004. го ди не).

При уво зу ко ри шће не ро бе
ко ја се уво зи као по лов на, ако
је кла си фи ко ва на, дез ин фи ко -
ва на и у ква ли те ту екс тра

(полов на оде ћа ско ро иста као
но ва), као и ква ли те та ни воа 1
(исти ква ли тет као екс тра, али
мо же да бу де по ко ја фле ка),
ни је по треб но при ба ви ти и при -
ло жи ти до зво лу за увоз от па да.

За све оне ко ји су скеп тич ни
пре ма гар де ро би ко ја се мо же
на ћи у се конд хенд рад ња ма,
ва жно је ис та ћи да је на бав ка
по лов них ства ри ло шег ква ли -
те та за бра ње на! Уфле ка на и ис -
це па на оде ћа и по ха ба на обу -
ћа ле гал но се не мо гу пре не ти
пре ко гра ни це, јер је то за бра -
ње но За ко ном о за шти ти жи -
вот не сре ди не, по што се но ше -
на гар де ро ба сла би јег ква ли -
те та тре ти ра као от пад.

Сва по лов на гар де ро ба ко ја
се ша ље мо ра би ти раз вр ста на
пре ма вр сти уз де таљ ну спе ци -
фи ка ци ју, ра ди лак ше иден ти -
фи ка ци је, с об зи ром на то да
је за по лов ну ро бу при ли ком
ста вља ња у сло бо дан про мет
пред ви ђе на оба ве зна де таљ на
кон тро ла, ко јом ће се не по -
сред но утвр ди ти тач но ста ње
при ја вље них ко ма да – об ја шња -
ва ју у Упра ви ца ри на.

У по след ње вре ме има рад -
њи где се мо же на ћи и по лов -
на обу ћа, али у скла ду с ми -
шље њем Ми ни стар ства за шти -
те жи вот не сре ди не, упо тре -
бља ва на обу ћа се не мо же дез -
ин фи ко ва ти и до ве сти до екс -
тра ква ли те та, те се она сма -
тра от па дом и као та ква не мо -
же да се уво зи у Ре пу бли ку Ср -
би ју ра ди да ље про да је, као ни
у ху ма ни тар не свр хе.

Ми ни стар ство жи вот не сре -
ди не тре нут но ра ди на на ци о -
нал ном про гра му за спре ча ва -
ње на стан ка от па да, у ком ће
ва жна став ка би ти и по нов на
упо тре ба.

За што се конд хенд по ста је
по тре ба?

Про дав ци ка жу да је све ви ше
мла дих ко ји па за ре у се конд -
хенд рад ња ма. За ма ло нов ца
мо гу се би да при у ште од лич не
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КУ ПО ВИ НА ПО ЛОВ НИХ СТВА РИ 

ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА

По лов ну гар де ро бу на ин тер не ту куп ци мо гу на ћи пре ко ра -

зних сај то ва ко ји слу же као сер ви си за огла ша ва ње. Бес -

плат не огла се ко ји ће би ти со лид но ви дљи ви мо гу да

по ста ве сви, а по ред не ких круп них уре ђа ја, мо гу се на ћи и

оде ћа и обу ћа, ка ко за де цу, та ко и за од ра сле. Има ку па ца

ко ји су има ли по зи тив но ис ку ство, али и до ста оних ко ји су

се не при јат но из не на ди ли по руџ би ном. Као и код сва ке ин -

тер нет про да је, по треб но је во ди ти ра чу на од ка да је про да -

вац ре ги стро ван на не кој плат фор ми и, на рав но, ка кви су

ко мен та ри на бр зи ну ис по ру ке, ква ли тет ро бе и са рад њу у

слу ча ју ре кла ма ци ја.

Ин тер нет про да ју на те ри то ри ји Пан че ва кон тро ли ше оде -

ље ње тр жи шне ин спек ци је Ју жно ба нат ског управ ног окру -

га, ко је спро во ди За кон о за шти ти по тро ша ча. Нај ве ћи

про блем пред ста вља ју не ре ги стро ва ни про дав ци ко ји про -

да ју ро бу пре ко дру штве них мре жа, па они ко ји се осме ле

да ова ко ку пе и по лов ну гар де ро бу, мо ра ју зна ти да ни су ни

на ко ји на чин за шти ће ни.

ко ма де гар де ро бе и да увек бу -
ду дру га чи ји и до бро об у че ни.
С об зи ром на то да има пу но
љу ди ко ји го ди на ма ку пу ју по -
лов ну оде ћу и ко ри сте је не са -
мо за се бе већ и за де цу и да
ни ко до са да ни је имао ни ка -
кве по сле ди це, може се прет -
по ставити да је у складу са про -
пи саним стандардима. За јед -
нич ка емо ци ја свих љу би те ља
се конд хенд рад њи је осе ћај сре -

ће и ра до сти ка да про на ђу ау -
тен тич ну гар де ро бу ко јом мо -
гу да пред ста ве свој стил и ис -
ка жу свој став. Да нас не мо же
да се ко ри сти оправ да ње да не -
ма мо нов ца за бо љу гар де ро бу,
јер је она ско ро на сва ком углу.
По зна ва о ци брен до ва зна ју шта
се кри је у овим сим па тич ним
рад ња ма. Као ис ку сан ку пац
мо гу да ка жем – ква ли тет!

Мирјана Марић

НИ ЈЕ БИТ НО ИМА ТИ, НЕ ГО УМЕ ТИ

У се конд хенд рад ња ма че сто мо же те сре сти љу де ко ји ва же

за ико не сти ла у на шем гра ду. За „Пан че вац” су ис при ча ли

за што би ра ју да ку пу ју у овим про дав ни ца ма.

ИВА НА РА КИ ЏИЋ КРУ МЕС, ва јар ка:

– Обо жа вам се конд хенд про дав ни це. По че ла сам да ку -

пу јем по лов ну оде ћу још пре пет на ест го ди на ка да су се

отво ри ле пр ве рад ње. За ме не су то фан та стич на ме ста где

се осе ћам као да сам за ви ри ла у ор мар сво је ба ке или пра -

ба ке. Увек ми се пре пли ћу осе ћа ња, асо ци ја ци је, по тре бе и

до жи вља ји. Та ко ђе, ку по ви на у се конд хенд рад ња ма за ме -

не пред ста вља и ви сок ни во еко ло шке све сти, али за и ста и

ужи вам у то ме сва ки пут. Мо рам при зна ти да оно што ми

тре ба, увек пр во тра жим у се конд хенд рад ња ма, а ако не

про на ђем ни шта, он да ку пу јем но во. Пре по ру чу јем сви ма да

поч ну да ку пу ју по лов ну оде ћу. Се конд хенд под ра зу ме ва до -

бар стил, ко ји ти омо гу ћа ва да бу деш свој, а да ипак жи виш

у Ср би ји.

МИ ЛИ ЦА ТО ДО РО ВИЋ, се кре тар ка Цр ве ног кр ста Пан че во:

– Пр ви раз лог због ког сам се опре де ли ла да ку пу јем у

се конд хенд рад ња ма би ла је це на, јер по ве о ма при сту пач -

ним це на ма мо гу да про на ђем ле пе ко ма де оде ће. Дру ги

раз лог је то што у овим про дав ни ца ма про на ла зим оно што

је обе леж је мог сти ла. Ка да ка жем стил, ми слим на по ру ку

ко ју ша љем о се би ка дру ги ма. Ов де упра во у це ли ну сла -

жем баш та кве ко ма де – осо бе не! Имам ути сак да се у ве ли -

ком бро ју про дав ни ца но ве оде ће про на ла зи оде ћа ко ја

на ме ће од ре ђе ни тренд, док у се конд хенд рад ња ма мо же -

мо да у мно штву ства ри би ра мо и сти ли зу је мо се бе она ко

ка ко же ли мо. То је баш иза зов но, ка да си пред то ли ким из -

бо ром. Ни ка да не мам не ку од ре ђе ну ствар ко ју тра жим, већ

јед но став но во лим да про во дим вре ме у овим рад ња ма и

да се ис кљу чим на не ко вре ме и од мо рим од сва ко днев них

бри га и оба ве за. Ме не ку по ви на у се конд хенд про дав ни ца -

ма, по ред ре кре а ци је ко ју ре дов но упра жња вам, баш ре лак -

си ра. За и ста сам ве се ла ка да кре нем ку ћи с тор бом у ко ју

сам спа ко ва ла не ко ли ко ле пих одев них пред ме та, а пла ти -

ла ма ло. И што је нај ва жни је, те пред ме те ћу ка сни је по кло -

ни ти не ко ме и за ме ни ти их дру гим, ин те ре сант ни јим, а опет

не ћу оп те ре ти ти кућ ни бу џет. Знам да мно ги љу ди има ју

пред ра су де о ку по ви ни по лов не оде ће, јер сам их и ја има -

ла, али сам их сре ћом, као и мно ге дру ге, пре ва зи шла.

МАР КО ИЛИ ЈЕВ, ди зај нер и сти ли ста:

– Се конд хенд про дав ни це сам от крио не где 2012. го ди не

и та да сам био за лу ђен по ну дом и из бо ром ства ри ко је су

ну ди ле. На пи ја ци Ка ле нић и пан че вач ком ста ром бу вља ку

увек ми је ин те ре сант но да ро ва рим по штен де ри ма и те зга -

ма зна ју ћи да ћу на ћи не ки за ни мљив одев ни пред мет. За -

то сам и чест по се ти лац се конд хенд рад њи. При том

обо жа вам са кое, а из бор са коа је фе но ме на лан! Ми слим да

су се љу ди ма ло осло бо ди ли стра ха од се конд хенд рад њи,

али има и до ста оних ко ји су тре нут но у по зи ци ји да из фи -

нан сиј ских раз ло га ку пу ју ту оде ћу. Мно ги љу ди се га де по -

ми сли да но се ту ђу

гар де ро бу, што је на -

рав но ра зу мљи во,

али ја ов де ста вљам

ак це нат на игру, јер

се за и ста озбиљ ни

ди зај нер ски ко ма ди

мо гу на ћи по ова квим

рад ња ма. За ни мљи -

ва је и чи ње ни ца да

су се се конд хенд рад -

ње по ја ви ле у раз ви -

је ним европ ским

цен три ма, где је та да

оде ћа бо га тих че сто

кра си ла ор ма ре оних

ни же пла те жне мо ћи.

Пи та ње да ли не ко

има сти ла или не ни -

ка да не тре ба ста вља -

ти у кон текст ску по-

це не гар де ро бе. Ску -

па и брен ди ра на гар -

де ро ба ап со лут но ни је до вољ на и ни је пре суд на ка да

при ча мо о сти лу или есте ти ци не ке осо бе. Ов де се мо же ис -

ко ри сти ти па ро ла ко ју мо ја ба ка стал но по на вља: ни је бит -

но има ти, не го уме ти. Пред ла жем сви ма ко ји су

рас по ло же ни за аван ту ру да се на о ру жа ју стр пље њем и по -

ку ша ју да се за ба ве је дан дан оби ла зе ћи ова кав тип рад њи,

јер ће са свим си гур но на ћи од лич не ко ма де по сме шним це -

на ма, а исто вре ме но ће учи ни ти и ма ли ко рак за еко ло ги ју.

ШТА ТРЕ БА ДА ЗНА ТЕ О СЕ КОНД ХЕНД РАД ЊА МА

ЕЛЕГАНЦИЈА ИЗ ДРУГЕ РУКЕ

Новинарка „Панчевца” у продавници половне робе

ЗА ШТО КУ ПУ ЈУ У ОВИМ РАД ЊА МА?

Марко Илијев
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Ко је сто ма то ло шке услу ге
су бес плат не

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„Ко је услу ге мо гу бес плат но до би ти
код др жав ног зу ба ра, а шта мо рам да
пла тим и где мо гу да се ин фор ми -
шем о це на ма?”, пи та ла је на ша су -
гра ђан ка Да ни је ла П. из Стар че ва.

Од го вор смо до би ли од др Ти хо -
ми ра Мре но ви ћа, на чел ни ка Сто ма -
то ло шке слу жбе До ма здра вља Пан -
че во. Пра во да о тро шку РФ ЗО пре -
гле да ју и ле че бо ле сти уста и зу ба
(осим про тет ских ра до ва), ка же он,
има ју: де ца до на вр ше них осам на ест
го ди на, сту ден ти на ре дов ном шко -
ло ва њу до два де сет ше сте го ди не жи -
во та, труд ни це и по ро ди ље два на ест
ме се ци по сле по ро ђа ја, не за по сле на
ли ца, жр тве на си ља у по ро ди ци, са -
мо хра ни ро ди те љи с де цом до се дам
го ди на чи ји су ме сеч ни при хо ди испод

при хо да утвр ђе них у скла ду са За ко -
ном о здрав стве ном оси гу ра њу (сем
про тет ских ра до ва)...

Од ра сли не пла ћа ју ука зи ва ње хит -
не сто ма то ло шке здрав стве не за шти -
те, при че му ва ђе ње зу ба не спа да у
ову гру пу услу га. Из ра да и ре па ра ту -
ра ак тив ног по крет ног и функ ци о -
нал ног ор то донт ског апа ра та
бесплатна је за де цу до осам на ест
го ди на од но сно до кра ја про пи са ног
сред њо школ ског од но сно ви со ко -
школ ског обра зо ва ња, а нај ка сни је
до на вр ше них два де сет шест го ди на
жи во та.

Уз пар ти ци па ци ју од 35% од це не
вр ши се из ра да то тал не и пар ци јал не
пло ча сте зуб не про те зе код осо ба ста -
ри јих од ше зде сет пет го ди на.

У Пан че ву, у 21. ве ку, још увек ни је
ре шен про блем не до стат ка ки шне ка -
на ли за ци је. Она по сто ји са мо на не -
ких че тр де се так про це на та град ске
те ри то ри је, због че га се фор ми ра ју
број не ба ре по сле сва ке ма ло ја че ки -
ше. С об зи ром на че сте па да ви не од
по чет ка про ле ћа и на вре мен ске прог -
но зе ко је не пред ви ђа ју бо љу си ту а -
ци ју ни то ком ју на, то мо же са мо да
за бри не.

Нај ви ше те шко ћа због не до стат ка
ки шне ка на ли за ци је има ју на ши су -
гра ђа ни ко ји жи ве на Стре ли шту, Ка -
ра у ли, у Гор њем гра ду, у ве ћем де лу
Вој ло ви це и на Ку де љар цу. Они ће
мо ра ти да са че ка ју бо ља вре ме на, јер
је по ста вља ње ки шне ка на ли за ци је у
тим и у дру гим де ло ви ма гра да где је
још не ма, пре ску па ко му нал на ин ве -
сти ци ја, за ко ју у Пан че ву још увек
не ма до вољ но нов ца.

Алек сан дар Ра ду ло вић, ди рек тор
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”, из -
ја вио је да то ко му нал но пред у зе ће
успе шно одр жа ва ки шну ка на ли зацију

у оним де ло ви ма гра да где је има.
Ме ђу тим, пре ма ње го вим ре чи ма, про -
блем је у то ме што се она амор ти зу је,
а већ го ди на ма ни је ула га но у ње но
об на вља ње.

– Шта је ре ше ње? Да сви у гра ду
пла ћа ју по рез и да са мим тим у град -
ском бу џе ту бу де што ви ше па ра за
ре ша ва ње по сто је ћих ко му нал них про -
бле ма. Го ди на ма до са да смо као поје -
дин ци гле да ли ка ко да пре ва ри мо
држа ву и да не пла ћа мо по рез. Ме ђу -
тим, са да је то вре ме про шло. Мо -
рамо да схва ти мо да ће мо са мо
уредним пла ћа њем по ре за до при нети

бо љем ко му нал ном уре ђе њу гра да. У
гра ду је ја ко мно го же ља и ко му нал -
них по тре ба, а у град ском бу џе ту за
све то још увек не ма до вољ но па ра.
Што их бу де ви ше, што бу де био ве ћи
при ход од по ре за, мо ћи ће да се бо ље
ре ша ва ју ко му нал ни про бле ми – ис -
та као је Ра ду ло вић.

Он је ре као да је про блем и у то ме
што ки шна ка на ли за ци ја не до но си
ни ка кав при ход за раз ли ку од во до -
во да и фе кал не ка на ли за ци је. Због
то га је, пре ма ње го вим ре чи ма, у не -
ким за пад но е вроп ским др жа ва ма то
ре гу ли са но та ко да сви ста нов ни ци
ко ји има ју ки шну ка на ли за ци ју пла -
ћа ју за то по себ ну на кна ду. То је, ка -
ко је он ре као, је дан вид по ре за из
кога се одр жа ва по сто је ћа ки шна ка -
на ли за ци ја и гра ди но ва.

– То не тре ба да бу де не ки ве ли ки
на мет. У Пан че ву је ве о ма мно го ку -
ћа и пар це ла и ка да би сви пла ћа ли
ко ли ко тре ба, има ли би смо до вољ но
па ра за ки шну ка на ли за ци ју – до дао
је Ра ду ло вић.

ВЕ ЛИ КИ КО МУ НАЛ НИ ПРО БЛЕМ ЈОШ УВЕК НИ ЈЕ РЕ ШЕН

ЗАШТО ПАН ЧЕ ВО У 21. ВЕ КУ 
НЕ МА КИ ШНУ КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ

Због са вре ме ног и убр за ног на чи на
жи во та ни смо у при ли ци да са ми уз -
га ја мо сво је во ће и по вр ће. Пре о ста ју
нам пи ја це, тр жни це и су пер мар ке -
ти, из ме ђу ко јих се све ма ње пра ви
раз ли ка у це ни, а не кад чак и у ква -
ли те ту. Во ће и по вр ће су бо га ти из -
во ри ви та ми на, ко ји има ју ве ли ки
зна чај за људ ско здра вље. Пра вил на
ис хра на би сход но то ме мо ра ла да
бу де не из о став ни део жи во та свих
нас. За то је бит но да про на ђе мо ба -
ланс из ме ђу на мир ни ца ко је мо же мо
да при у шти мо и оних ко је нам не ће
шко ди ти.

СЛА ЂА НА ИДВОР ЈАН, 
рад ни ца у ме са ри:

– Ку пу јем у про дав ни ци, a на Зе -
ле ној пи ја ци са мо кад имам при ли -
ку, по што жи вим на Стре ли шту. Све
је све жи је и ве ћи је из бор на пи ја -
ци, а це не су слич не. Мо жда је ма -
ло по вољ ни ја Зе ле на пи ја ца. Бит -
ни ји ми је ква ли тет. Ва жно је да 
је ква ли тет но, али да ни је мно го 
скупо.

ДЕ ЈАН ОЛАС, 
елек тро тех ни чар енер ге ти ке:

– Углав ном ку пу јем на пи ја ци. Не
по сто ји пре те ра на раз ли ка у це ни.
Ве ро ват но је ма ло јеф ти ни је на пи ја -
ци, али ми слим да је ква ли тет ва -
жни ји од це не. Ако је раз ли ка у це ни
пет до де сет ди на ра, си гур но ћу узе -
ти не што до ма ће с пи ја це.

ДРА ГА НА ЈО ЦИЋ, пен зи о нер ка:
– Ку пу јем у мар ке ту, а на пи ја ци

по не кад ле ти. Не при ме ћу јем раз ли -
ку. Чак мо гу да ка жем да сам уо чи ла
пре про дав це. Пи јач ни про да вац је
оти шао у је дан од ве ћих су пер мар ке -
та и ку пио пе чур ке на ак ци ји. По сле
то га сам га ви де ла ка ко пре про да је
на пи ја ци. Та мо где је ку пио, би ле су
не што пре ко се дам де сет ди на ра, а он
је про да вао за сто пе де сет. То ни је је -
ди ни слу чај. Из са мо по слу ге је би ло
и па ра дај за, кра ста ва ца... То смо ми. 

ДЕ САН КА ШТО ПУЉ, пен зи о нер ка:
– Ку пу јем у мар ке ту или на пи ја ци

ка да ни је се зо на на ших пло до ва из

ба ште. Це не су ма ло ви со ке, али ми
је згод но због бли зи не ау то бу ске ста -
ни це. Увек ми је био бит ни ји ква ли -
тет од це не. Тру ди мо се да не пр ска -
мо ни шта од во ћа и по вр ћа, али он да
се то сла бо одр жа ва. Не га је се ви ше
оне ста ре вр сте ко је ни су мо ра ле да
се шти те од про па да ња. Ипак, зна мо
чи ме смо их тре ти ра ли у ба шти.

ЂУ РА АЋА, ау то-ли мар:
– У сво јој ба шти имам све по са ђе но.

По сто ји раз ли ка из ме ђу мо јих про из -
во да и оних ко је ку пим, јер ја не прскам
пло до ве. Нај бо ље је кад је при род но.
Про блем је са мо што су биљ ке из ло -
же не ло шем ути ца ју фа бри ка. У послед -
ње вре ме во ће про па да и због кише.

СР ЂАН ВУ ЈИ ЧИЋ, пен зи о нер:
– Ви ше ку пу јем на пи ја ци, али мо -

гу ће је да је јеф ти ни је у су пер мар ке -
ти ма. Чак је мо жда и ква ли тет бо љи у
са мо по слу га ма, јер на пи ја ци пре про -
да ју во ће. Љу ди ма је са да ва жни је да
је по вољ но не го ко ли ко је ква ли тет но.

Ан ке ти ра ла Је ле на Ка та на

Д. ШТОПУЉД. ЈОЦИЋ Ђ. АЋА С. ВУЈИЧИЋ

КУ ПУ ЈЕ ТЕ ЛИ ВО ЋЕ У СА МО ПО СЛУ ЗИ?

Ква ли тет и це на јед на ко ва жни

Д. ОЛАСС. ИДВОРЈАН

НАША АНКЕТА

У но ћи из ме ђу по не дељ ка и утор ка,
27. и 28. ма ја, не ко је цео цен тар гра -
да – и вра та ку ћи ца за стру ју, кан те за
ђу бре... – из ле пио оба ве ште њем да
от ку пљу је и про да је уџ бе ни ке. 

Ово је по но во скре ну ло па жњу на
ду го го ди шњи пан че вач ки ко му нал ни
про блем – ле пље ње нај ра зли чи ти јих
пла ка та сву да по гра ду, без оба ве зе
оних ко ји то ра де да их по ис те ку од -
ре ђе ног вре ме на укло не.

Бо бан Ђур ђев, се кре тар град ског
Се кре та ри ја та за ин спек циј ске по сло -
ве, ре као нам је:

– Пла ка те је у Пан че ву до зво ље но
ле пи ти са мо на јед ном ме сту: на че -
ти ри бе тон ска сту ба ис пред згра де

Град ске упра ве, ко ји и не ма ју дру гу
на ме ну осим те. Онај ко пла ка те ле -
пи на би ло ком дру гом ме сту кр ши
град ске про пи се и мо же да бу де ка -
жњен. А ка зне су: за фи зич ка ли ца
10.000 ди на ра, за пред у зет ни ке 30.000,
а за прав но ли це 60.000 плус 10.000
ди на ра за од го вор но ли це.

Ђур ђев је до дао да је про блем у то -
ме што се пла ка ти нај че шће ле пе то -
ком но ћи, ка да је не мо гу ће ухва ти ти
на де лу оног ко то ра ди. Ако се то
ипак де си, осо би или осо ба ма ко је на
тај на чин ру же наш град нај пре се да -
је рок од осам да на да укло не пла кат,
а ако то ни та да не ура де, сле де им
ка зне. 

Где је до зво ље но 
ле пи ти пла ка те?

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Због ра до ва на елек трич ној мре жи у
пе так, 31. ма ја, две пан че вач ке ули -
це би ће че ти ри и по са та без стру је.
Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је је до 28.
ју на об ја ви ла пан че вач ка „Елек тро -
вој во ди на”, то ће нај пре би ти Ули ца
ца ра Ла за ра (од Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка до Др Жар ка Фо га ра ша), а
за тим Ули ца др Све ти сла ва Ка са пи -
но ви ћа (од Ца ра Ду ша на до Мак си -
ма Горког). Ис кљу че ња у тим улицама

потра ја ће од 9 до 13.30. По след њег
да на ма ја ре стрик ци је су пред ви ђе не
и у Ру жи ној ули ци (од Змај Јо ви не
до Осло бо ђе ња), као и у Ули ци осло -
бо ђе ња, на по те зу од пи ја це до гро -
бља. Та мо не ће би ти стру је од 10 до
11 са ти.

Су тра дан, 1. ју на, стру је не ће би ти
на це лој те ри то ри ји Омо љи це и Ива -
но ва, у пе ри о ду од 8.30 до 9.15. На
спи ску за ис кљу че ња су и Ка ча ре во,
Ба нат ско Но во Се ло, Гло гоњ, Цре па ја
и Ја бу ка. У тим се ли ма не ће би ти
елек трич не енер ги је од 10.15 до 11
са ти.

Дру гих ис кљу че ња стру је не ће бити,
а ни су пред ви ђе на ни ис кљу че ња воде.

Две ули це без стру је 
по че ти ри и по са та

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Ки шна ка на ли за ци ја, 
за разлику од водовода,
не до но си ни ка кав при ход,
па се у њу најмање улаже.



НАШИ СУГРАЂАНИ
Петак, 31. мај 2019.
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Ф е л и к с
Менделсон
био је ми-
љеник суд-
бине. Поред
тога што је
п л е н и о
ш а р м о м ,
имао је сре-
ћу да буде
члан једне
од најбога-
тијих бан-
карских по-
родица у Европи, а већ са дваде-
сет година постао је славни
композитор и диригент. У рома-
ну „Изнад жеље” читаоци ће се
упознати с причом о Менделсо-
новој ватреној љубави према ита-
лијанској примадони Марији Сали
и нежној љубави према супрузи
Сесил Жанрено, уједно и једној
од најлепших жена у Европи тог
времена.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У прошлом броју смо вас питали
колико сте сујеверни када је у
питању број тринаест, а књиге из
„Вулкана” добиће аутори следећих
порука:

„Мој рођендан је 13. марта и сва-
ке године муж ми пева ону Бори-
ну: ’Када си отишла с њим, био је
13. март, тај дан ће остати fo re ver
in my he art’. И ја не знам шта то
треба да му значи.” 064/2969...

„Нисам уопште сујеверна, јер је
мужевљевих 13 мој срећан број.”
064/2488...

„Лагуна” ће наградити ове одго-
воре на питање који критеријум
вам је важан при избору писца:

„Најважнији критеријум при из-
бору писца је да писац није Кија
Коцкар или неко попут ње.”
064/3041...

„Најважније је да тај писац пи-
ше добре књиге које нису скупе. И
евентуално да слова нису ситна.”
064/1121...

Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 5. ју на, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Ко ли ко че сто се ме ша те у ту -
ђа по сла?”, на гра ди ће мо по јед -
ном књи гом. Од го во ре ће мо об ја -
ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”.

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

У ле то 1999.
Кит и Ло ра
пу ту ју на фе -
сти вал у
Корн во лу да
по сма тра ју
то тал но по -
мра че ње Сун -
ца. Кит је од
оних што па -
с и  о  н и  р а  н о
пра те сва по -
мра че ња, а
Ло ра ни је ви -
де ла још ни јед но. Мла ди и за љу -
бље ни, си гур ни су да ће ово би ти
пр во од мно гих ко ја ће по де ли ти.
Ме ђу тим, у ти хим тре ну ци ма по -
сле про ла ска сен ке Ло ра ће би ти
све док бру тал ног на па да на јед ну
же ну. Кад бу ду по зва ли по ли ци ју,
Ло ра и њен деч ко Кит про ме ни ће
суд би не че тво ро љу ди.

„Ка же он, ка же
она” Ерин Ке ли

„Изнад жеље”
Пјера ла Мира

Два читаоца који до 5. јуна, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Колико су ваше жеље нереал-
не?”, наградићемо по једном књи-
гом. Одговоре ћемо објавити у на-
редном броју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ка ко је то кад на свет гле да те с ви си -
не – у до слов ном сми слу те ре чи?
Кад сте ви со ки два ме тра и ви ше? За
по че так, мо ра те да се чу ва те да гла -
вом не уда ри те у ни ске зна ке и доврат -
ке, за тим да се укло пи те у не -
стандардну гар де ро бу, и та ко, још
понешто...

Ни од бој ка ши ца ни ко шар ка ши ца 

Ти ја на Шур ба то вић (28) ап сол вент -
ки ња је на Би о ло шком фа кул те ту. Са
сво јих 189 цм ме ђу нај ви шим је же -
на ма у Пан че ву. На гло је из ра сла у
пе ри о ду из ме ђу тре ћег и че твр тог раз -
ре да. Ско ро сви чла но ви у ње ној по -
ро ди ци су ре ла тив но ви со ки љу ди,
али она је нај ви ша.

– Се ћам се да су ми се не ка де ца
ру га ла ка да сам би ла ма ла и на зи ва -
ла ме жи ра фом, ча пљом..., али ме не
то ни ка да ни је уз не ми ра ва ло – при ча
Ти ја на.

Оно што јој је пра ви ло про блем би -
ла је оде ћа. Ру ка ви су јој увек би ли
крат ки, а фар ме ри це – ако су би ле
до вољ но ду гач ке, би ле су јој ши ро ке
у стру ку.

– Сад је из бор оде ће мно го ве ћи и
це не су по вољ ни је, али не ма обу ће за
ви со ке же не. Це лог жи во та но сим му -
шке па ти ке или ци пе ле ко је мо гу да
про ђу као уни секс, као што су „ка на -
ђан ке” или „стар ке”. Ве ли ки бро је ви
жен ске обу ће пра ве се по на руџ би ни
и ни су јеф ти ни, али је бар из бор мо -
де ла ве ли ки... – об ја шња ва Ти ја на.

Док се ни је при ви кла на сво ју ви -
си ну, де ша ва ло јој се да уда ри гла вом
при ула ску у ау то бус, али са се ди -
шти ма про блем тра је и да ље: про сто
ни су пра вље на за љу де пре ко 180 цм,
па не ма ме ста за ко ле на! Исто је и у
би о ско пу и по зо ри шту.

– До са ди ти ка да те це лог жи во та
пи та ју да ли тре ни раш од бој ку или

ко шар ку. И ка да ка жеш: не, обич но
сле ди пи та ње: за што не? Јер ис па да
да је то је ди на суд би на ви со ких љу ди
– ка же она.

Оно што ви ди као пред ност је сте
то што мо же све да до хва ти и што на
кон цер ти ма има бо љи по глед и уди -
ше чи сти ји ва здух. И на кра ју (сме је
се), али ни је нај ма ње ва жно – ви со ке
же не се те же уго је и не ви ди се бр зо
ка да се то де си.

Два ме тра и два де сет го ди на

Ми ха и ло Ђор ђе вић (21) сту дент је
Елек тро тех нич ког фа кул те та и
вероват но нај ви ши гитариста у на -
шем гра ду. Он ни је на гло из ра стао,
већ је по сте пе но и не пре ста но ра -
стао и досе гао ви си ну од два ме тра.
Ко шарку је тре ни рао тек у сред њој
школи ка да се већ уста лио на тој
виси ни.

– У ти неј џер ском пе ри о ду сам био
мр шав, а ве о ма ви сок, па је би ло про -
бле ма тич но на ћи оде ћу ко ја је до вољ -
но ду гач ка а да ни је пре ви ше ши ро -
ка. Ваљ да увек ми сле да ако си ви сок,
тре ба да бу деш и кру пан. Не ко ли ко
пу та сам па ти ке мо рао да на ру чу јем
пре ко ин тер не та, јер но сим број че -
тр де сет де вет и по или пе де сет. Из -
бор је су жен, али ипак мо же да се
про на ђе ви ше ства ри не го ра ни је –
при ча нам Ми ха и ло.

Он је ве о ма за до во љан сво јим ста -
сом и ми сли да су два ме тра иде ал на
ви си на, ко ја мо же да има са мо пред -
но сти.

– Су пер ми је што мо гу све да до -
хва тим, па и кад се дим, мо гу све ру -
ком да згра бим а да не уста јем. Ка да
тре ба пре ћи не ку пре пре ку, ду гач ке
но ге су од ве ли ке по мо ћи – ка же за -
до вољ но Ми ха и ло.

Ма да, де ша ва ло се и ње му да у ста -
ри јим ку ћа ма по не кад не про це ни до -
бро ви си ну ула за, па за ка чи гла вом, а
исти на је и да на кон цер ти ма пот пу -
но за кла ња по глед они ма ко ји се на -
ђу иза ње га.

– Уме да бу де нео бич но ка да тре ба
да за гр лим не ко га ко је баш мно го
ни жи од ме не, па мо рам да се са ви -
јем, али кад се хо ће, све се мо же – за -
кљу чу је Ми ха и ло.

Љу бав је по бе ди ла 

Ар хи тек та Алек сан дар Ста ној ло вић
(49) и као де те био је ви сок ра стом,
али је у раз ре ду би ло и ви ших... У
ше сна е стој го ди ни је по чео да ра сте
„као из во де” и сти гао до два ме тра.
Ка же, ви со ки љу ди функ ци о ни шу исто
као и сви оста ли, са мо што ни су про -
пор ци о нал ни, па не кад де лу ју не зграп -
но. И ње га је од у век му чи ло то што
не мо же да но си оно што му се до па -
да и што же ли, већ са мо оно што је
до вољ но ве ли ко.

– За ви со ке љу де је од у век би ла су -
же на по ну да. Сад се, исти на, ства ри
ме ња ју на бо ље, јер је ге не рал но на ша
на ци ја из ра сла. Де ца су ви ша, па се и
тр жи ште при ла го ди ло то ме – ка же
Алек сан дар.

Јед ном је, кра јем осам де се тих, при -
ли ком по се те Но вом Па за ру у из ло гу
ви део ци пе ле на екс трем ном сни же -
њу по што их ни ко ни је хтео – би ле су
број 47, и још намењене играчима

голфа! Ку пио их је и но сио сва ко -
днев но, а би ле су од лич не за по ле ди -
цу јер су има ле крам по не.

Сма тра да ви со ки љу ди мо гу да
има ју ве ли ку пред ност ако уме ју да
се но се са сво јом ви си ном и ако ус пе -
ју да укло пе свој дух с те ле сним пре -
ди спо зи ци ја ма, јер им та мар кант -
ност омо гу ћа ва да до ми ни ра ју у про -
сто ру и дру штву.

– На ма је од лич но на свим ма сов -
ним ску по ви ма и кон цер ти ма. По -
глед је са вр шен. Про бао сам јед ном
да се спу стим на про сеч ну ви си ну и
схва тио да је ва ма стра шно – ка же
ша љи во.

У Пан че ву му је ди но не при ја шет -
ња по Зе ле ној пи ја ци.

– Та мо вла да јед на оп шта дис кри -
ми на ци ја пре ма ви со ким љу ди ма с
об зи ром на ви си ну те зги, на рас по -
ред та ла са стих ли мо ва и на кр пе по -
ста вље не из ме ђу кро во ва да им не би
па да ла ки ша или ја ко гре ја ло сун це.
Ту ви со ки љу ди не мо гу да про ђу нор -
мал ним ус прав ним хо дом – об ја шња -
ва Ста ној ло вић.

Алек сан дро ва же на је до ста ни жа
од ње га, али ка ко ка же, љу бав је по -
бе ди ла. При зна је да му је жао што
због раз ли ке у ви си ни ни ка да ни су
мо гли да пле шу. Има ју си на и ћер ку,
и обо је су ви со ки.

Ку по ви на без гре шке 

Вук Ива но вић (36) ви сок је 210 цм.
Тре ни рао је ко шар ку и играо за клу -
бо ве у Кини, Бра зи лу, Ар ген ти ни, Аме -
ри ци и Евро пи, а за вре ме бо рав ка у
САД за вр шио је би о тех но ло ги ју и ге -
нет ски ин же ње ринг.

– Ако умеш да ис ко ри стиш сво ју
на о чи тост, мо жеш увек да бу деш до -
ми нан тан. Кад му шка рац има и ха -
ри зму и ин те лект, сво ју ви си ну мо же
да ис ко ри сти да бу де упа дљив љу ди -
ма и да се на мет не као бо љи из бор у
од но су на кон ку рен ци ју – ка же Вук,
али се огра ђу је:

– Ми слим да ипак има ви ше ма на.
Ле по је би ти ви сок као не ки фи зич ки
екс по нат кад си млад, а ка сни је, кад
оста риш, не знам баш ко ли ка је то
сре ћа.

И он има про блем са оде ћом: 
– Ка да на тр чим на не што што ми

од го ва ра, као што је ско ро био слу чај

с па ти ка ма, ку пим ви ше па ри од јед -
ном. Не маш вре ме на за гре шку. Са да
сам на шао и пи та ње је вре ме на ка да
ћу по но во – ка же Вук.

При ча да му се, ка да је био мла ђи,
че сто де ша ва ло да уда ри у не што у
ку ћи, а јед ном је то ли ко ја ко лу пио
гла вом да је из гу био свест на не ко ли -
ко ми ну та.

– Кад љу ди бр зо из ра сту, мо зак не
мо же да се на вик не на ор га ни зам ко -
јим вла да, па ко ор ди на ци ја по кре та
бу де ло ша – ту ма чи.

Због ба вље ња спор том че сто је пу -
то вао ави о ном и мно го се на му чио
јер је ње го ва бут на кост ду жа од
просто ра из ме ђу два на сло на, па кад
не до би је од го ва ра ју ће се ди ште, че -
сто мо ра да уста је ка ко би из др жао
пут.

Ка же да ни же же не во ле екс трем но
ви со ке му шкар це, али да је ње му раз -
ли ка ве ћа од 30 цм пре ве ли ка.

– Ви ши му шкар ци од мах за па да ју
за око ни жим де вој ка ма, без об зи ра
на то да ли су ело квент ни или ни су.
До вољ но је да су ви со ки. Би ти ви сок
ипак не зна чи би ти ду го веч ни ји,
здра ви ји или спо соб ни ји – за кљу чу -
је Вук.

Највиши свештеник

Душан Грујић (31) сигурно је најви-
ши свештеник не само у нашем граду
већ можда и у читавој земљи. И сам
каже да никада није срео колегу ви-
шег од себе, а са осмехом прича да
парохијани често, кад забораве њего-
во име, траже „оног највишег”.

Рођен је као крупна беба од 5.400
грама у породици високих људи. Већ
пред крај основне школе досегао је
висину од 197, а касније постепено
дошао до 210 цм.

Као ђак није смео да касни, нити
да бежи са часова, јер су професори
примећивали када није ту. Док је био
у основној школи, тренирао је кошар-
ку у клубу и одбојку рекреативно. Али
није наставио у том правцу, већ је
уписао Богословију у Сремским Кар-
ловцима. Као спортиста је имао муке
да пронађе патике одговарајућег бро-
ја, а на Богословији одело које ћу му
пристајати.

– Ми богослови морали смо да но-
симо одела и кошуље с краватом. Ја
сам по својој мери успевао да нађем
само кравату – каже са осмехом отац
Душан.

Међу колегама је често у центру
пажње, иако то не жели да буде.

– Кад се нађем у непознатом дру-
штву, они међу собом нагађају коли-
ко сам висок, па ме после то питају и
онај који је био најближи не крије ра-
дост... Морам да кажем да никада ни-
сам дискриминисан због висине, као
што се дешава у неким другим при-
ликама да неко буде одбачен јер је
другачији, већ су реакције на моју ви-
сину увек пропраћене одушевљењем
– прича отац Душан.

Необично му је било кад је видео
човека вишег од себе.

– Мало ми је било чудно... Када је
стао поред мене, помислио сам: како
ли то други мене виде – каже отац
Душан.

Необичне реакције имао је од деце
када је почео да предаје веронауку у
школи. Најмлађи су се дивили, па су
га цртали као Супермена или Бетме-
на, док су га се мало старији ђаци
плашили.

Међутим, често се људи с њим сли-
кају.

– Када сам 2015. године посетио
Хиландар, разговарао сам с мона-
хом Кирилом, који је био велики ду-
ховник. Он је био изразито ниског
раста. Иако није никада то радио,
пожелео је да се слика са мном и ка-
да смо завршили сликање, рекао је:
„Ти и ја у животи никада нећемо
пропасти”. Ја сам га питао: „Зашто,
оче?”, а он је одговорио: „Зато што
можемо да одемо у Солун да се сли-
камо као атракција и да од тога има-
мо довољно прихода за живот” – ис-
причао нам је са осмехом на лицу
отац Душан.  

М. М.

ПАНЧЕВКЕ И ПАН ЧЕ ВЦИ ДИ ВО ВИ

ЖИ ВОТ С ГЛА ВОМ ИЗНАД ОБЛА КА

Михаило Ђорђевић

Тијана Шурбатовић

Александар Станојловић

Душан Грујић

Вук Ивановић
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РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МАР ГА РИ ТА КИН СТНЕР, СПИ СА ТЕ ЉИ ЦА

АУСТРИЈАНКА У ПАН ЧЕ ВУ

НА ФЕ СТИ ВА ЛУ СЛО ВЕН СКЕ МУ ЗИ КЕ У МО СКВИ 

Наш човек ла у ре ат пре сти жног так ми че ња

О свом бо рав ку у
нашем гра ду ау тор ка
је пи са ла и на бло гу
margarita-kinstner.com

У на шем гра ду од 3. ма ја до 4.
ју на бо ра ви углед на ау стриј ска
спи са те љи ца Мар га ри та Кин -
стнер (43), ко ја је у „Шта бу По -
гон” у уто рак, 28. ма ја, одр жа -
ла ве че чи та ња на те му „Ду -
нав: сте ре о ти пи о гра ни ца ма”.

Она је том при ли ком го во -
ри ла о фе но ме ну гра ни ца (Ду -
нав, Та миш, Бе о град, сред ња
Евро па) и ра зним кул тур ним
тво ре ви на ма.

– У овом тре нут ку се ба вим
исто ри јом ду нав ских Шва ба и
тра гам за слич но сти ма у хра -
ни, је зи ку и име ни ма гра до ва.
На чи та њу је при ка зан и ви -
део-ко лаж под на зи вом „Руб -
ни пре де ли Ду на ва”, ко ји говори
о гра ни ца ма и сте ре о ти пи ма,
раз ли ка ма из ме ђу Пан че ва и
Бе о гра да, Ау стри је и Ср би је,
као и о то ме ка ко ме ста по ве -
зу ју љу де, а исто вре ме но и раз -
два ја ју пред ра су да ма – ре кла
је Мар га ри та.

Она се у Пан че ву на ла зи у
окви ру пр ве ре зи ден ци је за пи -
сце, ко ја је оства ре на уз фи -
нан сиј ску по др шку „Кул тур фо -
ру ма” и не ко ли ко ау стриј ских
фон до ва. Про грам раз ме не из -
ме ђу Ср би је и Ау стри је од ви ја
се под окри љем ин сти ту ци је
„Literaturhaus” из Крем са, ко -
ју фи нан си ра вла да До ње Ау -
стри је. Ко ор ди на тор ре зи ден -
ци је је бе о град ска ау тор ка Со -
фи ја Жив ко вић. Она од лу чу је
ко ће из Ср би је ићи у Ау стри ју
на јед но ме сеч ни бо ра вак, а у
Ср би ји је за ду же на за сву ло -
ги сти ку ко ја је нео п ход на

аустриј ским пи сци ма. Со фи ја
је је дан део основ не шко ле за -
вр ши ла у Пан че ву и по зна је
бо га ту кул тур ну исто ри ју овог
гра да, па је у до го во ру с ди рек -
то ром ин сти ту ци је „Literatur-
haus” иза бра ла да Ма р га ри та
бо ра ви у Пан че ву.

– Љу ди у Пан че ву су ве о ма
ср дач ни, та ко да ми је че сто
ве о ма не при јат но ка да из го -
ва рам оно што Ау стри јан ци
че сто ка жу: „Из ви ни, мо жда
сле де ћи пут, ствар но не мам
вре ме на да нас” – ка же Марга -
ри та Кинстнер.

До да је да је по до ла ску упо -
зна ла пан че вач ку пе сни ки њу

Ја сми ну То пић, ко ја ју је љу -
ба зно пред ста ви ла љу ди ма у
Пан че ву. Вр ло бр зо је по че ло
и ис тра жи ва ње срп ских спе -
ци ја ли те та.

– Од мах пр ве ве че ри про ба -
ла сам па суљ, а ка сни је и не ке
дру ге спе ци фич не ства ри ко је
се ов де је ду, као што су шоп -
ска са ла та и са ла та од ку пу са,
што ми се ве о ма до па ло. Јед -
ном сам на ру чи ла сар му, али
сам до би ла ону ко ја се пра ви с
ли сто ви ма ви но ве ло зе, што ме
је раз о ча ра ло. Хра на је ге не -
рал но слич на оној ко ја се је де
у Ау стри ји, а не ки спе ци ја ли -
те ти, као што су пље ска ви це,

шниц ле и ће ва пи, ни су ми не -
по зна ти јер у мој зе мљи жи ви
пу но Ср ба, а до ста њих др жи
ре сто ра не тра ди ци о нал не хра -
не – при ча Мар га ри та.

Она је уче ство ва ла и на три -
би ни ко ја је одр жа на у сре ду,
30. ма ја, у окви ру ма ни фе ста -
ци је „Мај ски да ни књи ге” у
Град ској би бли о те ци Пан че во,
где се го во ри ло о ути ца ју То -
ма са Бе рн хар да на да на шњу
књи жев ност.

По по врат ку у Ау стри ју пи -
са ће крат ке при че о Пан че ву,
као и о ме сти ма ко ја је по се ти -
ла то ком бо рав ка у Хр ват ској
и Бо сни и Хе р це го ви ни.

Ми лан Об ра до вић, ба ри тон из
Пан че ва, про гла шен је за ла у -
ре а та и осво јио је гран-при на
Фе сти ва лу сло вен ске му зи ке у
Мо скви. Тај фе сти ва лу по сто -
ји већ пет на ест го ди на, а Об -
ра до вић се так ми чио у ка те го -
ри ји со ло пе ва ча до че тр де сет
го ди на.

Так ми че ње тра је око не де -
љу да на, а у окви ру ње га по -
сто је так ми чар ски и ре ви јал -
ни део, у ком уче ству ју сви пр -
во на гра ђе ни. Ове го ди не би ло
је око се дам сто уче сни ка у ка -
те го ри ја ма кла вир, ви о ли на,
ду вач ки ин стру мен ти, џез кла -

вир, со ло пе ва ње и так ми че ње
ком по зи то ра.

– Ово так ми че ње има ве ли -
ки зна чај за ме не, по себ но што
ме је пред сед ни ца жи ри ја, про -
фе сор ка пе ва ња на Мо сков ском
кон зер ва то ри ју му, по зва ла да
упи шем ма стер-сту ди је код ње
у кла си – ре као је Милан, сту -
дент пр ве го ди не Фа кул те та му -
зич ке умет но сти у Бе о гра ду.

Он је на так ми че њу пе вао
ком по зи ци је „При ча” Мар ка
Тај че ви ћа и „При ми ре ње” Чај -
ков ског. Ње гов пут и бо ра вак у
Мо скви по др жа ла је Фон да ци -
ја Дра ги це Ни ко лић.

ПО ЧИ ЊЕ ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ОСМИ „ЕКС ТЕ А ТАР ФЕСТ”

Ви зи ја и ре ви зи ја
Ово го ди шњи, че тр де сет осми
„Екс те а тар фест” До ма омла -
ди не Пан че во, под сло га ном
„Ви зи ја и ре ви зи ја”, би ће одр -
жан од 31. ма ја до 2. ју на.

Пу бли ка ће то ком три да на
има ти при ли ку да по гле да осам
пред ста ва са вре ме не по зо ри -
шне про дук ци је ко је су на ста -
ле на срп ском кул тур ном про -

сто ру и про ми шља ју уз не ми -
ру ју ће дру штве не про ме не при -
сут не и код нас и у све ту, узро -
ко ва не агре сив ном екс пан зи -
јом ка пи та ли зма.

Про гра ми су бес плат ни, а
кар те се мо гу пре у зе ти на би -
ле тар ни ци До ма омла ди не Пан -
че во (Све тог Са ве 10), од 15 до
22 са та, сва ког рад ног да на.

ЈЕД НО ДНЕВ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ФЦС-а

Ноћ срп ског фил ма
Филм ски цен тар Ср би је по кре -
нуо је но ву јед но днев ну ма ни -
фе ста ци ју, „Ноћ срп ског фил -
ма”, ко ја ће би ти одр жа на у
сре ду, 5. ју на, у ви ше од три де -
сет гра до ва у Ср би ји, ме ђу ко -
ји ма ће би ти и Пан че во. То -
ком јед не ве че ри би ће при ка -
за ни нај гле да ни ји до ма ћи фил -
мо ви: „Ју жни ве тар” ре ди те ља
Ми ло ша Авра мо ви ћа, „Так си
блуз” Ми ро сла ва Ста ма то ва,
„Краљ Пе тар I” Пе тра Ри стов -

ског и деч ји филм „Зло го ње”
Ра шка Миљ ко ви ћа.

У окви ру ма ни фе ста ци је би -
ће при ка за на и че ти ри крат ко -
ме тра жна фил ма, по др жа на
сред стви ма ФЦС-а, и то: игра -
ни филм „Ма ли шан” Да ни ла
Бећ ко ви ћа, ани ми ра ни филм
„Ехо” Ко сте Ра ки ће ви ћа и Бо -
ри ше Си мо ви ћа, до ку мен та р -
ни филм „Исти” Де ја на Пе тро -
ви ћа и крат ки сту дент ски филм
„Ша фа ри ко ва 1” Ла не Пав ков.

Циљ ма ни фе ста ци је је по пу -
ла ри за ци ја срп ског фил ма, са
ак цен том на они ма ко ји су по -
др жа ни на кон кур си ма Филм -
ског цен тра Ср би је, као и же -
ља да се са вре ме на срп ска про -
дук ци ја учи ни ин спи ра тив ном
и при сту пач ном што ве ћем бро -
ју за ин те ре со ва них гле да ла ца,
по себ но мла ди ма. Це на по је -
ди нач не ула зни це за фил мо ве
у окви ру „Но ћи срп ског фил -
ма” би ће сто ди на ра.

Културни телекс
Пред ста ве
Пе так, 31. мај, 12 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пред ста ва за де цу и од ра сле „Пла стич не ба ште” Сал ва то реа
Тра ма че реа („Екс те а тар фест”).
Пе так, 31. мај, 18 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пред ста ва „За го нет ка ре во лу ци је” Ди ја не Ми ло ше вић („Екс
те а тар фест”).
Пе так, 31. мај, 18 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пред ста ва „Дис крет ни шарм марк си зма” Бо ја на Ђор ђе ва („Екс
те а тар фест”).
Пе так, 31. мај, 19 са ти, пла то Кул тур ног цен тра: пре ми је ра
пред ста ве „Ма ли принц” Шко ле глу ме На та ше Ба лог. 
Су бо та, 1. јун, 12 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пред ста ва за мла ду пу бли ку „Све је у ре ду” по мо ти ви ма ро -
ма на Ја смин ке Пе тро вић, у ре жи ји Ду ша на Бла го је ви ћа („Екс
те а тар фест”).
Су бо та, 1. јун, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пред ста ва „Ан ти го на – про је кат еман ци па ци је” Не на да Чо ли -
ћа („Екс те а тар фест”).
Су бо та, 1. јун, 20.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: пред -
ста ва „Остај те” у ре жи ји Љи ља не Че кић („Екс те а тар фест”).
Не де ља, 2. јун, 19.10, Трг Зо ра на Ђин ђи ћа: пер фор манс „Бру -
то” („Екс те а тар фест”).
Не де ља, 2. јун, 19.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: до -
ку мен тар ни филм „Мо гућ ност по бу не” Ива на Сто јиљ ко ви ћа
(Екс те а тар фест).
Не де ља, 2. јун, 20.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не: пред -
ста ва „Смрт фа ши зму! О Ри ба ри ма и Сло бо ди” Ми ле не Бо га -
вац („Екс те а тар фест”).

Те мат ски про грам
Пе так, 31. мај, 12 са ти, Град ска би бли о те ка: пред ста вља ње
књи ге „Са ра и ја ну ар за две де вој чи це” Зо ра на Пенев ског. 

Му зи ка
Че твр так, 30. мај, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”: кон -
церт Гу дач ког ор ке стра. 
Су бо та, 1. јун, 18 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон церт
по во дом че тр де сет го ди на фе сти ва ла „Рас пе ва но про ле ће”. 
Че твр так, 6. јун, 20 са ти, Ри мо ка то лич ка цр ква Св. Кар ла Бо -
ро меј ског: отва ра ње Ме ђу на род ног фе сти ва ла кла сич не ка -
мер не му зи ке „Кла сик фест”.

Из ло жбе 
Не де ља, 2. јун, 12 са ти, БУ ДИ па ви љон у На род ној ба шти:
све ча но отва ра ње пр ве са мо стал не из ло жбе ра до ва Пе тре Ђу -
ре тић „Во лим да сли кам”.
Уто рак, 4. јун, 18.30, фо а је Кул тур ног цен тра: де ве та ре ги о -
нал на из ло жба еко ло шких фо то гра фи ја „По вра так при ро ди”.
Уто рак, 4. јун, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но сти: из ло -
жба „Но ве акви зи ци је 2019”.

Ми лош Па вло вић, 

бер бе рин

СТРИП: Мо ја пр ва пре по ру -
ка је фан та стич ни стрип
„Мер ку рио Лои”. У пи та њу
је при ча о ита ли јан ској вер -
зи ји Шер ло ка Хол мса, ко ја
код нас из ла зи у из да њу „Ча -
роб не књи ге”, у еди ци ји „Бо -
не ли ри зни ца”. Мер ку рио је
осо бе њак ко ји жи ви у свом
све ту, а нај бит ни ја лич ност
у ње го вом жи во ту је ње гов
бер бе рин, па мо жда се и за -
то и ја за љу бих у овај стрип.
Спо ра рад ња и нео че ки ва ни
обр ти, као и пре ле пе бо је овог
стри па пра ва су ствар за оне
ко ји же ле да ужи ва ју у ми -
сте ри ји и на сме ју се су лу дим
ко мен та ри ма Мер ку ри ја
Лоија.
МУ ЗИ КА: Пре не ко ли ко ме -
се ци иза шао је ал бум пан че -
вач ког бен да „Украт ко Штеф”.
Пе сме с тог ал бу ма ко је бих
из дво јио, је су „То сам ја”,
„Нећу у Уни ју”, „За еки пу” и

„Фа на тик”. Ако не мо же те не -
ка ко да до ђе те до CD-a, ову
пан кер шти ну мо же те да од -
слу ша те на „Jутјубу”.
ФИЛМ: Од фил мо ва за и ста
не знам шта бих пре пре по -
ру чио, али по след њи ко ји
сам од гле дао, је сте ри мејк
„Гро бље кућ них љу би ма ца”,
ко ји је ра ђен по књи зи Сти -
ве на Кин га. Иде а лан је за
ове ки шне да не, по себ но у
ве чер њим са ти ма, док на по -
љу се ва и гр ми. Од гле дај те
ка ко је то ка да се во ље не осо -
бе вра те са оне стра не у по -
ро ди цу и ка да љу бав по ста је
хо рор.

То сам ја

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Песникиња Тијана Саватић и Маргарита Кинстнер

Милан Обрадовић (лево)

Представа „Загонетка револуције”
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НА ША ГО ШЋА: ВА ЛЕ РИ ЈА ЈО НА АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ, ДЕ ФЕК ТО ЛОГ И ПРО ФЕ СОР КА НЕ МАЧ КОГ ЈЕ ЗИ КА

СА ЂАЦИМА МОЖЕШ ДА ПОКРЕЋЕШ
И МЕЊАШ СТВАРИ

Мно го не ка да шњих шко ла ра -
ца пре по зна је је на ули ца ма
гра да, јер је ра ди ла у три шко -
ле пре че твр те у ко јој је сад.
Вр ло озбиљ но се ба ви про фе -
су ром не мач ког је зи ка, а пре
не го што је сте кла ди пло му
ко ја јој је то омо гу ћи ла, за вр -
ши ла је де фек то ло ги ју. Суд -
ски је ту мач за не мач ки је зик.
Ва ле ри ја Јо на Ан дре је вић због
зах те ва про фе си је и са рад ње
с Goethe-Institut-ом  пу ту је по
Евро пи...

ПАН ЧЕ ВАЦ: Због че га сте од -
лу чи ли да се ба ви те про свет -
ним ра дом иа ко сте за вр ши ли
и де фек то ло ги ју?

ВА ЛЕ РИ ЈА ЈО НА АН ДРЕ ЈЕ -
ВИЋ: По за вр шет ку Гим на зи је
би ло ми је ја сно да же лим да
ра дим с де цом и да во лим стра -
не је зи ке, по го то во не мач ки,
за хва љу ју ћи на став ни ци Ми ри
Сто ја ков из „Зма је ве”. Љу бав
пре ма је зи ци ма по ти че и од
дво је зич ног од ра ста ња, ма тер -
њи ми је ма ђар ски. Та чи ње -
ни ца и мул ти ет нич ност Пан -
че ва фор ми ра ли су ме та ко да
бу дем отво ре на пре ма раз ли -
чи то сти ма и по тре би њи хо вог
ува жа ва ња, ка ко у гра ду, та ко
и на ме ђу на род ном ни воу.
Ипак, ни сам би ла си гур на шта
бих, па сам упи са ла два фа -
кул те та исто вре ме но: смер ло -
го пе ди је на де фек то ло ги ји и
не мач ки је зик. Ло го пе ди ја је
би ла ин тер ди сци пли нар на:

ком би на ци ја пси хо ло ги је, пе -
да го ги је и ме ди ци не. Су шти на
је у по мо ћи де ци ко јој је она
нео п ход на. Мо ја пр ва љу бав, а
и да на шња. По сао сам до би ла
у ШО СО „Ма ра Ман дић” 1984.
Оста ла сам та мо се дам го ди -
на, а у ме ђу вре ме ну сам за вр -
ши ла и не мач ки, јер ни кад ни -
сам хте ла да оста вљам ства ри
не до вр ше не.

l Ка ко се раз ви ја ла ва ша
кари је ра?

– Од по сла ло го пе да, уз струч -
но уса вр ша ва ње, а кад то ка -
жем, ми слим и на ко ри шће ње
струч не ли те ра ту ре на не мач -
ком, до шла сам до то га да се
за по слим у ОШ „Јо ван Јо ва но -
вић Змај”. То је та да би ла је ди -
на основ на шко ла ко ја је има -
ла ло го пе да, а и мо ја на став ни -
ца не мач ког је оти шла у пен -
зи ју, па сам ми сли ла да мо гу
да ра дим и јед но и дру го. Се -
дам го ди на пре див ног жи во та,
вра ћа ње у мла дост, ми рис тво -
је основ не шко ле ко ји ни кад не
мо же да не ста не... Ту је би ла и
по тре ба да ис тра жу јем и да ме -
њам; то ме је увек ву кло у жи -
во ту. Ис па ло је да сам ра ди ла
по за пад њач ком прин ци пу –
про ве ла сам се дам го ди на на
пр вом, дру гом, као и на тре -
ћем по слу у Сред њој еко ном -
ској шко ли „Па ја Мар га но вић”.

l Опет но ви иза зо ви, про -
гра ми...

– Да. Пре да ва ла сам не мач -
ки бу ду ћим ко но ба ри ма и еко -
ном ским тех ни ча ри ма. Нов
при ступ, но ве при пре ме и ли -
те ра ту ра – по но во ин те ре сан -
тан по сао. Мла ди, из ме ђу пет -
на ест и осма на ест го ди на, ко -
ји ма је већ ја сно чи ме ће се
ба ви ти у жи во ту; ко но ба ру тре -
ба основ ни ни во кон вер за ци је
у уго сти тељ ству, али би ло је и

оних ко ји ће ка сни је сту ди ра -
ти еко но ми ју или ме ђу на род -
ну тр го ви ну, па мо ра ју да са -
вла да ју је зик на ви со ком ни -
воу. По себ но за до вољ ство ми
је би ло ра ди ти с ку ва ри ма и
по сла сти ча ри ма: сми ре на де -
ца, ре цеп ти на не мач ком, а
усле ди де гу ста ци ја, јер они је -
ла за и ста на пра ве.

l Већ пет на ест го ди на пре -
да је те у Гим на зи ји „Урош Пре -
дић”.

– Та ко је. Али пр во бих се
вра ти ла на 107. ге не ра ци ју Гим -
на зи је, чи ји сам, као уче ни ца,
би ла део. По но сна сам на нас.
Оку пља мо се не ко ли ко пу та го -
ди шње. Има мо свој бенд, у ко -
ме су вла сник „Па са жа” Вла да
Ми тро вић, ле кар Ми лан Ко ви -
ја нић, ар хи тек та Ду шан Пу -
пић, приватник Жи ка Ми ла -
но вић, ле кар ка Ве сна По кра -
јац и лекар Бо јан Ми ло ше вић.
Ра дим у Гим на зи ји с дру га ри -
ца ма из сво је ге не ра ци је: Не -
ном Ци га но вић, Ели за бе том
Гран фен штајн Ми ло ше вић и
Бран ком Теп шић. Мно го је још
дра гих ми осо ба, али да их не
на бра јам, ка ко се не ко не по -
ме нут не би увре дио.

l Вра ти мо се сад на про фе -
сор ку Гим на зи је Ва ле ри ју и ње -
не уче ни ке.

– Опет сам до шла на „ме -
сто зло чи на”, у мо ју сред њу
шко лу. Гим на зи ја је увек има -
ла нај бо ље ђа ке, са уну тра -
шњом мо ти ва ци јом да уче и
ра де и ка сни је да сту ди ра ју.
И са да је та ко. Сти жу с до ма -
ћим вас пи та њем; по ро ди ца је
глав на за осно ве, а ми смо са -
мо на до град ња. С њи ма мо -
жеш да по кре ћеш и ме њаш
ства ри. Не ки ма тре ба по моћ,
не ки се сна ла зе са ми, уз по -
др шку. Али про фе сор не мо -
же да их ука лу пљу је, они су
сво ји, сло бод ни, тре ба их са -
мо „ис пра ти ти”. Не ве ро ва тан
је до жи вљај ка да их ви диш
пет го ди на по сле ма ту ре, а
они зре ли љу ди, за вр ша ва ју
фа кул те те, са ве сни и од го вор -
ни, укљу чу ју ћи и не ке са сма -
ње ним оце на ма из вла да ња у
Гим на зи ји. Ка да да нас кре -
нем да кри ти ку јем уче ни ке
јер по за ко ну не што мо ра ка -
ко је на пи са но, за пи там се да
ли то баш мо ра та ко, да ли
мо же не ка ко са мо да се ис -
пра ти тај њи хов при род ни
раст. И мо же! Мо раш као про -
фе сор да бу деш флек си би лан:
два и два је су че ти ри, али не
увек. Не сла жем се са увре же -
ним ми шље њем да су нам де -
ца све ло ши ја, не, она су све
зах тев ни ја, па мет ни ја, обра -
зо ва ни ја. Мно го учим од њих,
по себ но ка да се ра ди о ин -
фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма.
Све о то ме зна ју, јер је та кав

свет, оста је нам, ре кла сам
већ, са мо да их ис пра ти мо.

l Ка да срет не те сво је бив ше
ђа ке, има ју ли же љу да раз го -
ва ра ју с ва ма?

– На рав но, а нај че шће ко но -
ба ри по град ским ло ка ли ма
(смех – прим. аут.). Ја ко по зи -
тив но ре а гу ју кад ме угле да ју,
без об зи ра на то што их је у
шко ли нај ви ше за ни ма ла прак -
са. Љу ба зни, услу жни, до те ра -
ни, ле пи мом ци. Во лим сву сво -
ју де цу, из свих шко ла у ко ји -
ма сам ра ди ла.

l Пре по зна тљи ви сте и по
ре а ли за ци ји број них про је ка -
та са уче ни ци ма. Ка ко је то
кре ну ло?

– За хва љу ју ћи уса вр ша ва њи -
ма за про фе со ре Goethe-Insti-
tut-а у Бе о гра ду, као и мо гућ -
но сти до би ја ња сти пен ди ја за
од ла ске у Не мач ку ка ко би смо
се ба ви ли од ре ђе ном те мом.
Про фе со ри не мач ког има ју сре -
ћу да по сто ји њи хо ва по др шка.
Про јект на на ста ва је уо би ча је -
на у све ту, а има ла сам при ли -
ке да ви дим ка ко то функ ци о -
ни ше: тач но се зна ко ји су ци -
ље ви про јек та и шта хо ћеш њи -
ме да по стиг неш. Ми смо се,
због по зна те си ту а ци је у Пан -
че ву, опре де ли ли за про јек те
из сфе ре еко ло ги је. На рав но,

ре зул та ти се на кра ју пре зен -
ту ју, а за то су ва жни и ме ди ји.
Има мо до бру са рад њу с град -
ским Се кре та ри ја том за за шти -
ту жи вот не сре ди не, а Гор да на
Вла јић нам мно го по ма же да
до ђе мо до но ви на ра.

l Про јек ти под ка пом не -
мач ке ор га ни за ци је мо ра ју да
бу ду до бро про ми шљен про -
цес.

– Је сте. Све ета пе су ис пла -
ни ра не од по чет ка до кра ја. На
при мер, про је кат „Гим зе ле ни”,
ко ји ја во дим, по сто ји од 2011.
го ди не то ком це ле школ ске го -
ди не. По сто ји по др шка упра ве
шко ле и свих ко ле ги ни ца и ко -
ле га. Има мо обра зац, струк ту -
ру, уче ни ци зна ју шта се од њих
оче ку је. Ак тив но уче ству је два -
де се так ђа ка, али се тру ди мо
да у не ким мо мен ти ма укљу -
чи мо и дру ге, што нам успе ва;
на еко-ка ра о ке жур ку до шло је
пет сто уче ни ка, а при ход од

про да тих ула зни ца упу ћу је мо
они ма ко ји ма је по моћ нео п -
ход на. По чи ње мо у сеп тем бру,
а за вр ша ва мо 22. апри ла, на
Дан пла не те Зе мље. Уче ни ци
пре у зи ма ју ве ли ку од го вор ност
и ве ћи ну ак тив но сти, а про фе -
сор са мо ко ор ди ни ра. При ступ
је кре а ти ван. Ре ци мо, сва ке го -
ди не ки ти мо еко ло шку јел ку.
Де ца сни ма ју еко-фил мо ве, пра -
ви ли смо из ло жбе стри по ва и
фо то гра фи ја, озбиљ но пре да -
ва ње на те му здра ве ис хра не...
Про мо ви ше мо са ку пља ње, сор -
ти ра ње и ре ци кли ра ње от па да.
Глав ни циљ је да нам око ли на
бу де чи сти ја. По ру ке су, на рав -
но, на не мач ком. Ми смо
PASCH, парт нер ска шко ла, а то
је ини ци ја ти ва не мач ке вла де
да се подр жи на ста ва не мач ког
је зи ка у све ту. Кре ну ло се са
око хи ља ду шко ла на пла не ти,
а са да их је ду пло ви ше. То
прак тич но зна чи да има мо сву
мо гу ћу ли те ра ту ру на не мач -
ком, да де ца мо гу да по ла жу
ме ђу на род не ис пи те на Goet-
he-Institut-у или до би ју је зич -
ке лет ње сти пен ди је; има мо фи -
нан сиј ску по моћ за про јек те...

l Шта је нај ак ту ел ни је? Има -
те ли још про фе си о нал них и
при ват них ам би ци ја?

– Пре три не де ље у Бре мен
је пу то ва ло тро је уче ни ка и
две про фе сор ке. Наш про је -
кат „Око ли на је као ста кло –
не до зво ли да се уни шти” уз
још де сет про је ка та у све ту
про гла шен је за рав но прав ног
по бед ни ка! Ва жни је од тог пре -
ле пог осе ћа ја по но са би ло је
то што што смо с Ки не зи ма и
Јер ме ни ма раз ви ја ли про јек -
те за бу дућ ност. Што се ам би -
ци ја ти че, же лим да зна ње не -
мач ког ко је уче ни ци по не су
из Гим на зи је бу де на за вид -
ном ни воу. И да на ста ви мо с
про јек ти ма. При ват но сам
оства ре на, ужи вам с му жем
Ива ном Ан дре је ви ћем, а нај -
ве ћа пре о ку па ци ја и за до вољ -
ство су ми два уну че та: Мар та
и Мак сим.

С. Трај ко вић

До вољ но је ре ћи – Сту дент -
ски, па да та реч код ста ри -
јих Пан че ва ца иза зо ве бу ји -
цу ле пих се ћа ња и под се ти
их на про шла, али леп ша и
без бри жни ја вре ме на. Би ле
су то го ди не ка да су у тој са -
ли др жа не пр ве по сле рат не
игран ке у Пан че ву, а ка сни је
на сту па ли го то во сви ју го сло -
вен ски рок и панк бен до ви,
за шта је нај за слу жни ји не -
ка да шњи Дом омла ди не.

Сту дент ски за мно ге Пан -
чев це има и емо тив ни зна -
чај, јер су ту ро ђе не мно ге
ро ман се и пр ве љу ба ви. Ако
се узме у об зир да је у Сту -
дент ском одр жа но на сто ти -
не про во ка тив них и по се ће -
них три би на о по ли ти ци, ме -
ди ји ма и му зи ци, на ко ји ма
су го сто ва ли на ши нај у ти цај -
ни ји по ли ти ча ри, умет ни ци,
му зи ча ри и но ви на ри, он да
епи тет култ но ме сто за ге не -
ра ци је Пан че ва ца ни је ни ма -
ло пре те ран.

Исто ри ја Сту дент ског по -
чи ње да ле ке 1884. го ди не, ка -
да је Срп ска цр кве на оп шти -
на са зи да ла гра ђе ви ну с ле -
пом све ча ном дво ра ном, чи -
ју је та ва ни цу осли као беч ки
сли кар Еду ард Клајн. Ко ли -
ко су све ча на дво ра на и ње на
та ва ни ца и ка сни је, на кон што
су осли ка не, би ле по себ не,
нај бо ље све до чи по да так да
је на том ме сту сни мље но ви -
ше до ма ћих и стра них фил -
мо ва и те ле ви зиј ских се ри ја.

На ме сту ко је ће ка сни је
по ста ти по зна то као Сту дент -
ски, нај пре је на стао Цр кве -

ни дом „Све ти Са ва”, у ко јем
су се на ла зи ле би бли о те ка
Цр кве не оп шти не Пан че во и
про сто ри је Срп ског цр кве ног
пе вач ког дру штва. За то и не
чу ди од лу ка на осно ву ко је
је то ме сто нај пре на зва но
Све то сав ски дом, што је пр -
ви на зив ко ји је био по знат
Пан чев ци ма.

Ме ђу тим, 1959. го ди не по -
че ло је да се ко ри сти име
Сту дент ски дом, по ко ме је
то ме сто по зна то и да нас.
Кра јем пе де се тих ту су сви -
ра ли нај бо љи ор ке стри у гра -
ду, а слу ша ли су се свинг и
џез. Та да су се одр жа ва ле и
пр ве игран ке, о ко ји ма се
при ча ло и ван Пан че ва, због
че га су на њих до ла зи ли и
Бе о гра ђа ни.

Нај за ни мљи ви је и нај у збу -
дљи ви је у Сту дент ском би ле
су се дам де се те и осам де се те
го ди не про шлог ве ка. Ту су
на сту па ли „Ри бља чор ба”, „ЈУ
гру па”, „Атом ско скло ни ште”,
„Пар ни ва љак” и дру ги бен -
до ви из не ка да шње Ју го сла -
ви је. Још жи вље и ин те ре сант -
ни је би ло је у Сту дент ском
то ком осам де се тих, ка да су у
тој дво ра ни сви ра ли „Филм”,
„Азра”, „Идо ли”, „Пе кин шка

пат ка” и дру ге зве зде ју го сло -
вен ске панк-рок му зи ке.

Сту дент ски је био и ме сто
пан че вач ког бун та, јер су то -
ком го ди на стра хо вла де Ми -
ло ше ви ће вог ре жи ма ту одр -
жа ва не број не по ли тич ке три -
би не. Из ме ђу оста лог, та дво -
ра на је би ла пре ма ла да при -
ми све Пан чев це ко ји су хте -
ли да ви де Ни ко лу Ми ло ше -
ви ћа, Ко сту Ча во шког, Во ји -
сла ва Ко шту ни цу, Зо ра на
Ђин ђи ћа и дру ге на ше ин те -
лек ту ал це ко ји су на ја ви ли
ује ди ња ва ње Де мо крат ске
стран ке.

У Сту дент ском je Мла ђан
Дин кић, док је још био млад
и пер спек ти ван еко но ми ста,
пред ста вио књи гу „Ве ли ка
пљач ка на ро да – еко но ми ја
де струк ци је” о по сле ди ца ма
хи пе рин фла ци је у Ср би ји
1993. го ди не и дру гим на чи -
ни ма на ко је је ре жим Ми ло -
ше вић –Мар ко вић пљач као
гра ђа не Ср би је. Сту дент ски
је уго стио и Оли ве ра Ива но -
ви ћа и Мар ка Јак ши ћа, срп -
ске ли де ре из Ко сов ске Ми -
тро ви це, ге не ра ла Мом чи ла
Пе ри ши ћа, Ми ро сла ва Ла зан -
ског, Дра га на Ни ки то ви ћа,
али и мно ге дру ге на ше по -
зна те опо зи ци о не по ли ти ча -
ре и но ви на ре. За јед нич ко за
све три би не на ко ји ма су они
го во ри ли би ло је да су ти до -
га ђа ји увек би ли до бро по се -
ће ни и да се на њи ма го во ри -
ло сло бод но, без стра ха од
цен зу ре.

Пре се дам го ди на, 15. ју на
2012, Сту дент ски је вра ћен

Пра во слав ној цр кве ној оп -
шти ни у Пан че ву на осно ву
за ко на ко јим је би ло про пи -
са но да се све вра ти они ма
ко ји су по сле Дру гог свет ског
ра та на осно ву на ци о на ли за -
ци је оста ли без имо ви не. Од
та да у Сту дент ском све за ми -
ре. Ота ко су до би ли ту дво ра -
ну на зад, ње ни но ви вла сни -
ци ни су у њој ор га ни зо ва ли
ни је дан кул тур ни или по ли -
тич ки до га ђај.

Сре ди ном фе бру а ра 2017.
го ди не у ло кал ним ме ди ји ма
је об ја вље но да је Град ско ве -
ће Пан че ва да ло са гла сност
да Кул тур ни цен тар Пан че ва
за ку пи Сту дент ски. Не ма ња
Ро тар, члан Град ског ве ћа за -
ду жен за кул ту ру и ин фор -
ми са ње, из ја вио је да то не ће
би ти као не ка да про стор за
игран ку, ди ско те ку или рок
кон цер те, али да ће има ти
по себ ну на ме ну. Он је ре као
да ће та дво ра на би ти од лич -
на за ма ње ка мер не пред ста -
ве, три би не и фе сти вал кла -
сич не му зи ке.

Ме ђу тим, и по сле то га Сту -
дент ски је че шће за кљу чан
не го што се у ње му при ре ђу ју
не ки кул тур ни са др жа ји. До -
кле ће би ти та ко, ви де ће мо.

СТУ ДЕНТ СКИ ДОМ – КУЛТ НО МЕ СТО

Средиште град ског
бун та и до бре му зи ке

Поносна сам на моју
107. генерацију
Гимназије. Окупљамо
се неколико пута
годишње, а имамо 
и свој бенд.

Пројекте радимо
захваљујући
усавршавањима за
професоре Goethe-
-Institut-а у Београду,
као и могућности
добијања стипендија
за одласке у Немачку
како бисмо се бавили
одређеном темом.

Гимназија је увек
имала најбоље ђаке,
са унутрашњом
мотивацијом 
да уче и раде и
касније да студирају.
И сада је тако.
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Ви ше го ди шњи труд Бра ти -
слав ке Га јић нај зад се ис пла -
тио, јер је оства ри ла оно о
че му је ду го ма шта ла – уре -
ди ла је не ко ли ко обје ка та, ко -
је је на зва ла „Ет но-ку так за
при ја те ље”.

У на сто ја њу да до ча ра ка -
ко је Ба нат не кад из гле дао,
вред ној Омољ чан ки по мо гли
су мно ги су гра ђа ни, ко ји су у
не де љу, 26. ма ја, до шли да
уве ли ча ју и зва нич но отва ра -
ње сво је вр сног му зе ја ба нат -
ске тра ди ци је.

– Уз по моћ ком ши ја и при -
ја те ља ус пе ли смо да на пра -
ви мо угод но ме ста шце у ко -

јем ће мо ћи бес плат но да ужи -
ва ко год по же ли. До при нос
је дао сва ко ко је имао не ку
ствар чи цу, и та ко де сет го ди -
на уна зад, што ће мо на ста ви -
ти. Има све га, а из дво ји ла бих
сто го ди на ста ре пред ме те, као
што су пре сли ца с мо то ви лом,
пе гла на па ру и, на ро чи то, на -
род на но шња мо је пра ба ке –
ре кла је Бра ти слав ка Га јић.

Ба нат ски Бре сто вац: ЈКП
„Ком брест” од ло жио је мон ти -
ра ње над стре шни це на ка пе ли
на гро бљу. Удру же ње спорт -
ских ри бо ло ва ца при ре ди ло је
у су бо ту, 25. ма ја, так ми че ње у
спорт ском ри бо ло ву за де цу
под на зи вом „Пе ца њем про тив
дро ге”. Де ле га ци ја брат ске шко -
ле из сло ве нач ког Ви де ма код
Пту ја по се ти ла је Бре сто вац.
Ма ту рант ски плес је одр жан у
по не де љак, 27. ма ја, на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре. Во лон -
те ри су на ини ци ја ти ву Љи ља -
не Ђу рић сре ђи ва ли деч је игра -
ли ште у пар ку у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом
кул ту ре обе ле жио је у пе так,
24. ма ја, сла ву Ћи ри ло и Ме -
то ди је. Истог да на, у ор га ни -
за ци ји Кул тур но-про свет не

за јед ни це Ср би је, на Са бо ру
пе сме и ле по те Ср би је у Кни -
ћа ни ну дру го ме сто осво ји ла
је Кри сти на Мик, во кал на со -
лист ки ња из Но вог Се ла. Мла -
ђи ан самбл фол клор не секци -
је До ма кул ту ре у не де љу, 2.
ју на, игра ће у фи на лу смо тре
фол кло ра ша Вој во ди не.

До ло во: У по след њих де се так
да на, за кључ но с не де љом (26.
мај), у скло пу обе ле жа ва ња
се о ске сла ве Пре нос мо шти ју
Све тог оца Ни ко ла ја, упри -
ли че но је си ја сет ра зно вр сних
про гра ма.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца уре -
ди ла је, са ђе њем цве ћа, про -
стор око сво је згра де и парк.
Фол клор на сек ци ја на сту пи -
ла је у не де љу, 26. ма ја, на
фе сти ва лу „Ђур ђе вак” у Опо -
ву, а на ред не не де ље деч ји
ан самбл уче ство ва ће на по -
кра јин ској смо три фол кло ра
у Бач кој То по ли.

Ива но во: Уче ни ца пр вог раз -
ре да ОШ „Мо ша Пи ја де”

Ирина Бе њов ски осво ји ла је
пр во ме сто на ре пу блич ком
так ми че њу „Чи та ли ћи”, а Ка -
та ри на По љак (че твр ти раз -
ред) за у зе ла је дру го ме сто у
тр ци ду гој 60 ме та ра на
„Спорт ским игра ма мла дих”.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је, уз
по моћ Оп ште бол ни це Пан че -
во, До ма здра вља Пан че во и
За во да за јав но здра вље Пан -
че во, у су бо ту, 25. ма ја, ор га -
ни зо ва ла пре вен тив не пре гле -
де и ул тра звук штит не жле -
зде, ка да је пре гле да но 260 ме -
шта на. По ме ну та ин сти ту ци ја
че ка да се вре ме про леп ша ка -
ко би по че ли ра до ви на одр -
жа ва њу ко ло во за (кр пље ње ру -
па). Деч ја пред ста ва „Успа ва -
на” у из во ђе њу драм ске сек -
ци је „Ма ли принц” би ће од и -
гра на у че твр так, 30. ма ја, од
10 са ти, у До му кул ту ре.

Ка ча ре во: Рад ни ци ко му нал -
ног пред у зе ћа по са ди ли су
цве ће у цен тру се ла. Се о ска
сла ва обе ле же на је у пе так,
24. ма ја, школ ском при ред -
бом у спорт ској ха ли. Удру -
же ње же на „Ет но-ку так”
прире ди ло је „Ет но-да н” у не -
де љу, 26. ма ја, на пла тоу ис -
пред До ма кул ту ре. По ме ну -
ту ор га ни за ци ју у че твр так,
30. ма ја, у 12 са ти, по се ти ће
пред став ни ци По кра јин ске
вла де и „Те ле ко ма”, од ко јег
је „Ет но-ку так” до био до на -
ци ју од 200.000 ди на ра.

Омо љи ца: На Др жав ном так -
ми че њу основ них шко ла „Шта
знаш о са о бра ћа ју”, одр жа ном
24. и 25. ма ја у Бе о гра ду, ме -
ђу око 120 так ми ча ра, уче ни -
ци „До си те је ве шко ле” Ми ли -
ца Ми ла тов, Сте фан Жи ва нов
и Вељ ко Пот ко њак оки ти ли су
се нај ви шим ре пу блич ким тро -
фе ји ма. „Спорт ске игре мла -
дих” при ре ђе не су про шлог
ви кен да, као и отва ра ње „Ет -
но-кут ка за при ја те ље”.

Стар че во: Стар че вач ки из ви -
ђа чи так ми чи ли су се на „Мај -
ским су сре ти ма” у Шап цу, а
сле де ћег ви кен да, у око ли ни
Стар че ва, за јед но са из ви ђа -
чи ма из Ве ли ке Пла не, ор га -
ни зо ва ће тро днев ни би вак.

Месне актуелности 

СЕЛО

КОН СТАНТ НИ ПРО БЛЕ МИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ПЧЕ ЛА РА

ПО НО ВО НЕ СТА ЈУ КО ШНИ ЦЕ

Ло по ви не ми ру ју

Ви ше го ди шњи труд
не ста не за ти ли час

Љу ди ко ји се ба ве пче лар ством,
уз не сум њи ве бла го де ти ко је
до но си то пле ме ни то за ни ма -
ње, по след њих го ди на има ју
све ви ше му ка. По ред про бле -
ма с не ло јал ном кон ку рен ци -
јом и фал си фи ко ва ним ме дом,
као и уги ну ћа пче ла од по сле -
ди ца за тро ва но сти жи вот не сре -
ди не, све је че шћа и по шаст
зва на кра ђа ко шни ца.

У том сми слу нај ви ше стра -
да ју они ко ји у по тра зи за нек -
та ром мо ра ју да се ле сво је кон -
теј не ре у шу ме и дру ге не на ста -
ње не ло ка ци је. А та мо су при -
лич но ла ка ме та за ло по ве. Њих
се у по след ње вре ме на мно жи -
ло, па не про ђе не де ља а да се
не ко не по жа ли ка ко му је ви -
ше го ди шњи труд био уза лу дан.

По след њи у ни зу на стра дао
је пче лар из Омо љи це, ко ји је
овом при ли ком же лео да оста -
не ано ни ман. Ње му су не зва -

ни го сти по хо ди ли пче лар ник
у Пе шча ри пре не ко ли ко да на
и од не ли че ти ри ко шни це. Он
је та мо, по пут мно гих ко ле га,
по ку шао да ис ко ри сти се зо ну
цве та ња ба гре ма, ко ји ио на ко
због пре ко мер них па да ви на ове
го ди не да је ми зер не при но се.
Не срећ ни чо век је ште ту, про -
це ње ну на око хи ља ду евра, тек
на на го вор дру гих пче ла ра ипак
при ја вио на над ле жном ме сту.

На жа лост, мно ги у слич ној
си ту а ци ји ни су та ко по сту пи -
ли, јер су из гу би ли по ве ре ње у
др жав не ор га не за ду же не за
ре ша ва ње ових про бле ма.

Све ово ни је од ју че, па ва ља
под се ти ти да је прет ход них го -
ди на ви ше су гра ђа на оста ло
без сво јих пче ла а да због то га
ни ко ни је ни при ве ден, ка мо -
ли ка жњен.

Је дан од њих је Га шпар Чи -
ки из Вој ло ви це, ко јем је „ис -
па ри ло” чак де вет на ест ко шни -
ца у бли зи ни ду нав ске пла же
Ми ље. То га је то ли ко по го ди -
ло да је од у стао не са мо од
пче лар ства не го и од жи во та у
на шој зе мљи, па је убр зо оти -

шао у ино стран ство. Ло по ви су
би ли ма ло „ми ло срд ни ји” пре -
ма чу ве ном стар че вач ком га -
здин ству Шиц, од ко јег су, на -
до мак Ива но ва, оте ли „све га”
три дру штва, ко ли ко је не ста -
ло и њи хо вом ор та ку Ду ша ну
Ко ва че ви ћу.

По том је до ско ра шњем пред -
сед ни ку пан че вач ког удру же -
ња пче ла ра и ви ше стру ко на -
гра ђи ва ном про из во ђа чу ме да
Вој ка ну Ми лу ти но ви ћу оту ђе -
на при ко ли ца с три де сет шест
ко шни ца, ста ци о ни ра на на по -
те зу Мон ца код ка сар не „Раст -
ко Не ма њић”.
Ње гов кон теј нер укра ден је по -
мо ћу трак то ра или ка ми о на,
што зна чи да се ра ди ло о до -
бро ор га ни зо ва ној дру жи ни, на -
ро чи то ако се зна да је пче ли -
њак био скри вен у жбу њу и те -
шко га је ви де ти с глав ног пу -
та. При ко ли ца је убр зо про на -
ђе на у бли зи ни По жа рев ца. Ку -
пио ју је из ве сни пче лар, ко ји
је, пре ма Ми лу ти но ви ће вим
ре чи ма, цео кон теј нер пла тио
„чи та вих” 800 евра, иа ко он
вре ди не у по ре ди во ви ше. На -

по слет ку је Пан че вац остао без
шестсто ки ло гра ма ме да и мно -
го ра мо ва с пче ла ма, а и овај
слу чај остао је без епи ло га.

Слич на не во ља је не што ка -
сни је спо па ла и Злат ка Ја наћ -
ко ви ћа, ко јем је у истом кра ју
укра де но ше зде се так ко шни -
ца. Ње гов кон теј нер се на ла -
зио бли зу Ми лу ти но ви ће вог,
на до мак по ме ну те ка сар не, а
ин те ре сант но је да га је не да -
ле ко ода тле на сред ли ва де уо -
чио баш пред сед ник пан че вач -
ких пче ла ра и пр ви уо чио. Очи -
глед но се ра ди ло о љу ди ма ко -
ји се не до зна ју пре ви ше у пче -
лар ство, јер су у по ход кре ну -
ли без опре ме, па ни су ус пе ли
да отво ре ко шни це, а ка да је
вла сник отво рио кон теј нер, са -
че као га је ужа сан при зор – на
хи ља де пче ла се угу ши ло.

Још јед ном тре ба по но ви ти
да ни у јед ном од ових слу ча -
је ва ни је про на ђен кри вац, ни -
ти су по ме ну ти пче ла ри на би -
ло ко ји на чин обе ште ће ни.

Реч ју, све је муч ни је ба ви -
ти се овим ина че ле пим за ни -
ма њем.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ИН ТЕ РЕ САН ТАН ОБЈЕ КАТ У ОМО ЉИ ЦИ

Ет но-ку так за при ја те ље

У Ка ча ре ву је у пе так, 24. ма -
ја, обе ле же на се о ска сла ва Ћи -
ри ло и Ме то ди је, и то про сла -
ва ма у цр кви и шко ли. У хра -
му на зва ном по пр вим сло вен -
ским про све ти те љи ма слу же -
на је ли тур ги ја, а уве че су уче -
ни ци ОШ „Жар ко Зре ња нин”
одр жа ли при ред бу у спорт ској
ха ли.

Два да на ка сни је, на пла тоу
ис пред Ме сне за јед ни це, Удру -
же ње же на „Ет но-ку так” при -
ре ди ло је че твр ти ба зар ру ко -
тво ри на под на зи вом „Ет но-да -
н”. На ње му су уче ство ва ла сва
пан че вач ка удру же ња, као и
она из Но вог Са да, Ов че, Ба -
нат ског Кар лов ца, Али бу на ра...
На те зга ма се на шло мно го то -
га за све уку се – од до ма ће хра -

не до ра зних кре а ци ја. Чак је
и ка ча ре вач ка шко ла из не ла
ђач ке ра до ве, по пут кор пи ца,
сак си ја и дру гих пред ме та. По -
ред то га, чла ни це удру же ња

„Па нон ке” одр жа ле су ра ди о -
ни цу за пу сто ва ње ву не, у ко јој
су уче ство ва ла број на де ца.

До га ђај је све ча но отво рио
гра до на чел ник Са ша Па влов,

на кон че га је усле дио кул тур -
но-умет нич ки про грам. На -
сту пи ли су ве те ра ни и мла ђи
ан самбл КУД-а „Чи гра”, а за -
тим су Ка ча рев ка Еми на Ра -
дев ски, Љи ља на То мић из пан -
че вач ке ор га ни за ци је „Во лем
Ба нат” и Цре пај ка Ја сми на
Иса и ло вић чи та ле сво ју по е -
зи ју. Де ца из Пе вач ке гру пе
„То ше Про е ски” из ве ла су не -
ко ли ко ну ме ра, а Је ле на Ан -
тев ски је ин тер пре ти ра ла ко -
сов ске ме ло ди је.

До ма ће удру же ње исто вре -
ме но је про сла ви ло тре ћи ро -
ђен дан, па је пред сед ни ца Зо -
ра Чу брић по де ли ла за хвал ни -
це за слу жним чла но ви ма и при -
ја те љи ма, а све је за вр ше но
дру же њем уз пе сму и игру.

СЛАВ СКИ ДА НИ И У ДО ЛО ВУ

Ра зно вр сно око се о ских пра зни ка
Из ме ђу две сла ве – ру мун ске
и срп ске – у До ло ву је би ло ве -
о ма за ни мљи во и са др жај но.
Све је прак тич но по че ло 9. ма -
ја обе ле жа ва њем сла ве ло кал -
не ру мун ске пра во слав не цр -
кве, да би се пра знич на ат мос -
фе ра по но во осе ти ла осам да -
на ка сни је, ка да је одр жа на ру -
ко мет на утак ми ца из ме ђу до -
ма ћи на и Ја бу ча на.

По том је упри ли чен Деч ји
фе сти вал ру мун ског фол кло ра
(о че му је „Пан че вац” већ пи -
сао), а за то вре ме је фан фа ра

КУД-а „Јон Кре ан ге” на сту пи -
ла на фе сти ва лу ли ме них ор -
ке ста ра у Ме си ћу. Тур нир у ка -
ра теу при ре ђен је у не де љу, 19.
ма ја, у про сто ри ја ма шко ле.

Истог да на је Удру же ње свих
пен зи о не ра До ло ва, у са рад њи
с Ме сном за јед ни цом и До мом
кул ту ре, за пре ко пе де сет чла -
но ва ор га ни зо ва ло јед но днев -
ни из лет на ре ла ци ји од ма на -
сти ра Ра ва ни ца и Све та Пет ка
до из ле ти шта Гр за код Па ра -
ћи на. Они су већ сми сли ли и
сле де ће пу те ше стви је, па ће та -

ко 13. ју на оби ћи Сре бр но је -
зе ро, твр ђа ву Го лу бац и ма на -
стир Ту ма не.

На сам дан сла ве Пре нос мо -
шти ју Све тог оца Ни ко ла ја, у

сре ду, 22. ма ја, Ак тив мла дих
улеп шао је глав ни се о ски трг
но вим сад ни ца ма цве ћа. Цен -
трал на про сла ва од и гра ла се у
Ве ли кој цр кви, као и у Ме сној
за јед ни ци, уз ре за ње ко ла ча и
кул тур но-умет нич ки про грам,
то јест не ко ли ко ко ре о гра фи ја
до ма ћих фол кло ра ша.

На по слет ку, у не де љу, 26.
ма ја, у скло пу обе ле жа ва ња по -
ме ну тих пра зни ка, до ло вач ка
сек ци ја удру же ња ло ва ца ор -
га ни зо ва ла је га ђа ње гли не них
го лу бо ва.

Контејнери у пољу мета крадљиваца

СЛАВ СКИ ДА НИ У КА ЧА РЕ ВУ

Удру же ње же на про сла ви ло тре ћи ро ђен дан
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По треб но је да се ста би ли зу је те,
сре ди те сво је емо ци је и не упа да -
те у не по треб не кон флик те. Не -
мој те ис хи тре но до но си ти од лу ке
у ве зи с по слом. Чар ке са са рад -
ни ци ма би ће го то во сва ко днев не.
Ре ша вај те при о ри тет не ства ри и
из ми ри те ду го ве.

Ове сед ми це иде те из крај но сти у
крај ност: од пот пу не еу фо ри је до
пот пу не пра зни не. Кон цен три ши -
те се на оно што ствар но же ли те
и пот пу но се по све ти те то ме без
дво у мље ња. Ва ге умет ни ци и оне
ко је се ба ве јав ним по сло ви ма,
има ће ве ли ки до би так.

По све ти те се ра ду на по ста вља њу
здра вих те ме ља за бу ду ћи по сао
ко ји пла ни ра те. Ра ди те и на нај -
сит ни јим де та љи ма, не до зво ли те
да вам ишта про мак не. Страст ће
вас по не ти ове сед ми це, флер туј -
те сло бод но, дај те на во љу сво ме
ср цу и вра ти те осмех на ли це.

Сед ми ца пред ва ма до но си зна чај -
не до бит ке и мо гућ ност за на пре -
до ва ње или за но ви по сао. Чак и
парт нер ски по слов ни од но си до но -
се до бит ке. Љу бав ни жи вот је на
ма лој пре крет ни ци. Ако ни сте за -
до вољ ни, мо ра те ви има ти ини ци -
ја ти ву за ре ша ва ње про бле ма.

Пра во је вре ме да кре не те у ак -
ци ју и раш чи сти те све не по треб -
но око се бе. Ако има те би ло ка -
кве па пи ро ло шке про бле ме,
аспек ти ука зу ју на њи хо во по -
вољ но ре ша ва ње. Мо гућ је и не -
ки хо но рар ни по сао. Не мој те се
ште де ти у љу бав ним од но си ма.

Оно што вас тре нут но нај ви ше
бри не, а то су ма те ри јал ни про -
бле ми, ре ши ће се сти ца јем срећ -
них окол но сти. По слов ни при ја -
тељ или не ко с ким сте ра ни је
са ра ђи ва ли, опет ће вам по мо ћи
да ре а ли зу је те сво је пла но ве.
Љу бав на при ча по но во по чи ње.

Из бе га вај те по ве ра ва ње при ја те -
љи ма, јер вам бе за зле но из ре че -
на реч мо же до не ти го ми лу про -
бле ма. При пре ми те се за про ме -
не ко је ће усле ди ти у на ред ном
пе ри о ду, а до го ди ће се у свим
сфе ра ма ва шег жи во та. Љу бав ни
жи вот вам по ста је као тор на до.

Ну ди ће вам се на из глед сјај на
са рад ња са ино стран ством, али
бо ље да је из бег не те. Ни је све
она ко ка ко на пр ви по глед из гле -
да. Но вац вам сти же пу тем по -
сре до ва ња у скла па њу не ких по -
сло ва. По ка жи те парт не ру ви ше
љу ба ви, а ма ње љу бо мо ре.

Пра ви је тре ну так да ко нач но де фи -
ни ше те сво ју ве зу, но ви по че так или
де фи ни тив ни крај. Све из ме ђу то га
до не ће вам мно го сва ђа. На по слов -
ном пла ну сте на ве ли кој пре крет ни -
ци. До бро раз ми сли те ако вам не ко
по ну ди за јед нич ки по сао. Про ве рите
да ли је све у за кон ским окви рима.

Про бле ми из про шло сти ко ји вам
већ ду го сто је за вра том по ла ко ће
се ре ша ва ти је дан по је дан. Си ту -
а ци ја ће на тре нут ке де ло ва ти на -
пе то и без из ла зно. Већ кра јем
сед ми це све се ре ша ва са мо од
се бе. Парт нер вам пру жа мно го
љу ба ви и без ре зер вну по др шку.

Ни је све иде ал но, али ула зи те у
из у зет но по во љан по слов ни пе ри -
од. Не што са ми, не што уз по моћ
са рад ни ка, ус пе ће те да ре а ли зу је -
те све сво је пла но ве и да на пра ви -
те ве ли ки по мак у по слу. Поч ни те
по сле то га да пла ни ра те од мор с
парт не ром и учвр сти те сво ју ве зу.

Де ви це ко је су у бра ку, у овој сед -
ми ци би ће су о че не с ра зним тур бу -
лен ци ја ма. С дру ге стра не, по слов -
ни жи вот ићи ће ли ни јом успо на.
Нај ви ше ће вас ра до ва ти ве ћи при -
лив нов ца, а мо гу ће је да ће те по -
че ти да ре ша ва те и пи та ње сво је
имо ви не и ста рих по тра жи ва ња.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

РЕШЕЊА – Скандинавка:Призрен, разлика, ЕЗ, Екип, срс, апа,
Попа, ас, акант, н, ортаци, историк, станар, п, Кинка, РД, О’Тул,
АОК, Ола, влас, ар, кампари, арпаџик. Бела укрштеница:саучеш-
ће, редактор, ерар, ићи, дар, став, ат, Спира, платан, силоси, право,
ај, Рина, Ака, еје, Влах, матурант, аналиста. Судоку:947683512,
813952674, 625147983, 139728465, 584316297, 276495831,
462831759, 398574126, 751269348. Испуњаљка:Марјанов,
Аркадије, геометар, антилопа, Врбљанац, Манакова, Глигорић
(коначно решење: Марко Милановић). Анаграм: Пигмалион

АНАГРАМ

ДЕЛО БЕРНАРДА ШОА

На испиту МНОГИ ПАЛИ,

наслов дела нису знали.

Сами упишите црна поља. Иза описа, у загради, означено је колико
их има у поједином реду односно колони.

ВОДОРАВНО: 1. учешће у нечијем болу (0), 2. лице које припрема и
редигује текст за штампу (0), 3. државна благајна (лат.) – ходати (1), 4.
поклон – поза, положај (1), 5. коњ (песн.) – један од два попа из Срем-
чевог романа (1), 6. листопадно дрво (2), 7. велика спремишта за жита-
рице (2), 8. скуп прописа – узвик бола (1), 9. наша стара глумица (Ита)
– лука у Израелу (1), 10. птица грабљивица (мн.) – припадник једне
наше националне заједнице (1), 11. ученик завршног разреда средње
школе (0), 12. летописац (0).

УСПРАВНО: 1. дан у недељи – опрема (1), 2. сода-вода – индонежанска
провинција на острву Нова Гвинеја (1), 3. ударац – небеско тело (1), 4.
драж – писани знаци у алфабету – улица (скр.) (2), 5. енигматски клуб
(скр.) – наше мушко име – пилотска акробација (2), 6. узети у заштиту,
бранити – речни рибар (1), 7. филм Виторија де Сике – врста траве, тра-
торак (1), 8. стари назив главног града Јерменије Јеревана – луксузни
бродић (1).

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

СКАНДИНАВКА

КОТЛИНА
У СЕВ. МА-
КЕДОНИЈИ

ЗРИКА-
ВОСТ

ПРЕДЛОГ
УЗ 

ГЕНИТИВ

ОПАКЕ, 
ПАКОСНЕ

УРЛИК
СПОРТСКИ 

ТИМ
СИЛЕЏИЈА,
НАСИЛНИК

ГРАД 
НА 

КОСМЕТУ

РЕЗУЛТАТ
ОДУЗИ-
МАЊА

ЕВРОПСКА
ЗАЈЕДНИЦА

(скр.)

ФРАНЦ. СП.
ЛИСТ 

ФК. ИЗ 
СУБОТИЦЕ 

ТРНАЦ,
ЖМАРАЦ

ЗАДАХ

ИМЕ БАН-
ДЕРАСА

НАШ 
ПЕСНИК
(Васко)

ШАМПИОН

ГРАД У
ИТАЛИЈИ

МЕДИТЕ-
РАНСКА
БИЉКА

СИМБОЛ
АЗОТА

КРУЖНЕ
ТЕСТЕРЕ

КОМПА-
ЊОНИ

КОРЕКЦИЈА

ИСТОРИ-
ЧАР

КОРИСНИК
СТАНА

ВИЗИГОТ-
СКИ КРАЉ,

АЛАРИХ

19. СЛОВО
АЗБУКЕ

МУЗИЧАРКА
(Рита)

ВАЛУТА
У САД

РИБАРСКО
ДРУШТВО

(скр.)

ЕНГЛ. ГЛУ-
МАЦ (Питер)
НАСЕЉЕ ОД

ШАТОРА

АМАТЕР-
СКИ ОД-

БОЈКАШКИ
КЛУБ (скр.)

РЕКА У 
РУСИЈИ
БАЊА У
БЕЛГИЈИ

ДЛАКА
КОСЕ

ДЕО 
ХЕКТАРА
ПРВО И

29. СЛОВО

ВРСТА 
АПЕРИ-

ТИВА

ВРСТА
ЛУКА

Слогови: АН, АР, ВА, ВРБ, ГЕ, ГЛИ,
ГО, ДИ, ЈА, ЈЕ, КА, КО, ЛО, ЉА, МА,
МАР, МЕ, НА, НАЦ, НОВ, О, ПА,
РИЋ, ТАР, ТИ.
ВОДОРАВНО: 1. панчевачки ФИДЕ
мајстор (Жика), 2. име председника
Светске шаховске федерације (ФИДЕ)
Дворковича, 3. стручњак за премер
земљишта, геодета, 4. тропска живо-

тиња из породице преживара, 5. ново-

сељански ФИДЕ мајстор (Алексан-
дар), 6. руско-српска шаховска веле-

мајсторка (Марија), 7. наш легендар-

ни шаховски велемајстор (Светозар).
Слова на осенченим пољима, чита-

но степенасто одозго надоле, дају
име и презиме младог панчевачког
шахисте (са слике), вишеструког
првака Србије у више старосних
категорија.

1

2

3

4

5

6

7

ИСПУЊАЉКА

СУДОКУ

4 6 8

8 1 5 2 4

9 3

1 2 8

8 3 6 9

4 9 1

4 2

3 5 7 2 6

6 9 4
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ПАКЕТ 1 

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

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

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

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

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

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

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

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

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

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница Панчево

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

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

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

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

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КАМИОН ивеко ривал 40/10
Х нерегистрован, 1.000 евра.
062/465-777. (277923)

СЕАТ кордоба 1.4 цца, 2009.
годиште, први власник.
064/136-42-00. (277940)

ПРОДАЈЕМ повољно рено 9,
1983. годиште, столарску те-
згу, иконе интерзије, металну
гаражу. 013/320-013,
064/993-35-26.

ЗАСТАВА пунто, октобар
2009, власник, гас, гаражи-
ран, прешао 60.000. 064/240-
93-84. (277967)

ТОЈОТА РАВ 4 Д 4, 2005,
160.000, први власник, додат-
ни алу-точкови са зимским
гумама, еуро кука, bull bar.
Повољно. 063/270-492.
(277984)

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ОКТАВИЈА А 4, 1.9 ТД, 2008,
регистрован, гаражиран, вла-
сник, повољно. 063/345-837.
(278018)

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

ПРОДАЈЕМ фијат 500 л, у из-
ванредном стању, очуван и
гаражиран. Тео. 064/158-10-
16, 062/101-31-73. (278048)

СТИЛО 1.6, 2004, петора вра-
та, атестиран плин, фул опре-
ма, власник. 064/130-36-02.
(278084)

ПУНТО 1.3 мултиџет дизел,
2004/2005, петора врата,
152.000, фул опрема.
064/130-36-02. (278084)

АСТРА 1.7 ДТЛ, 2001, петора
врата, фул опрема, у првој
боји. 064/130-36-02. (278084)

ФОРД мондео 2.0ТДЦИ,
2003, караван, фул опрема,
може замена. 064/130-36-02.
(278084)

ПЕЖО 206, 1.4, 2004, мета-
лик, металик, дигитална кли-
ма, гаражиран, власник.
064/142-55-93. (278114)

РЕНО премиум узор 2002. го-
диште са приколицом, снага
303/412. 063/103-04-33. (278139)

ПРОДАЈЕМ балирану детели-
ну, прво кошење. 063/839-79-
07. (278004)

ФОЛКСВАГЕН голф 5, 1.9,
ТДИ spor tli ne, 2006. годиште,
у одличном стању.  Тел.
063/184-75-95. (4815)

КУПУЈЕМ возила од 70 до
1.300 евра, у било ком стању.
062/193-36-05. (278229)

КЛАСИЧНИ телевизори, по-
ловни – 37, 51, 72. 066/348-
975. (278036)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, мини ел. шпорет
и половни делови веш-маши-
на. Тел. 013/252-05-20,
063/703-76-07. (278020)

ПРОДАЈЕМ мањи дрвени ор-
мар, симпо производња, и
кревет. Тел 013/ 317-633 (СМС)

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

СУДО-МАШИНА, турбо рер-
на, тросед, мојца, угаона гар-
нитура, комода, собни сточи-
ћи, компјутерски столови,
шиваће машине. Тел.
063/861-82-66. (278108)

ПРОДАЈА огревног дрвета;
буква, багрем, цер, услужно
сечење, цепање и уношење.
Босанац 013, 064/357-82-08.
(278111)

ПРОДАЈЕМ машину за одва-
јање коштица из воћа, нова,
јефтино. 064/201-72-16. (277947)

НА ПРОДАЈУ прасићи,око 20
кг. 063/714-01-30, 013/370-
398. (277960)

ЗАМРЗИВАЧ са фиокама 6,
веш-машина канди, исправ-
на. 065/251-28-97. (278017)

КРУЊАЧ-прекрупач, старин-
ски писаћи сто, апарат за ва-
рење, ципеларник, шиваћа
машина. 064/139-04-48. (278019)

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

ПРОДАЈЕМ викендицу воћ-
њак 25 ара, приколицу, по-
вољно. 313-716, 062/262-949.
(278051)

ДЕЛОВИ југо, кец, суза, мото-
ри, петостепени мењач.
064/856-60-65. (278144)

АУТО-КЛИМЕ за све типове

возила сервисирамо и пуни-

мо гасом са дигиталном ма-

шином. Пуњење са заменом

уља и УВ бојом 2.500 динара.

„Фриготехник”, 013/361-361,

064/122-68-05. 

ШКОДА ro om ster 2008. годи-

ште, прешао 98.000, први

власник. 069/126-23-39. (278196)

КУПУЈЕМ аутомобиле од 80

до 1.500 евра, стање небитно.

063/165-83-75. (278229)

ПРОДАЈЕМ прасиће и јагњад.
Тел. 632-15`1, 064/320-25-85. 

ДВА бицикла из Немачке,
алуминијум КТМ ge ne zis.
063/248-104. (278043)

ВЕШ-МАШИНА горење у од-
личном стању, 6 кг веша.
063/248-104. (278043)

ДРВЕНА ВАГА, 500 кг, са те-
говима – 6.000 динара, ком-
пјутерски сто са столицом,
3.000 динара. 060/380-56-20.  

ПРОДАЈЕМ усисивач кирби
полован, исправан, 3.500 ди-
нара. Те. 069/194-96-12. (278060)

КОКЕ носиље старе два месе-
ца, расе тетра СЛ, вакциниса-
не. 063/315-381. (278028)

ПРАСИЋИ на продају. Тел.
064/193-15-93. (278062)

ПОЛОВАН бицикл, монтибајк
за одрасле, алпина, металик
сив, добар. 064/866-25-83. 

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

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

ПРОДАЈЕМ веш-машину горе-
ње, 543, 583, 644, замрзивач
вертикални. 064/129-73-60.

ПРОДАЈЕМ судо-машину и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000, нова. 371-
568, 063/773-45-97. (278122)

ПУРОМАТ, шпорет на дрва,
мали бојлер, мењач ауди.
Тел. 061/644-62-07. (278093)

ВИЛЕРОВИ гоблени „добри
пријатељи” и „пастирска иди-
ла”, апарат за слух нов.
064/471-33-99. (278188)

КОМПЛЕТ опрема за произ-
водњу интегралних штапића
и кора. 063/351-709. (278192

ЕЛЕКТРИЧНА печењара са
три коморе, 500 евра.
060/310-99-55. (278191)

ПРОДАЈЕМ гробницу на Ста-
ром гробљу. Тел. 064/255-61-
50. (278198)

ПРОДАЈЕМ столарску маши-
ну „бугарку”. 065/678-92-05.
(278210)

2. ЈУНА 2019, у Улици Браће
Јовнаовић, због селидбе вр-
шим распродају ствари и то;
душеци,угаона гарнитура,
креке, шпорете на дрва, ор-
мане, уградни шпорет и рер-
ну, мојца фотеље, замрзива-
че, шпорете, сто и столице,
Та пећ, разно. Можете погле-
дати од 8 до 15 сати.
064/155-38-13. (278214)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре. 064/158-
44-10, 063/101-11-47. (276999)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, старо перје,
гвожђе, акумулаторе, бакар.
066/900-97-04. (277953)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-60-36, 064/481-
14-77

КУПУЈЕМ мањи чамац.
063/232-086. (278083)

АМБАЛАЖУ од пива, вина,
co ca-co le, ракијске флаше от-
купљујем. 061/142-23-69. (278128)

АДРИА камп-приколица пен-
та 7 кс, први власник, прода-
јем. 066/408-426. (278150)

КУПУЈЕМО обојене метале,
веш-машине, замрзиваче,
гвожђе, акумулаторе, шпоре-
те, телевизоре, долазим.
061/206-26-24. (278199)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине, замрзиваче, те-
левизоре. 061/321-77-93. (278194)

КУПУЈЕМО секундарну сиро-
вину, гвожђе, старе лимузине,
лово, веш-машине, замрзива-
че, бакар. 061/322-04-94. (278199)

КУПУЈЕМ старо перје, ТА пе-
ћи, договор, долазак.
062/892-47-55. (278205)

КУПОВИНА секундарних си-
ровина: гвожђа, акумулаторе,
веш-машина, шпорета, фри-
жидера, обојених метала.
061/625-64-64. (278223)

ОМОЉИЦА, плац 11.5 ари,
приземље, објекат 200 квм,
гаража, струја, вода, бунар,
излаз на две улице. 064/260-
05-34. (278120)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту
са мањим плацем и помоћним
објектима. 063/570-897. (СМС)

СТАРЧЕВО, кућа, помоћни
објекти, плац 9.5 ари.
063/725-99-37. (4816)

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

ВИКЕНДИЦА спратна, на Де-
војачком бунару, 200 м од
раскрснице, легализована.
061/206-30-46. (276370)

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

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

СТАРА кућа, 7.5 ари, Цара
Душана 73, 48.000 евра.
063/820-53-34. (276879)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси. 013/371-561, 063/360-
165. (276777)

ЗЛАТИБОР продајем/мењам
кућу на Златибору за кућу-
стан у Панчеву. Тек, 069/158-
63-76. (276901)

КУЋА, Иваново, 60 квм, 7.5
ари, комфорна, легализова-
на, усељива, 18.000 евра.
063/372-428. (276173)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева, Ружина улица, 200
квм, 3 ара плаца, укњижена,
1/1, власник, 101.000 евра.
Вера, 065/994-26-26. (277970)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
Петра Драпшина 57, одмах
усељива., 064/348-05-68 (277528)

ПРОДАЈЕМ кућу са 4.5 ара
плаца, укњижено, ново, Стре-
лиште. 063/812-42-09. (277538)
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Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

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

Продаја огревног дрвета:

БУКВА, БАГРЕМ, ЦЕР. 

Услужно сечење, цепање и уношење.

„Босанац 013”, 064/357-82-08

ПРОДАЈЕМ грађевинске пла-
цеве, укњижени, 1/1, ново,
Стрелиште. 063/812-42-09,
063/368-135. (277538)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву.
065/219-59-73, 602-011. (277823)

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

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

ВЕЋА салонска кућа на ле-
пом месту. Максима Горког
60/а, Панчево. 063/771-46-
98, 063/770-03-31. (277749)

КУЋА у насељу Шумице,
Старчево, приземна, са пот-
кровљем, термоизолована и
уређена, 150 квм, плац 4.5
ари, легализована, 40.000
евра. 064/202-78-50. (277743)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици,
две стамбене јединице, ЦГ.
Тел. 367-261, 062/348-137.

СТАРЧЕВО, кућа, 12 ари, ле-
гализована, помоћни објекти,
поткровље неурађено.
064/190-34-49. (277788)

ПЛАЦ са старом кућом, 6
ари, близина центра.
064/136-42-00. (277940)

ПРОДАЈЕМ двоспратну кућу
у Качареву, 250 квм, локаци-
ја одлична. Тел. 063/401-052. 

ПРОДАЈЕМ две куће у Војло-
вици на једном плацу, легали-
зовано. 013232-21-30,
063/162-50-00. (277950)

ПРОДАЕЈМ викендицу у Де-
војачком бунару. Тел.
062/379-430. (277959)

ПРОДАЈЕМ плац – башта 11
+ 3 ара, Панчево, Иве Кур-
јачког 149. 065/110-12-80. 

КУЋА, Бања Врујци 60 квм, 6
ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (277995)

КУЋА на продају у Мраморку.
Тел. 061/2467-72-76. (277997)

МРАМОРАК, комфорна ку-
ћа, 14 ари плаца под воћем.
Тел. 064/311-41-94. (278063)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
120 квм, централно. 069/869-
63-11. (278077)

ПОЛОВИНА кућа, улични део
са двориштем, 35 квм, рено-
вирано, 17.000 евра.
065/224-55-14. (278078)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4 ара,
трофазна, канализација,
35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278125)

КУЋА, 138 квм, локал 30 квм,
Војловица, без посредника.
063/879-58-14. (278107)

ВИКЕНДИЦА са објектом од
150 квм, може замена за ма-
њи стан, ауто уз доплату. Ви-
кенд насеље Долово.
064/305-74-64. (278110)

КУЋА старија, 5 ари, амбу-
ланта Горњи град, само
71.000. 069/113-96-04. (278115)

ХЕКТАР земље, северна зона,
поред асфалта, само 16.500.
069/113-96-04. (278115)

БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, но-
вија, 110 квм, 7,45 ари,
17.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (278125)

КУЋА, новија, спратна, 200
квм, помоћни објекти, 5.5
ари, легализовано. 063/708-
68-45. (278145)

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

КАЧАРЕВО, кућа, 100 квм на
11 ари, усељива, повољно.
064/172-86-12. (278091)

ПОВОЉНО продајем плaц на
Караули. Тел. 062/198-13-88. 

СВЕТОГ САВЕ, 220 квм, 5,2
ара, 120.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64. (278137)

ШИРИ ЦЕНТАР, лепа двори-
шна нова кућа, 72 квм,
45.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64. (278137)

ВОЈЛОВИЦА, прелепа, 120
квм стамбених, 14,5 ари, сре-
ђено, 60.000. (398), „Кров”.
060/683-10-64. (278137)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 76
квм, нова, укњижена, усељи-
ва, 5 ари, 25.000. (679),
063/836-23-83. (278163)

УЖИ центар, нова прелепа
кућа, 5 ари, договор. (679),
063/836-23-83. (278163)

ПРОДАЈЕМ уређен воћњак 18
ари, Кудељарски насип.
063/472-669. (278187)

СТАН 46 квм, на првом спра-
ту. 064/136-42.00. (277940)

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

ПРОДАЈЕМ трособан стан, 77
квм, на Стрелишту, цена
45.000 евра. Тел. 064/421-46-
07. (277954)

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

НОВОГРАДЊА, Светозара
Милетића, Куткова зграда, 50
квм, III спрат, 40.000 евра.
063/801-56-63. (277998)

НОВА МИСА, 83 квм, тросо-
бан, ВПР, терасе, подрум,
укњижен, 41.500. 063/262-
675. (278026)

НОВА МИСА, нов трособан,
83 квм, I, 42.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-52. 

НОВА МИСА, нов трособан,
103 квм, II, 46.500. (300),
„Ћурчић”, 362-816, 063/803-
10-52. (278046)

ЦЕНТАР двособан, IV, 49
квм, 29.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (278052)

КОТЕЖ 1, једноипособан, IV,
комплетно сређен са новом
кухињом, 31.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (278052)

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

НОВА МИСА, 60 квм, полусу-
терен, леп, 21.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (278125)

НОВА МИСА, сутерен + при-
земље, 146 квм, 46.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901. (278125)

ПРОДАЈЕМ једнособан дво-
ришни стан у центру, новије
градње. Тел. 066/318-235. (278090)

КОТЕЖ 1, 2.0, 50 квм, тераса,
двостран, I спрат. 064/121-
58-06. (278098)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (278106)

СОДАРА, трособан, ТА, III,
ПВЦ, паркети, 40.000; двосо-
бан, IV, TA, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (278133)

ТЕСЛА већи двособан, ЦГ, III,
39.000; једнособан, договор;
двособан, II, TA, 33.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. (278133)

ЦЕНТАР, трособан, II, ЕГ, 90
квм, 73.000; двоипособан, 66
квм, ЦГ, VI, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (278133)

ДВОРИШНИ стан, 23 квм,
ПВЦ, паркети, 14.000, нова
Миса, 33 квм, 14.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (278133)

ТЕСЛА, двособан, 53 квм, III,

ЦГ, усељив, 35.000, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

064/234-36-01.  (278158)

СОДАРА, двособан, 58 квм,

V, ЦГ, 35.000. (353), „Преми-

ер”, 352-489, 063/800-44-30. 

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
35 квм или мењам за гарсо-
њеру уз доплату. 062/967-16-
21. (278165)

КОТЕЖ 2, комфоран сређен
двособан стан, 65 квм, ВПР,
38.500. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278184)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58
квм, III спрат, 35.000. (238),
„Тесла некретнине”, 064/668-
89-15.  (278184)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
квм, тераса, II спрат, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.  (278184)

НОВО у Агенцији „Тесла не-
кретнине”, посебне погодно-
сти за продавце некретнина.
064/668-89-15. (278184)

НОВА МИСА, новоградња, 95
квм, трособан, лукс станови
завршни радови у току. Мо-
гућност кредита 062/966-92-
96. (278153)

ЦЕНТАР, Светог Саве ново-
градња, 47 квм, II спрат,
лифт, гаража, гас, укњижен.
062/966-92-96. (278153)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
квм, II, ЦГ, сређен, 43.000,
договор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (278158)

ШИРИ ЦЕНТАР, једнособан,
25 квм, IV, TA, без улагања,
20.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (278158)

МИСА, једноипособан, 50
квм, I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (278158)

СТАН на продају, нов, центар
града, приземље, повољно.
Тел. 063/109-78-88. (278131)

ЦЕНТАР, V спрат, мањи јед-
нособан, новији, 19.000. „Те-
сла некретнине”, 064/668-89-
15.  (278184)

ТЕСЛА, добар двособан, 54
квм, тераса, II спрат, ТА,
35.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (278184)

ПРОДАЈЕМ стан у Тамиш Ка-

пији, 62 квм, IV спрат.

063/329-340. (278178)

ТЕСЛА, двособан, 54 квм, II,

TA, добар, 35.000. (049),

„Мустанг”, 069/226-66-58. 

ПРОДАЈЕМ трособан комфо-
ран стан, 85 квм, могућа за-
мена за мањи. 063/167-88-87. 

ШИРИ ЦЕНТАР, једнособан,
тераса, намештена, усељив,
20.000, договор. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-20. 

КОТЕЖ, 65 квм, двоипосо-
бан, 42.000, 56 квм, двосо-
бан, 28.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. (278068)

КОТЕЖ 2, двособан, ВП,
30.000 евра. (470), „Дива не-
кретнине”, 345-5434,
064/246-05-71. (278076)

ДВОСОБАН, I спрат, ЦГ,
Стрелиште, 29.000 евра.
(470), „Дива некретнине”,
345-5434, 064/246-05-71. 

ЈЕДНОИПОСОБАН, 45 квм,
центар Стрелишта, ЦГ. (470),
„Дива некретнине”, 345-5434,
064/246-05-71. (278076)

ГОРЊИ ГРАД, нова зграда, 33
квм, III, гас, тераса, 22.500.
„Кров”, 060/683-10-64. (278137)

НОВ СТАН, 60 квм, II спрат,
близина апотеке, школе, врти-
ћа. Власник. 060/314-61-45. 

МИСА, сређен, једнособан,
32 квм, сутерен, мало двори-
ште, 14.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (278137)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55
квм, ТА, приземље, сређен,
две терасе, 29.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58. 

СТРЕЛИШТЕ, 44 квм, II, ЦГ,
30.000, двособан, II, ТА,
30.000, Котеж 2, леп двосо-
бан, договор. „Лајф”,
061/662-91-48. (278133)

ХИТНА ПРОДАЈА, стара Ми-
са, кућа на 5,5 ари, 25.000,
Кудељарац на 5 ари, 35.000.
„Лајф”, 061/661-91-48. (4816)

ЦЕНТАР, дуплекс, троипосо-
бан 80 квм, пети спрат, нема
лифт, 48.500 евра. 064/888-
25-00 (СМС)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80 квм,
IV, терасе, власник, договор.
013/331-079, 063/770-45-55. 

КОТЕЖ 1, двоипособан, 64
квм, 38.000, Тесла, део куће,
55, 25.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (278157)

СОДАРА, 2.5, ЦГ, 76, 42.000;
двособан, 55, ТА, 23.000.
(338), „Јанковић”, 348-025. 

66 КВМ, ПР + двориште,
22.000 евра, Миса, Маргита,
690 евра/квм. 063/377-835., 

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

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

НА ПРОДАЈУ најмањи и нај-
функционалнији намештен
двособан стан у Панчеву - Те-
сла. Погодан за трочлану или
двочлану породицу. Тел.
069/165-89-98 од 10 до 20
сати. (277933)

ДВА ЛАНЦА земље на Новосе-
љанском путу. 063/103-04-33. 

КУЋА, Војловица, 180 квм, 5
сеоба, 3.5 ара, 46.000.
065/367-71-71. (278151)

МИСА, кућа три етаже,
65.000; Ново Село 9 ари, но-
вија, 50.000. (278157)

ПЛАЦ 26 ари, 7. јула, дозво-
љена градња 78%, 1/1.
064/229-78-68. (278158)

ПЛАЦ, Новосељански, 13
ари, поред фирме „Bri lum”,
ширина 16 м. 065/624-83-21. 

ПОТРЕБНИ плацеви за инве-
ститоре. Агенција „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15. 

ГОРЊИ ГРАД, 3 ара, 80 квм,
добар, 52.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67, 346-
392. (278209)
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ПРОДАЈЕМ ЛОКАЛ од 200 квм,

строги центар.     Тел. 064/640-32-80
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Ауто-перионици „Х2О”

у Панчеву због проширења
посла потребно више рад-
ника. Ако имате искуства
или жељу да се опробате
као перач аутомобила, ну-
димо Вам озбиљне и ква-
литетне услове за рад.

Фиксна плата, пријава,
редовна исплата, плаћен
пробни рад.

Све информације позивом
на број: 065/474-46-66

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

Продајем/издајем
нов локал 77 квм.

Ул. Св. Саве 59

Слободан, 063/776-66-91

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.

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

ПОТРЕБАН

кувар са искуством
и помоћна радница

Ресторан „Бели нарцис”

013/371-965
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СТРЕЛИШТЕ, троипособан,
77 квм, лукс, I, ЦГ, 62.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (278158)

СТРЕЛИШТЕ, четворособан,
78 квм, I, ЦГ, лукс, усељив,
62.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (278158)

КОТЕЖ 2, једнсобан, 37 квм,
ЦГ, VI II, усељив, укњижен,
24.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278163)

ВОЈНЕ ЗГРАДЕ, троипособан,
ЦГ, VI, велика тераса, леп по-
глед, 52.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (278163)

СОДАРА, двособан, 47 квм,
ЦГ, IV, сређен, без улагања,
33.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (278163)

ШИРИ ЦЕНТАР, новија згра-
да, двоипособан, ЦГ, III,
42.000. (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30. (278162)

КОТЕЖ 2, четворособан, III,
84 квм, ЦГ, 55.000. (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (278162)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49 квм,
ЦГ, ПВЦ, 29.000. (353), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-30. 

КОТЕЖ 1, двособан, II, 60 квм,
ЦГ, одличан, 36.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-30. (278162)

МАРГИТА, једнособан, II, 34
квм, гас, 26.000. (353), „Пре-
ми ер”, 352-489, 063/800-44-30.

КОТЕЖ 2, једнособан, 52 квм,
III, 29.000, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67, 346-
392. (278209)

КОТЕЖ 2, једноипособан, 64
квм, VII, повољно, 25.000.
(242), „Кварт”, 064/125-62-
67, 346-392. (278209)

КОТЕЖ 1, двособан, 64 квм,
V, 40.000. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-392. (278209)

ГАРСОЊЕРА 27 квм, тераса,
приземље, новоградња, вла-
сница, шири центар. 060/559-
47-94. (278219)

КУПУЈЕМ, нова Миса, недо-
вршен стан до 55 квм.
060/533-35-75. (278031)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретни-
не” потребан стан на Стрели-
шту, 24.000, исплата одмах.
064/668-89-15. (278185)

КУПУЈЕМ једнособан, једнои-
пособан, нижа спратностм,
кеш купац. 066/372-217. 

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

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

ИЗДАЈЕМ стан 46 квм на Ко-
тежу 2. 062/271-124 (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен једнои-
пособан стан на Содари, ЦГ,
клима. 064/245-88-57. (277928)

ИЗДАЈЕМ намештен стан, 46
квм, II спрат, центар, Војв.
Петра Бојовића 17-а, погодан
за самце. 063/712-62-84. (277934)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на дуже
у центру, искључиво запосле-
ном лицу. Тел. 064/290-60-37.

ИЗДАЈЕМ локал 40 квм, пре-
ко пута перона аутобуске ста-
нице, поред „Млечног цар-
ства”. 062/465-777. (277923)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру
18 квм, у Самачком. Тел.
069/271-63-99. (277969)

ВЕЋИ једнособан ненаме-
штен, Содара, ЦГ, од 1. јуна.
064/252-50-03. (277979)

ИЗДАЈЕМ једноипособан на-
мештен стан код Стоматоло-
шког факултета, 7. јула.
063/846-54-37. (278007)

ТЕСЛА, издајем двособан пра-
зан стан. Тел. 061/208-51-51. 

ДВОСОБАН намештен стан,
Котеж 2, звати после 17 сати.
Снежана. 060/806-00-06. (277785)

ИЗДАЈЕМ двособан ненаме-
штен стан на Тесли, ТА, I
спрат. 063/633-761. (278010)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нове ствари, интернет, ка-
бловска, клима, ЦГ. 335-807. 

ГАРСОЊЕРА, празна, грејање,
интернет, лифт, трећи спрат,
Содара. 063/803-05-99.

СТАН за издавање, Максима
Горког 97. 063/811-74-89,
061/348-20-00. (278065)

СТАН за самце или сезонске
раднике, Братства јединства
33, Војловица. 063/811-74-
89, 061/348-20-00. (278065)

ИЗДАЈЕМ дворишни једносо-
бан стан самцима, депозит.
061/182-37-90. (278072)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан, по-
себан улаз и струја, ужи цен-
тар. 065/865-66-70. (278111)

ГАРСОЊЕРА, центар, наме-
штена, I спрат, лифт, ЦГ, екс-
тра, 100 евра. 064/919-36-22. 

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. Раднички смештај,
центар. 063/502-211. (278097)

ТРАЖИМ кућу са двориштем.
062/330-186. (278126)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру наме-
штену самцу, центар, засебан
улаз. 061/131-79-04. (278147)

ИЗДАЈЕМ намештен дуплекс
у центру,г ас, 130 квм.
064/320-84-32. (278155)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце. 064/305-73-01. (278166)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру 20 квм, у центру. Тел.
062/640-020, 013/343-028. 

ЈЕДНОСОБАН полунамештен
стан за издавање. 064/145-
47-48, 061/175-00-15. (278176)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру у кући у Панчеву. Тел.
065/331-87-90. (278179)

ТЕСЛА, двособан, ТА грејање,
ненамештен, звати после 17
сати. 064/317-50-60. (278180)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу, по-
себан улаз. 060/354-55-54. 

ПРОДАЈЕМ /ИЗДАЈЕМ једно-
собне станове, сређени, Кра-
љевића Марка, насеље тип
Станко. 064/506-259. (278193)

НАМЕШТЕН једнособан, дво-
ришни стан, ТА, 80 евра код
Хотела „Тамиша”. 064/122-
48-07. (278024)

ИЗДАЈЕМ кућу намештено,
празно двориште, травњак,
прелепо мирно, Милорадо-
вић. 061/1295-40-84. (278211)

СОДАРА издајем двособан,
празан стан, ЦГ, кабловска,
интернет, плакари, усељив.
Тел 061/336-69-99. (278217)

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

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

ЛОКАЛ продајем или изда-
јем, центар, 18 квм, ново-
градња, излог, клима, изоло-
ван, легализован. Може заме-
на за њиву у к.о. Банатско
Ново Село или околини.
063/752-04-00.(277572)

ИЗДАЈЕМ локал, 40 квм, у цен-
тру, повољно. 064/850-70-69.

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

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм, Син-
ђелићева 35. 064/217-48-56. 

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (277887)

ИЗДАЈЕМ локал 68 квм, на
прометном месту – преко пу-
та Котежа 2, нов. 064/026-90-
54. (278005)

ИЗДАЈЕМ локал 55 квм, угао
Димитрија Туцовића и Ми-
хајла Пупина, Панчево. Те.
061/607-81-00. (278070)

ЦЕНТАР, ординација са ста-
ном и вртом, продајем.
063/751-07-79. (278073)

ИЗДАЈЕМ локал 80 квм и
канцеларијски простор. АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (278074)

ИЗДАЈЕМ локале 15 квм и
канцеларијски простор, у
пролазу Војводе Путника 29,
у пролазу. 063/278-250. (278074)

ИЗДАЈЕМ локал у Тамиш ка-
пији, 21 квм. 064/588-84-64. 

ИЗДАЈЕМ магацинске про-
сторе затвореног типа, ново,
у Јабуци. 063/351-709. (278192)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
пијацу, близина три школе.
060/351-03-56. (278197)

ИЗДАЈЕМ локал 30 квм, Ње-
гошева, некадашња оптика.
063/815-44-48, Жика. (278201)

ИЗДАЈЕМ пословни простор на
четвртом спрату у Војводе Пе-
тра Бојовића 3. 063/425-415.

ПОТРЕБАН водоинсталатер
са искуством за рад у Београ-
ду. Моб. 060/133-01-62 (СМС)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије са искуством за међу-
народни Румунија и Македо-
нија .Пријава, сталан посао.
069/301-17-00 (СМС)

ПОТРЕБНА помоћна радница
у кројачници. 062/471-951 (СМС)

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

WE I FERT дистрибуцији пића
потребни возачи Б и Ц кате-
горије, физички радници и
виљушкаристи. 062/446-285. 

РАЗРАЂЕНОМ салону у цен-
тру потребан фризер са иску-
ством. Плата 30.000.
064/470-74-43. (277573)

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

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

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

ПОТРЕБАН возач Б категори-
је за дистрибуцију штампе.
069/867-72-07. (277775)

ПРЕДУЗЕЋУ за рециклажу
електричног и електронског
отпада „Set re ci kla ža” d.o. o.
потребни физички радници и
радници у производњи. При-
јаве слати на of fi ce@ se tre ci -
kla za.rs  , лично или телефо-
ном 011/297-22-23. (ф)

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

ПОТРЕБАН мајстор за молер-
ске радове. 060/131-81-70. 

ПОТРЕБАН помоћни радник,
познавање ауто-лимарије,
фарбарије. 066/908-66-58. 

ПОТРЕБНА радница за рад у
кладионици Pla net win у
Старчеву. 063/436-770. (1277968)

ПОТРЕБНА радница са по-
знавањем руског језика.
060/043-52-98. (277974)

ПОТРЕБНА два КВ електри-
чара и два приправника. Кон-
такт 062/047-00-95. (278003)

РЕСТОРАНУ потребне коно-
барице. 064/349-93-43. (277984)

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри. 062/404-144. (277988)

ПОТРЕБНА одговорна особа
за рад на бувљаку – разноше-
ње кафе. 060/544-40-64. (277987)

ПОТРЕБНА спремачица за
рад у Црној Гори (апартма-
ни). 066/506-66-66. (278000)

ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, термоизо-
лација поткровља, купатила,
материјал. 060/131-81-70. 

МОЛЕРАЈ, глетовање, термо-
изоалција, купатила са во-
дом, гипсани плафони, мате-
ријал. 060/131-81-70. (278041)

WOR DRA DE тражи менадже-
ра грађевинског техничара
или инжењера са искуством,
може и пензионер. Тел.
063/102-94-16. (278055)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије за унутрашњи тран-
спорт. 064/140-70-87. (278092)

КАФЕУ „IM PE RIAL” потребна
девојка за рад. 063/372-221, 

ПОТРЕБНА радница за пека-
ру. 063/130-75-40. (278094)

ПОТРЕБАН продавац у кете-
рингу, примање поруџбина и
чекирање (м/ж). 061/623-16-
15. (278098)

ПОТРЕБАН возач достављач
хране кетерингу (м/ж).
061/623-16-15. (278098)

ПОТРЕБАН шанкер и коно-
бар ресторану(м/ж). 061/623-
16-15. (278098)

ПОТРЕБАН кувар (м/ж).
061/623-16-15. (278098)

ПЕКАР потребан, може и
радница у испомоћ. 062/404-
144. (278127)

„SI LEX” doo, Б. Шипоша 9,
тражи раднике за раду про-
изводњи фасадних материја-
ла. Тел. 063/109-78-88. (278130)

ПОТРЕБАН конобар/ица са
искуством, за рад. 063/779-98-
56, 063/508-719. „Arch”. (4816)

ПОТРЕБАН радник у ауто-пе-
рионици. Пожељно искуство.
Тел. 061/551-95-31. (278152)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 064/241-45-14. (278164)

ПОТРЕБНА радница са иску-
ством у радњи у центру.
061/653-57-67. 

ПОТРЕБАН сервисер беле
технике и помоћни радник.
Сервис „Ђурић”, 063/329-340.

КАФЕ „ЉУБИЧЕВО” тражи
конобара/цу са искуством.
069/364-10-04. (277859)

СЕНДВИЧАРИ „Буба ” по-
требне раднице. Јавити се на
број 064/874-08-22. (2782139

ПОТРЕБНА радница са иску-
ством за рад на роштиљу.
013/251-54-48 до 15 сати. 

ПЕКАРИ потребна продава-
чица. 063/193-75-30. (278203)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е кате-
горије, обавезно да има АДР.
Тел. 062/102-77-00. (278225)

РЕСТОРАНУ Po co Lo co по-
требна девојка за рад у шан-
ку. 064/874-03-01. (278218)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ ра-
дови, мајстори из Ковачице.
060/066-08-60. (СМС)

МОЛЕРСКО ГИПСАРСКИ ра-
дови, мајстори из Ковачице.
060/066-08-60. (СМС)

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

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

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, по-
правка и лакирање паркета
као и бродских подова.
060/643-21-53, 064/341-79-60.

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-00. (277279)

КЛИМЕ, сервис, продаја,
уградња, чишћење, демонтажа
свих модела. 060/681-73-88. 

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке шпо-
рета, бојлера, индикатора,
разводних табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-88. (277311)

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

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95. (277257)

ПОПРАВЉАМ, шпорете,
фрижидере, замрзиваче, ин-
сталације, итд., 060/180-02-
83. (277238)

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(275330)

КОСИМ траву тримером,
дворишта, воћњаке и остали
коров. Зоран, 061/683-67-48,
064/438-12-46. (277366)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, по-
правка и лакирање паркета
као и бродских подова.
060/643-21-53, 064/341-79-
60. (277176)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ња канализације, нове инста-
лације, поправке славина,
бојлера, водокотлића, венти-
ла, замена истих, туш-кабина,
фина монтажа, повољно.
013/377-930, 064/586-85-39. 

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетонира-
ње, стиропор, бавалит фаса-
де. 063/865-80-49. (277577)

КАМИОНСКИ превоз до два
кубика, кипер, шут, песак,
шљунак. 062/355-154. (277906)

БАШТЕ орем и култивирам.
063/855-92-70. (277916)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе.
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-28. 

МОЛЕРАЈ, глетовање, крече-
ње, фарбање, столарије и
остали радови, пензионерима
попуст. 062/564-494. (277955)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 063/842-84-
29. (277965)

РУШЕЊА кућа, шупа, утова-
ри, разбијање бетона, бето-
нирања, ископи, одношење
ствари, обарање стабала.
064/122-69-78. (278001)

СВЕ физичке послове ради-
мо: рушења објеката, зидова,
бетона, бетонирања, кошење,
ископи. 060/035-47-40. (278001)

СЕРВИС, монтажа клима уре-
ђаја, поправка беле технике,
ситне интервенције у кући.
060/637-07-51. (277992)

КАМИОН мали кипер, превоз
шљунка, сејанца, песка, ри-
зле, утовар, одвоз шута.
060/474-74-57. (278009)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински
радови на крову. 065/535-24-
56. (278012)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (278011)

КОШЕЊЕ траве, корова, ши-
шање живе ограде, дворишта,
викендице, воћњаци.
061/301-49-58. (278104)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомоби-
ла. Наташа, 361-474,
066/361-474, 060/361-47-41.
(278113)

ТВ и сателитске антене, мон-
тажа, дигитализација ТВ-а,
ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (278124)

МАСАЖА опуштајућа, ужи-
вајте потпуно, опустите тело
максимално. Повољно, Мари-
ја, 064/269-94-87. (278045)

НЕМАЧКИ, часови свим узра-
стима. Преводи. Припрема за
полагање свих нивоа знања
061/656-04-04, 352-892.
(278050)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње судопере, купатила, адап-
тације, замене, поправке, од-
мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (278056) 

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/157-
20-03. (278058)

ЕЛЕКТРИЧАР уграђује: видео
надзор, аларме, табле са ау-
томатским осигурачима, , ку-
патилске индикаторе, лед па-
неле, плафоњере. 064/134-
30-18. (278075)

СТАТИСТИКА, пословна ма-
тематика, студентима еконо-
мије, више пословне и сл. фа-
култета. Професорка. Дола-
зим. 063/842-81-90. (278083)

ХЕМИЈА, физика, матемаика,
припрема за малу матуру и
за упис на факултете. Основ-
цима, средњошколцима. Про-
фесорка. Долазим. 063/842-
81-90. (278083)

СВЕ ВРСТЕ физикалија, уто-
вар/истовар, чишћење, коше-
ње траве, разбијање бетона,
селидбе, одвоз шута, непо-
требних ствари, сл. Дејан,
061/626-14-50. (277829)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар, мон-
тажа, демонтажа намештаја.
Дејан, 061/626-14-50. (277829)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало,
најповољније. 065/361-13-13.
(277644)

ПРЕВОЗИМ повољно: песак,
шљунак, сејанасц, туцаник,
утовар/одвоз шута. 064/354-
69-94. (278148)

РАДИО бих као физикалац,
062/967-16-21, Панчево, око-
лина. (278165)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза. 065/334-
23-38. (278160)

ОЗБИЉНА поуздана жена чу-
вала би старо лице. 063/707-
19-88. (278169)

ОДГОВОРНА жена водила би
домаћинство и неговала ста-
рију особу 24 сата дневно.
069/577-09-66. (4816)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ ра-
дови, повољно. 060/689-82-
23. (278207)

КОМБИ превоз, вршимо све
врсте превоза, чистимо по-
друме, таване, дворишта, ста-
нове, гараже, износимо шут и
остали отпад. 061/641-81-39. 
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ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ
РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

рас пи су је

КОН КУРС

за рад но ме сто:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

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

адре су: zzzzpancevac@gmail.com

или

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

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

Рок за кон ку ри са ње: 15. јун 2019.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 и 31/19) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСАХИП „Петрохемија”,

ХИП „Азотара” и НИС „Рафинерија нафте
Панчево” у насељеном месту Панчево

Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана

генералне регулације комплекса ХИП „Петрохе-

мија”, ХИП „Азотара” и ХИП „Рафинерија нафте

Панчево” у насељеном месту Панчеву.

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 да-

на и то почев од 31. 05. 2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на jaв-

ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,

Ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-

тернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 05. 06.

2019.године у 12 сати, у Малој сали зграде Град-

ске управе Града Панчева.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана

18. 06. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Ма-

лој сали зграде Градске управе Града Панчева

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

„TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

raspisuje konkurs za sledeća radna mesta:

1. OPERATER NA PRESI ZA EKSTRUZIJU
ALUMINIJUMA – 1 Izvršilac

– mašinske struke, elektro struke ili automatičar

2. POSLOVNA SEKRETARICA

Obavezni uslovi:

– dobro znanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B kategorije

– dobra komunikativnost

Prednost:

– poznavanje office programskog paketa

– preporuke

3. VILJUŠKARISTA

– uverenje o osposobljenosti za zanimanje 

vozač-viljuškarista

– poželjno radno iskustvo

Ukoliko ste zainteresovani pošaljite svoj CV sa foto-

grafijom na e-mail: ljilja@tehnomarket.com ili se javi-

te lično na adresu: Skadarska 73, Pančevo

Kontakt telefon: 069/847-90-03, 013/307-700

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

PRODAJE SE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

u sledećim k. o.: 

– k.o. Banatsko Novo Selo, površina 92 ha

– k.o. Pavliš, površina 142 ha

– k.o. Vojvodinci, površina 19 ha

– k.o. Vlajkovac, površina 30.6 ha

Sve informacije na sledeći broj telefona:

063/280-996
(f/563)

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање 
о потреби израде студије о процени 

утицаја на животну средину

Носилац пројекта ГАЗПРОМ ЕНЕРГОХОЛДИНГ

СЕРБИЈА ТЕ-ТО ПАНЧЕВО д.о.о, Улица Спољно-

старчевачка бр. 199, поднео је захтев за одлучи-

вање о потреби процене утицаја на животну сре-

дину пројекта Повезаних инсталација за потребе

прикључења термоелектране топлане (ТЕ-ТО)

Панчево на постојећу инфраструктуру.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-

ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,

Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана

објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Сек-

ретаријата.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС

и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 и 31/19) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „GREEN FIELD 1” 

ЕКО-ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ-ЈУЖНО
ОД „ПЕТРОХЕМИЈЕ” У ПАНЧЕВУ

Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана

детаљне регулације „Greenfield 1” еко инду-

стријске зоне – јужно од Петрохемије у Панчеву (

у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 да-

на и то почев од 31. 05. 2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на jaв-

ни увид, у згради Градске управе града Панчева,

ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом

спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана

од 10 до 13 сати. Све информације у вези са огла-

сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном

облику, у трајању јавног увида, на званичној ин-

тернет страници Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-

кључиво у писаном облику, Градској управи Града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-

ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-

нице Градске управе Града Панчева, Трг краља

Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примед-

бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског

докумената биће организована дана 05. 06.

2019.године у 12 сати, у Малој сали зграде град-

ске управе Града Панчева.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана

18. 06. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Ма-

лој сали зграде Градске управе Града Панчева

Уколико дође до промене места или времена одр-

жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-

сиће се нови термин и место одржавања седнице

Комисије.

Потребна девојка за рад
у канцеларији.

CV слати на mail: office@alpinpancevo.co.rs 

Контакт телефон 013/377-098

ПОТРЕБНА особа до 45 година старости за рад у

производњи фирми која се бави услужним сечењем

и кантовањем плочастог материјала. Пријаве mailom:

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

радним данима од 8 до 16 сати.

УДРУЖЕЊЕ ОШТЕЋЕНИХ од падавине
града 2016. године вас позива да се јави-
те ради наплате, најкасније до 15. јуна.

062/872-79-11

Б и Ц категорију возио бих
комби, дуге релације.
063/774-84-42. (278186)

ЧИСТИМО подруме, таване,
купујем старо гвожђе.
061/206-26-24. (2781899

ЧИСТИМО таване, шут, по-
друме, радимо све послове.
061/321-77-93. (278199)

КОМПЈУТЕРИ сервис, по-
правка инсталација, нових
компоненти, одржавање. Бр-
зо, повољно. 060/351-03-54. 

ПАРКЕТ постављам и хоблу-
јем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с ма-
теријалом или без њега. Ноле
(имам и паркет), 013/665-
220, 063/847-74-38. (4812)

KIZ ZA – рушење старијих ку-
ћа и других објеката, утовар
и одвоз шута, ископ багерима
подрума, темеља, канала,
септичких јама. 013/366-888,
063/218-894. (277251)

KIZ ZA – сечење бетона и ас-
фалта, разбијање бетона, на-
сипање и сабијање терена
ваљцима и вибро плочама.
013/366-888, 063/218-894.
(277251)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мер-
цедес камиони, радници, по-
вољно. Вук, 063/278-117,
064/176-91-85. (276134)

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

РУШЕЊЕ кућа, утовар и од-
воз свих врста шута, разбија-
ње и сечење бетона, ископ
багерима. 064/648-24-50. (277251)

KIZ ZA – продаја квалитетних
бехатон коцки и припрема
терена са постављањем.
013/366-888, 063/218-894.
(277251)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима-уре-
ђаја. Овлашћени сервис Fri go
Pe đa. 013/301-300, 063/771-
24-16. (277327)

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

KIZ ZA – превоз шљунка, пе-
ска, сејанца и ризле. Услуге
виљушкара и великих виљу-
шкара носивости до 10 тона.
013/366-888, 063/218-894. 

ПРЕВОЗ малим и великим ка-
мионом (шљунак, песак, сеја-
нац, ризла, шута). 064/648-
24-50. (277251)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73. (277980)

ТЕПИХ сервис, дубинско пра-
ње тепиха, намештаја, комо-
ра. Превоз бесплатан. 302-
820, 064/129-63-79. 

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (277987)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, заме-
на вирбли, вентила, батерија,
санитарије, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
063/811-74-89, Јовичин. (277991)

СЕЛИДБЕ робе и ствари ком-
бијем и камионом, професи-
онално, екипа радника, све
релације по Србији. Лена
транспорт. 060/307-30-76. 

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном Војводина, Србија са или
без радника, најповољније
Лена транспорт. 060/307-30-
76. (278062)

СЕЛИДБЕ, камионски, комби
превоз, екипа радника, одво-
зимо непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-
77.67. Владимир. (277975)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо квали-
тетно са гаранцијом.  „Фриго-
техник”, 913/361-361,
064/122-68-05. (278149) 

КЛИМЕ свих типова и произ-
вођача сервисирамо, попра-
вљамо и уграђујемо са гаран-
цијом. Овлашћени сервис
„Фриготехник”, 013/361-361,
064/122-68-05. 

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, еки-
па радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја, 0-24, сва-
ког дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (278062)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74.(278062)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис – комбијима, камионима,
професионално, екипа рад-
ника, све релације по Србији,
откуп намештаја.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(278062)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (278062)

МОЛЕРСКО-ДЕКОРАТИВНИ
радови, термоиз9лационе
фасаде, гипсани радови, спу-
штеи плафони, преградни зи-
дови, изолација поткровља по
систему кључ у руке.
063/206-912. (278079)

НАЈАМ виљушкара за утовар
и истовар робе, телехендлера
за висинске радове до 18 ме-
тара. 064/648-24-50. (277251)

РОЈАЛ МГ: затварање тераса
провидном хармоником,
уградња/поправке; ролетне,
комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-вра-
та, роло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498. (278087)

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

ИЗГУБЉЕНА црна јакна са
два свежња кључева. Моли се
налазач да се јави. Следи на-
града. 064/929-02-10. (1277958)

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство V разреда
основне школе „Јован Јовано-
вић Змај”, на име Ана Стој-
чић. (277953)

ТРАЖИМ жену/девојку за
дружење. 066/541-31-39. (278109)

20. МАЈА изгубила сам блок-
че у ком ми је слика унука и
годишња карта АТП-а. Јовић
Драгица, 060/482-42-35. (278202)

ОГЛАШВАМ неважећом го-
дишњу пензионерску карту
издату од АТП-а на име Мир-
чевски Радмила. (278054)

ОЗБИЉАН, искрен, стамбено
ситуиран мушкарац, 47 годи-
на, овим путем би упознао
даму 35 + за брак. 064/582-
23-33. (278088)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (277596)

ХЕРЦЕГ НОВИ, Баошићи, леп
једнособан стан. Тел.
060/321-60-07. (277627)

СОКОБАЊА, у центру, сезон-
ски изнајмљујем трокреветни
апартм комплетно опремљен.
065/205-45-48. (277662)

СОКОБАЊА, апартмани, со-
бе, близу центра, Сокотерме,
ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68. (277629)

ИЗДАЈЕМ апартман са две
собе до 5 особа, клима, ин-
тернет. Доброта, Котор.
063/758-37-34. (278109)

ИЗДАЈЕМ апартман на Злати-
бору, вила Har mony, ново.
Тел. 063/758-37-34. (278109)
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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

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших

услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо ПО ПУСТ свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

Последњи поздрав

БОЈАНИ МИХАЈЛОВИЋ
1943–2019.

Синови МИША и АЦА, снаје СУЗАНА

и ИВАНА, унуци БРАНИСЛАВ, МАША,

ЗОРАНА, ПАВЛЕ и АНА

(80/278226)

Последњи поздрав нашем вољеном

КРСТИН БОРИВОЈУ БОБАНУ
1969–2019.

од мајке НАДЕ, супруге БИЉАНЕ и ћерки МИЛАНЕ и ТАМАРЕ

„Вољени никад не умиру”

(11/277976)

Последњи поздрав

БОРИ

од ЂУРЕ и СЛАВИЦЕ

из „Ловца”
(25/278002)

Био је лав, а у нашим срцима заувек лаф

БОРА поштар

САВА ЛАЗИЋ, БРАНКО ЈОЦИЋ, ЗОРАН Т. 

ПОПОВИЋ, ЈОЦА ДИЛЕР, ГОРАНЧЕ, БРАЦА,

БОРКО, БАЈА, БАЦКО, ЂОЛЕ, ШУРАДА, ГАНЕ,

БАГЕР, ВУЧКО, БАНЕ, ЛИМЕНИ, БОБАН, 

БОГИ и МИКША

(45/278063)

Нашем другу

БОРИВОЈУ
КРСТИНУ

Почивај у миру.
Од ШАЊИЈА, БАТЕ, МО-
КЕ и НЕШЕ (53/278102)

БОРИВОЈЕ
КРСТИН
БОБАН

Заувек ћеш бити у

нашем сећању.

Твоји школски

другари и другарице

ОШ „Васа

Живковић” , 

VI II-2

(68/278154)

Последњи поздрав
комшији

БОРИВОЈУ КРСТИНУ

од комшија из зграде

(78/278216)

26. маја 2019. престало је да куца велико срце наше драге супруге,

мајке и баке

ЉУБИЦЕ ЗЕЉКОВИЋ
1938–2019.

Вечно ћеш живети у нашем сећању и нашим срцима.

Почивај у миру вољена наша...

У великом болу твоји: супруг РАДОВАН, ћерке ГОРДАНА

и СНЕЖАНА, зет БРАНИСЛАВ и унуке МИЛАНА и СТАША

(32/278022)

Последњи поздрав нашој вољеној

ЉУБИЦИ ЗЕЉКОВИЋ
1938–2019.

Вечно ожалошћена сестра НАДА, 

САША и МИОНА

(35/278024)

Последњи поздрав нашој драгој

ЉУБИЦИ ЗЕЉКОВИЋ
1938–2019.

Ожалошћена сестричина ЉИЉА, ДРАГАН и АНДРИЈАНА
(36/278025)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ ЗЕЉКОВИЋ

Породице: РАДОВАНОВИЋ, БИГОВИЋ,

КУНДАКОВИЋ и СОЛЕША

(63/278136)

Последњи поздрав драгој комшиници

ЉУБИЦИ ЗЕЉКОВИЋ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Породица ГВОЗДЕНОВИЋ
(64/

Последњи поздрав

ЈАСМИНИ НИКОЛИЋ
рођ. Жељски

17. II 1962 – 22. V 2019.

Тешко је трагедију правдати судбином и

неизрециву бол лечити временом. 

Не прође ни дан да те неко не спомене, не про-

ђе ни час да суза за тобом не крене.

Вечно ожалошћена породица: ћерка

МИЛЕНА, син ЗЛАТКО и супруг МИЛЕНКО

(28/278014)

ЈАСМИНА

НИКОЛИЋ
Када би само знала ко-
лико ми недостајеш.
Отишла си тихо без по-
здрава, а ниси ме нау-
чила како то да пребо-
лим.

Твоја другарица
ГОРДАНА

(48/278085)

20. маја преминула је наша

ПАУЛИНА ДРАГАНОВ
1939–2019.

Нећемо те заборавити.
Твоја ћерка ОЛИВЕРА, унук МЛАДЕН, снаја ИВАНА и
праунук МИЈАТ (12/277977)

Опраштамо се од драге

ЉИЉЕ АРИЗАНОВИЋ
Памтићемо твоју племенитост, искреност и оданост.
Почивај у миру.

БРАНКА МИЛОВАНОВИЋ са породицом
(40/278040)

Последњи поздрав

оцу

ПРЕДРАГУ Б.

ЖИВАНОВИЋУ
1940–2019.

од синова

АЛЕКСАНДРА

и МИОДРАГА
(24/278000)

Последњи поздрав

драгом

БОШКУ

БИРЦЛИНУ

Пријатељи ЗОРА

и ЛАЗАР СИМИЋ

(33/278023)

26. маја изненада нас је напустила наша драга

МИРЈАНА БУКАЗИЋ ЦИЦА
1959–2019.

Ожалошћени: отац ВЕЛИЗАР, брат ЈОВИЦА, снаја
БРАНКА, братаница ГОЦА и НЕША

(73/1278181
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ТУЖНО СЕЋАЊЕ
4. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, даћемо пето-
годишњи помен мом сину

ДЕЈАНУ МАЈЕРУ
2014–2019.

Рекао си: „Враћаш се за пола сата”. Прође још
једна година, пролете и пета... А тебе нема. Боли
свака година, месец, дан. Свака успомена загр-
љај који недостаје, сећања која се трудимо да за-
памтимо. Иако те нема у животу, ти постојиш у
срцу, причи, мислима, Дејо мој.
И боли, боли...

Твоја неутешна мајка МИРА, отац БАТА, 
син ДЕНИС, сестра ИВАНА, ИВАН и АЊА

(56/278110)

БОЛНО СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН МАЈЕР
9. VI 1976 – 4. VI 2014.

Вољени мој Дејо, душо теткина.
Дан за даном пролази и све је даљи дан када си
изненада отишао без повратка и поздрава.
Верујем да си отишао на неко лепше и мирније
место.
Заборав не постоји, утехе нема. У мом срцу и мо-
јим мислима си стално присутан. Док живим жи-
већеш и ти срце теткино. Много, много ми недо-
стајеш.

Твоја заувек неутешна тетка АНКИЦА
са породицом

(65/278141)

Сећање на драге родитеље

МЕДАН

МАКСА СТАНКА
воскар и лицидер рођ. Пејић

1913–1994. 1917–2004.

С поносом успомене на њих чувају њихове ћер-

ке МИРЈАНА и ЗОРА с породицама
(34/1278023)

3. јуна 2019. навршавају

се две године од смрти

нашег вољеног

НЕБОЈШЕ

МАРКОВИЋА
9. IV 1973 – 3. VI 2017.

Нека те у тишини веч-

ног мира прати наша

љубав јача од заборава.

Заувек остајеш у нашим

срцима, мислима и се-

ћањима која не пролазе. 

Твоји најмилији

(60/278119)

НЕДЕЉКО МИШЉЕНОВИЋ

НЕЂА
1955–2017.

Прошле суд две пуне године откада ниси са нама.
ВрЕме пролази брзо а бол и даље остаје. Све што
осећам на папиру се не може написати.
Почивај умиру.

Воле те: мајка АНЂЕЛИЈА, ћерка СУНЧИЦА, 
унуци АНДРЕЈ и ЂОРЂЕ и зет ПЕТАР

(70/278161)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да ћемо на-

шој драгој и вољеној

ВЕСНИ

ИДРИЗОВИЋ
1946–2019.

одржати четрдесето-
дневни помен у суботу,
1. јуна 2019, у 12 сати,
на војловачком гробљу.
Време које пролази не
може ублажити бол и
тугу за тобом.

Твоји синови: САША

и СИНИША

(71/278170)

30. маја 2019. године
навршавају се три годи-
не откако нас је изнена-
да напустио

ЂОРЂИЈЕ

ГРУЈИЧИЋ

Дан за даном иде, ни је-
дан без сећања на тебе.
Премало је речи а пре-
више туге да ти кажемо
колико недостајеш!
Заувек у нашим срцима.

Супруга ДРАГИЦА,
ћерка НАТАША
и унук САНДРО

(72/278175)

Навршава се десет година откако смо остали без своје
нане

ДЕСАНКЕ СТАМБОЛИЋ
Увек у нашим срцима.

Ћерка МИРЈАНА, унук ДАРКО и зет АДАМ
(74/278183)

Прошла је година от-

како није са нама

СРБИНКА

МАРИНКОВИЋ
1929 – 1. VI 2018.

Tвоји најмилији: 

син ЖЕЉКО

са породицом
(77/178206)

26. маја 2019. престало је да куца срце моје вољене мајке, наше

баке и нане

ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ
15. V 1933 – 26. V 2019.

Ожалошћени: ћерка ГОРДАНА, унук ГОРАН с породицом,

унука КАТАРИНА са породицом, унуци МИКИ и НИКО

и зет ПИШТА

(31/277820)

Последњи поздрав

мојој нани

ДРАГИЦИ

ДУНДОВИЋ

од њене ВЕРИЦЕ

са породицом

(43/278049)

Мојој вољеној нани

ДРАГИЦИ ДУНДОВИЋ
15. V 1933 – 26. V 2019.

Волећу те на небу као на земљи.
Твоја СИЛВИА

(66/278142)

Последњи поздрав

ДРАГИЦИ
ДУНДОВИЋ

ДРАШИ
Премало је речи а пре-
више туге да искажем
моју бол. Увек ћу те се
сећати с љубављу, поно-
сом и поштовањем.

МИКА
(67/278143)

Последњи поздрав оцу и тасту

МИЛАДИНУ ЈОВАНОВИЋУ

Откад те нема, све ми је исто, само што сунце

слабије греје. Ноћи су тужне и тихе, моје се ср-

це више не смеје а моја душа више не блиста.

После тебе ја нисам иста,

Ћерка ГОРДАНА и зет ВЛАДАН
(47/278082)

IN ME MO RI AM
14. маја 2019. године
преминула а 19. маја са-
храњена у Канади, на-
ша драга

ЕСТЕР АПЦИ
рођ. Варга

Иако смо километрима
јако далеко од тебе, у
нашим мислима и срцу
си заувек у нашој бли-
зини.

С љубављу у тугом

твоја сестра МАРГИТА, 

ТИБОР, АНИЦА, 

НАТАЛИЈА

и КАТАРИНА
(76/1278200)

Последњи поздрав мојој најдражој мајци

НЕВЕНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
1936–2019.

Мама, знала си колико те волим, али никада

нећеш сазнати колико ми недостајеш.

Вечито захвална и тужна ћерка

ВЕСНА ЦВЕТАНОВИЋ

(59/278141)

Последњи поздрав вољеној мајци, ташти, баки и

прабаки

НЕВЕНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
2. VI II 1936 – 23. V 2019.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Хвала за сву љубав коју си безгранично давала.

Ожалошћени: ћерка МИЛАНА, зет МИЛОШ,

унуци НИКОЛА и ИВАНА са породицама
(57/278111)

Последњи поздрав вољеној мајци и ташти

НЕВЕНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
1936–2019.

Драга мама, недостаје ми додир твоје нежне

мајчинске руке, и све твоје. Остаћеш вечно у

нашим срцима. Хвала ти за сву љубав коју си

нам пружила. 

Ћерка ДУШИЦА и зет МИРКО ВУЈОВИЋ
(58/278111)

Последњи поздрав тетки, заови и баби

НЕВЕНКИ ЦВЕТАНОВИЋ
Твоји: ДРАГАНА, ЗОРАН и ЦВЕТАНКА

са породицама
(38/278035)
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Навршава се четрдесет
дана од смрти

ДРАГАНА

ВУЧКОВИЋА
1947–2019.

Помен ћемо одржати у
петак, 31. маја, у 11.30,
на Новом гробљу. 

Породица
(4/277956)

Већ четрдесет дана

ниси са нама

КИРА

СТОЈАНОВСКИ

Увек ћу се радо сећа-

ти твог лика.

Друг ВИКТОР

(8/277960)

У суботу, 1. јуна, у 11 сати, на Старом пра-

вославном гробљу обележавамо пола го-

дине откада нас је напустио наш вољени

ЖИВАН ВОДЕНИЧАР
1943–2018.

Много нам недостајеш.

Заувек у срцима и мислима твојих најмили-

јих: НЕВЕНЕ, ИГОРА, ДУШАНА, СРЂАНА,

САЊЕ и АНЂЕЛИЈЕ

(26/278008)

31. маја 2019. навршава
се осам година откад
нас је напустио наш

НАКО

ТРАЈКОВИЋ
6. X 1939 – 31. V 2011.

С поносом чувамо успо-
мену на тебе.
Супруга ОЛИВЕРА и си-
нови НИКОЛА и СИНИ-
ША (29/278015)

Прошло је четрдесет тужних дана без мог

супруга

МИЛЕТА НЕШКОВИЋА НЕЛЕ
25. VI 1947 – 20. IV 2019.

Хвала за проведене године, пажњу, тренутке

среће.

Твоја МАРИЈА

(16/277987)

Четрдесетодневни
помен

МИЛЕТА
НЕШКОВИЋ

НЕЛЕ
1947–2019.

Твоје комшије БОРИ-
СЛАВ ТОПАЛОВИЋ с
породицом (17/277987)

Четрдесетодневни
помен

МИЛЕТА
НЕШКОВИЋ

НЕЛЕ
1947–2019.

Кумица МАРИНА
ПЕТРОВИЋ са поро-

дицом из Добоја
(18/277987)

Четрдесетодневни
помен

МИЛЕТА
НЕШКОВИЋ

НЕЛЕ
1947–2019.

ВЛАДА и ВЕРА
са породицом

(19/277987)

Мили наш кумићу

БАНЕ

Двадесет година про-

ђе а ти си ту, с нама у

сећању заувек вољен

и незаборављен

Породица ПУТНИК

(2/277951)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

31. маја 2019. године навршава се двадесет ду-

гих и тешких година откада није са нама наш

драги

БРАНИСЛАВ

МИЛОШЕВСКИ БАНЕ

Сваког дана смо у мислима с тобом.

Гледајући другу децу, ми видимо тебе.

Почивај у миру и нека те анђели чувају!

Никада те неће прежалити твоји најмилији

(39/278037)

Сећање на наше драге родитеље

БОГДАНОВИЋ

ДАНИЦА МИЛЕНКО
1999–2019. 2006–2019.

Недостајете...
МИОМИРА и СВЕТЛАНА са породицама

(37/278032)

ПОМЕН

нашем драгом оцу, свекру и деди

РАДЕТУ СТОЈКОВУ
1996–2019.

Радо га се сећамо, са захвалношћу спомињемо, и

увек у срцу носимо. 

Његови: син СТЕВА, снаја ЉИЉА, 

унуке НИНА и САНДРА

(5/277962)

2. јуна 2019, у 10.45, на гробљу у Омољици дајемо трогодишњи помен нашем

анђелу

МАРКО ИЛИЋ МАКИ
Утехе нема, заборав не постоји за оне који те искрено воле... Време које

пролази увећава тугу и бол... твоје име је био наш понос, твој одлазак наша

доживотна рана.

У вечној тузи мама БИЉА, брат ЦОЛЕ и деда НИКОЛА
(46/278071)

Драги наш

МИЋО
2016–2019.

Недостајеш.
Породица БРАЈКОВИЋ

(49/278086)

2. јуна 2019. године навршава се шест месеци од

како нас је напустио наш вољени брат

БОЖИДАР МАРКОВ РОГАН

Време пролази, сећање и туга остају.

Његове сестре ЗОРА и ВЕРА

(51/278101)

У недељу, 2. јуна 2019. је шест месеци ка-

ко није са нама

БОЖА МАРКОВ РОГАН

Дани пролази али ни један без празнине

и туге за тобом.

Био си наш ослонац и сигурност.

С поштовањем и љубављу живиш са нама.

Твоји најмилији

(52/278101)

МАРКО

ИЛИЋ

Време као да је ста-

ло, а успомене и да-

ље живе.

Баба СТОЈА

и ујак ЗДРАВКО

са породицом
(54/278103)

1. јуна 2019. навршава се тринаест година откад

нас је напустила

МАРИЈА ГРАБУНЏИЈА
2006–2019.

Тринаестогодишњи помен обележећимо у субо-

ту 1. јуна 2019, у 11 сати, на гробљу Котеж.

Не постоји време које може умањити бол и тугу.

Супруг МИЛОШ, син ЈОВАН, 

снаја ДИЈАНА и унука ЈОВАНА
(55/278105)

МАРКО

ИЛИЋ

Буди звезда на небу и

сијај за нас...

Заувек у нашим ми-

слима и срцу.

Твоје ЕМА и МАЈА

(61/1278123)

5. јуна навршава се два-
десет пет година од
смрти

ЂУРЂЕВКЕ

НИКОЛИЋ

Успомену на тебе чува

твоја сестра ЉИЉА и

сестрић НЕША

(62/278135)

IN ME MO RI AM

МАРКО ИЛИЋ

Увек ћу те волети и памтити.

Деда ЉУБА, бака ЈОВАНКА

и тетка ЦАЦА са породицом

(69/278159)

Прошло је шест месеци откако није с нама

БОЖИДАР МАРКОВ

Голубари из клуба „Панчевац”

(75/278190)
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Сећање на

МИРКА

ДРАКУЛИЋА
Девет година туге, бола
и самоће.
На лицу нема осмеха,
лажне радости, остаје
само сећање на срећне
дана проведене заједно

Супруга ВИДА
(1/277677)

30. маја 2019. навршава се пола године от-

када није с нама наш вољени

РАЈКО МАЛЕК
1940–2018.

Увек ћеш бити у нашим мислима и срцима.

Супруга САРА, син ГОРДАН, 

унук АЉОША, праунук ВИКТОР, 

снаје КАРОЛИНА и МИЛЕНА

(3/277952)

5. јуна навршава се четрдесет дана откако нас је напу-
стила наша драга

НАСТА КРСМАНОВИЋ НАДА
Бескрајно смо тужни без тебе. Почивај у миру. Волимо
те. Твоји најмилији

(6/277963)

IN ME MO RI AM

ИЛИЈА ВОЈВОДИЋ
дипл. физикохемичар

2009–2019.

Вечни му мир и светао помен.

С љубављу у сећању.

Супруга ЉИЉАНА, кћери МАРИЈА и ЈЕЛЕНА

са породицама
(7/277964)

СЕЋАЊЕ

2008–2019.

СНЕЖАНА

МИХАЈЛОВ

Њени најмилији

(9/277971)

31. маја 2019. је пет го-
дина откако ниси с нама

РАДОИЦА

МУНИЋ

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Супруга РАДОЈКА и син

БРАНКО са породицом

(10/

IN ME MO RI AM

МИЛАДИН

ПЕТРОВИЋ
1932–2009–2019.

Туга не престаје. Зау-

век у срцу. 

ДАНИЦА и ИВАНА

ПЕТРОВИЋ
(13/277981)

Сећање на наше драге родитеље

БЕЛИЋ

НИКОЛА РУЖИЦА
8. XII 2015. 31. V 1999 – 31. V 2019.

из Идвора

Волећу вас до краја живота јер били сте јединствени, несебични, били сте

моје све.
Ваша ћерка СВЕТЛАНА и зет ДРАГАН

(14/

СЕЋАЊЕ

на драге родитеље и брата

ЛАЦКОВИЋ ШМИТ

МИЛАН МАРИЈА МАРЈАН
1930–2017. 1938–2015. 6 месеци

Породица ЛАЦКОВИЋ

(15/277988)

ЈОВАН

БОРОЈЕВИЋ

Увек ћеш бити у на-

шим сећањима и ср-

цу.

Брат МИЛОШ

с породицом
(20/277990)

3. јуна навршава се дванаест година откако није

с нама наш драги

ДИМИТРИЈЕ РОКСИЋ МИТА

Сећање на тебе је део нашег живота.

С љубављу и поштовањем: супруга СЛОБОДАНКА,

МИРА, МОША, МАРИНА, ЕМИЛ, МОМИР и

МАРКО

(21/277933)

У суботу, 1. јуна 2019.

године, у 10 сати, на

Старом православном

гробљу, даваћемо че-

тр десетодневни помен

РАДОСАВУ

ВУЧИЋУ

Породица
(22/277996)

Прошле су две године откако није са нама наша најдража

ЗОРИЦА ЉЕШЊАК АВРАМОВИЋ

Вечно ожалошћени: супруг МИЛАН, син ПЕТАР ВУК,

ћерка ЈЕЛЕНА и зет НАБИЛ

(23/277994)

1. јуна 2019. навршавају се три године откада
није с нама наш вољени

ЖИВОЈИН ГЕРАТОВИЋ
2016–2019.

Само је време прошло, љубав, бол и празнина
остају, а ти нам тако недостајеш.

Твоји најмилији: супруга НАДА, синови ДЕЈАН и
ДУШАН, снаје ЗОРА и ТАЊА и унуци ВУК,
ЈОВАН и ЛУКА

(27/278013)

1. јуна биће шест годи-
на откада ниси с нама

ЉУБИЦА

РАПАЈИЋ
рођ. Вучић

Супруг СЛОБОДАН, 
син ЖАРКО, кћи РАДА,

зет МИТАР и унуци
МАРКО и МИЛИЦА

(30/278616)

3. јуна 2019. навршава се шест година откада ни-

је с нама наш драги

ИЛИЈА РАДИВОЈША
2013–2019.

Хвала ти за све. Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга МИЛКА, син НЕБОЈША , 

унук ИЛИЈА и снаја ЗОРА

(41/278041)

Четрдесет дана наше сузе квасе твоје ране

ДРАГОСЛАВ ВЕЉКОВИЋ
25. IV 2019 – 4. VI 2019.

За тобом тугују породице ВЕЉКОВИЋ, МАРИНКОВИЋ
и НЕСТОРОВ

(42/278447)

КРЧАДИНАЦ

ЛЕПА ЖИВА
2001–2019. 2016–2019.

Заувек у наши мислима.
Породица КОСТИЋ

(50/278095)

2. јуна 2019. је седам

година од смрти дра-

гог и вољеног сина,

брата, стрица и девера

ДРАГАНА

ТОМИЋА

Драги Драгане, воље-

ни никад не умиру

док живе они који их

воле.

Вечно ожалошћени:

СТОЈА, МИЋА, 

КАТАРИНА и МАЈА

(44/278064)
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На два точ ка 
кроз 11 др жа ва и 
27 гра до ва у Евро пи
без огреботи не 

Ни шта ми се ни је де си ло! Ни -
шта ру жно. Ни сам по ги нуо, ни -
сам ни шта сло мио, ни сам се
угру вао, исе као или не знам
шта, а пре шао сам се дам хи -
ља да ки ло ме та ра. Тач ни је:
7.015,7 за две не де ље.

Е, тек кад сам се вра тио с
пу та кроз 11 др жа ва и кроз чак
27 гра до ва (мо жда сам се и за -
бро јао, ал’ ре ци мо да сам у то -
ли ко гра до ва пио, јео и спа -
вао), уда рио ме чо век „ау ди -
јем” у Бе о гра ду. Јбг... те ле фо -
ни рао док је во зио и та ко ме
угро зио! Оба лио ме као др во,
ма ло ми раз дрн дао мо тор и по -
вре дио сам пе ту. И шта да му
ра дим? У Евро пи ни ко и ниг де
не те ле фо ни ра за во ла ном. Тач -
ка. Ма ло вас пи та ње, ма ло ви -
ше ка ме ре ко је ти на кућ ну
адре су по ша љу ка зну, и то је
то. И, за пра во, то је је ди но стра -
шно ру жно што ми се де си ло
на Пу ту. Ве ли ко П је на мер но,
јер ово је за ме не за и ста био
Ве ли ки Пут.

А по чео је из Бор че, ту ми је
по ла зна тач ка већ не ко ли ко
годи на.

Словенија

Да кле, сео сам на „ја ма ху феј -
зер С2 600” у не де љу 4. ју на. За
тај дан и то ју тро знао сам још

у фе бру а ру ове го ди не; ре као
сам: кре ћем тад, па ма кар и
се ки ре па да ле. Ис по ста ви ло се
да су дру ги дан и па да ле, ал’
ево ме, жив сам се вра тио. Што
је до бро. Али о то ме ћу кад до -
ђе тај дан, сад ћу ка Ло гар ској
до ли ни, Сло ве ни ја.

Ло гар ска до ли на је јед но
пре ле по ме сто. На ро чи то кад
ви диш сли ке на ин тер не ту, па
се оду ше виш и ка жеш: е, ов де
ћу да одем! А он да кад до ђеш,
ви диш да то баш и ни је као на
сли ка ма. Још је леп ше, ал’ ка -
ко ја то да опи шем?! Леп ше
је, ето!

Тај пр ви дан сам во зио 644
ки ло ме тра. До сад но је кроз
Хр ват ску, кроз Сла во ни ју; све
онај рав ни ау то-пу т, ниг де кри -
ви не, ниг де љу ди, ниг де ни -
че га. Ал’ ту до са ду кад са вла -
даш, он да си цар. Пи та ју ме
љу ди: ка ко мо жеш да во зиш
шестсто ки ло ме та ра днев но?
Зар ти ни је мно го? Ни је, на -
ви као сам.

Елем, са мо што сам рас па -
ко вао ко фе ре и ма ло рас те ре -
тио мо тор и се бе, љуљ нуо је та -
кав лет њи пљу сак да смо и га -
зда хо те ла и га зда ри ца и ћер ка
и ја кон ста то ва ли да баш имам
сре ће. Е, имам је баш, јер сам
пре не го што сам до шао у Ло -
гар ску, свра тио до Пту ја на сла -
до лед и ка ко је гру ну ла ки ша,
та ко сам и ја гру нуо у WC јер –
ово ни ка ко да за пам тим! – ја
не смем да је дем млеч ни

сладолед. Сре ћа је, да кле, што
сам сти гао на вре ме.

Италија

Су тра дан кре нем за – Ве ро ну.
Вла сни ци хо те ла ми по же ле
сре ћан пут, га зда је ина че оп -
чи њен љу ди ма из Ср би је и ре -
дов но, сва ке го ди не, до ла зи код
нас и ка же да бо ље љу де од
Ср ба ни је упо знао. Пи та: зар
ни је мно го то до Ве ро не, има
ви ше од че ти ри сто ки ло ме та -
ра? Ре ко’, то че ти ри сто ми је
сит ни ца.

Сед нем и кре нем! Ма ло кроз
Ау стри ју, па у Ита ли ју, па без
му ке стиг нем у Ве ро ну. Ре ко’
ај и ја да ви дим тај бал кон, тог
Ро меа, ту Ју ли ју, тог Шек спи -
ра (ко јег ни кад раз у мео ни сам)
и све те сил не љу де ко ји ма је
циљ да пип ну Ју ли ју за дој ку.
Да је по ма зе. Ја је ма зио ни -
сам, са мо сам се сли као. Кад
пу ту јеш сам (нај бо ље се пу ту је
кад пу ту јеш сам, Бре јер си), он -
да мо раш сам и да се сли каш.
То је тај сел фи. И он да ја те
сел фи је – пра во на „Тви тер”.

Ви део сам, зна чи, ле ген дар -
ни бал кон, оти шао на ка фу,
бле јао ма ло по тој Ве ро ни (ту
је и Пик си ју био пр ви ино -
стра ни клуб) и кре нем за Ла
Спе ци ју.

Ла Спе ци ја је јед но... Че кај,
по ла ко! Пре не го што сам сти -
гао до те Ла Спе ци је, ухва ти ла
ме је нај ве ћа олу ја у нај но ви -
јој исто ри ји мог чо ве чан ства
(ово је ци тат још јед ног фуд -

ба ле ра; ни је Пик си но је Ђа ни
Ћур чић)!

Е, не где код Мо де не ста нем
на пум пу да на то чим у се бе ка -
фу, а у мо тор нај ску пљи бен зин
у Евро пи (у Ита ли ји су бен зин
и пу та ри на без о бра зно ску пи и
у Ита ли ју ви ше ни кад не ћу!) и
тог мо мен та кре не та ква олу ја
да... Ма, шта да при чам – ки да
гра ње, од ва љу је ли ме не ре кла -
ме, стру ја на пум пи не ста је сва -
ки час, ле те кро во ви, ау то мо -
би ли ста ју, не мо гу да иду, са -
крио сам се под не ку стре ху и
био мо кар као да сам се она ко

(ма ши ном). Ја сти снуо, а оно
– не ће! Не ра ди! Би ло је бли зу
три де сет сте пе ни, ал’ ја сам се
смр зо! Пи та ју ме љу ди че сто:
је л’ се пла шиш та ко кад во -
зиш кроз град ил’ не где где је
гу жва и то? На рав но да се пла -
шим. А он да ме пи та ју: па што
во зиш? Па за то што во лим. А
то на Ал пи ма сам се, при зна -
јем, упла шио.

Да скра тим при чу (ову во -
жњу): не ка ко се до че пам хо те -
ла у Ша мо ни ју, во зио сам као
по ја ји ма, на ка чим се на ин -
тер нет и на ђем сер вис на 40
ки ло ме та ра и одем су тра дан у
не ки пре леп град, ваљ да се Са -
лан чес зо ве, не мам тач но пој -
ма, ни сам ту ри стич ки во дич, а
и ни ко ме не во ди, ни ко ми
ни шта не об ја шња ва, ни ко са
мном не при ча.

Го во ре на фран цу ском, ја
мла тим ру ка ма и не ка ко се
спо ра зу мех с мај сто ром да ја
ле по идем на ка фу, а он ће за
то вре ме да ми по пра ви коч -
ни цу. Ко шта ла ме та по прав ка
ско ро пе де сет евра, ал’ бо ље и
то не го да не где, да ле ко би ло,
звек нем.

По што ми је то у пре ле пим
пре де ли ма око Ша мо ни ја ма -
ло пре се ло (ни је што је би ло
се дам сте пе ни, не го је ма ло не -
ла го дан осе ћај кад ти се хи ља -
да ма ки ло ме та ра од ку ће де си
пех), кре нем, по пла ну, низ

пла ни не – а пре ко Гре но бла –
ка Азур ној оба ли. План је био
да одем у Со леи Пон (е, то ни -
ка ко ни сам ус пео да из го во -
рим и ваљ да се ова ко ка же!).
Ту на и ђем на Нај љу ба зни је Вла -
сни ке Хо те ла от кад идем у хо -
те ле. Га зда ри ца ми по мог не да
уне сем ства ри у со бу, а ка же
ми да мо тор пар ки рам у њи хо -
ву при ват ну га ра жу.

Он да ме од ве де код му жа, он
ста ри ји го спо дин, а бај кер, во -
зи не ки ве ли ки BМW, по са ди
ме по ред се бе и све ми ле по
об ја сни по мо ћу „Гугл ма па”:
ку да да идем, где да пи јем, где
да је дем, где да се ку пам, где
да... Углав ном, два Пре љу ба зна
Ство ре ња. За хва љу ју ћи њи ма у
Мен то ну сам ру чао и ку пао се,
у Мо на ку бле јао по оним чу ве -
ним бо га тим ули ца ма, у Фре -

жу су сам јео па ла чин ке (или је
то би ло у Ан ти бу?), а у Ни цу
ни сам ишао. Та мо је ве ли ка гу -
жва, ве ли ки је град и би ло је
бу да ла шти на с те ро ри змом и
бо ље вам је да оби ђе те ова ма -
ла ме ста. Та ко ми је ре као. Е,
је ди но ни сам сти гао да ви дим
ту не ку њи хо ву Ма лу Ве не ци ју
и Сен Тро пе. Али и ово ми је у
два да на би ло та ман.

Бра ни слав Бје ли ца
(Крај у сле де ћем бро ју: 

Шпа ни ја, Ан до ра, 
опет Фран цу ска, Не мач ка... 

и на кра ју Бор ча)

све с мо то ром ку пао у ба зе ну и
по сле јед но три са та то ма ло
утих не (онај пум па џи ја за ма ло
ни је био по бе го и оста вио пум -
пу ко ме год) и ја као кре нем.
Кроз ки шу. Мо кар до га ћа, али
знам да ће, кад бу де си ну ло сун -
це, све то на ме ни да се осу ши.
Као и сва ки пут кад кре нем на
пут а рок не ки ша. Али то ти је

та ко кад идеш мо то ром, ни је
све иде ал но.

Ско ро сув стиг нем у ту Ла
Спе ци ју. Уве че. Ту сам оти шао
јер је та мо нај јеф ти ни ји хо тел
у око ли ни. А кад си на мо то ру,
он да ти је сто ки ло ме та ра укруг
бли жа око ли на. Е, ода тле сам
мо гао и у Ма на ро лу и у Ђе но -
ву и где год сам за ми слио.

А за ми слио сам да су тра дан
кре нем за Ђе но ву, али не ау то-
пу тем, не го не ким ло кал ним,
па да, као, ма ло раз гле дам око -
ли ну. Има шта да се ви ди, ни је
да не ма: ма ло кроз пла ни не,
ма ло кроз кри ви не, ма ло кроз
ту не ле, ма ло бу де де сет сте пе -
ни, па ма ло ка сни је, уз мо ре,
три де сет, па бу де ма гла да не
ви диш ви ше од пет ме та ра, па
те уда ри сун це у гла ву, ми слиш
сад ће срч ка да те стре фи, па...
па ви диш пла жу! Ај на ку па -
ње! Ај и на ка фу од че ти ри
евра, јед ном се ова ко пу ту је
кроз Ита ли ју.

А и јед ном се у да ну во зи
761 ки ло ме тар. То ли ко сам дан
ра ни је, од Ло гар ске до ли не до
Ла Спе ци је, во зио и ни шта ми
ни је би ло (осим оне олу је ти не,
али се ни сам умо рио).

Све у све му, ис ко бе љам се
из тог кри ву да вог пу та до Ђе -
но ве (кре нуо сам да ви дим ку -
ћу оног ра до зна лог Ко лум ба)
и ко нач но – пре-у-мо-ран! –
стиг нем. Ено пар кин га за мо -
то ре! Ва а ау! Са мо да ста нем и
да се од мо рим, не мо гу ви ше.

Е, али где да пар ки рам кад ни
за мо то ре не ма ме ста?! Јед но
две хи ља де ко ма да на чич ка ни
је дан до дру гог. Где?! На ђем
не ка ко не ко ме сто (ма ло на
пут, ал’ ја ствар но не мо гу ви -
ше!) и ста нем по ред не ке ве -
ли ке „хон де”.

Ста нем и уста нем с мо то ра.
Ал’ не ле зи вра же! Ка ко сам
устао с мо то ра, та ко он па де,
па на ону „хон ду”, па она „хон -
да” на не ки ску тер, па тај ску -
тер на дру ги, па тај дру ги на
тре ћи, па тај тре ћи... Да не ду -
жим, по о ба рам као до ми не јед -
но се дам ко ма да! Ау, чо ве че!
Ни сам спу стио но жи цу, то се
де ша ва и ис ку сни јим мо то ри -
сти ма од ме не – тре ну так де -
кон цен тра ци је, и он рок нуо са
свих сво јих две ста ки ла на
оста ле ко ле ге мо то ре. И ни -
шта, по диг нем свих осам мо -
то ра, ле по их вра тим на ме -
сто, а на мом, ви дим, сло мио
се ле ви ре тро ви зор. Па зи, без
де сног још и не ка ко мо жеш
да во зиш, али без ле вог је...
опа сно. Ни је при јат но, не ви -
диш ко ти иде иза и те шко је
да та ко пре ти чеш.

Ту то ли ко по пи здим, што се
ка же, да је два на ђем не ки нор -
ма лан ре сто ран. И ту пла тим
ви ше од де сет евра ша чи цу
оних ма ка ро на што их ја ов де
ку пим за пе де сет ди на ра по ла
ки ле и јо о ош ви ше по пи здим!
План је био да ис пред Ко лум -
бо ве ку ће из го во рим ону чу ве -
ну „’бем те ра до зна лог”, да је -
дем, пи јем и на ста вим ка Ша -
мо ни ју. Е, али. Мо рао сам да
на пум пи ку пим изо лир-тра ку
да њо ме ка ко-та ко за ле пим ре -
тро ви зор, мо рао сам Ита ли ја -
ну на пум пи да об ја шња вам на
ен гле ском и срп ском и ру ка ма
и очи ма да ми тре ба – те е е е -
ејп! Тејп, тра ка, изо лир, чо ве -
че! Ка ко, бре, не раз у меш, мај -
ку му! Аа а аа, вик не он и на
ита ли јан ском ми ре че не што и
спо ра зу ме смо се не ка ко за два
евра. Онај Грунф не би бо ље
на пра вио ре тро ви зор! За ле пио
сам га, не пи тај!

Француска

С тим и та квим ре тро ви зо ром
кре нем ка Фран цу ским Ал пи -
ма, ка чу ве ном Ша мо ни ју и
кроз чу ве ни ту нел кроз Мон -
блан. То ми ни је жао што сам
пла тио ско ро три де сет евра, јер
то сам и же лео: да про ђем кроз
ту нел.

То та мо је је дан пре леп пут
и пре леп је при зор и ј...ш ре -
тро ви зор и – ми ли на јед на ко -
ли ко је тај та мо пут леп! Ето.
Ужи вао сам.

Ужи вао сам све док на не кој
низ бр ди ци ни сам сти снуо зад -
њу коч ни цу. То је та мо то ли ко
стр мо да мо раш да ко чиш и
пред њом и зад њом и мо то ром

НА МО ТО ЦИ КЛУ ПО ЕВРО ПИ, СВИ МА ДО СТУП НО

ВЕ ЛИ КИ ПУТ

Кан, Музеј наутике

Манарола

Аутор текста у Шамонију

Борча
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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.

На пу штен ци
Још јед на у ни зу ту жних при -
ча у ко јој је не ки (не)чо век
са мо из ба цио пет ште на ца. По
све му што се може ви де ти, би -
ће сред њег раста, а за сад
немају ко жне бо ле сти, ни ти
кр пе ље.

Ови ле по та ни тре нут но се
на ла зе бли зу основ не шко ле на
но вој Ми си, а на том ме сту су
ку чи ћи већ оста вља ни и сви су стра да ли од ко ла.

Сто га су овој пре слат кој пе тор ци хит но по треб ни дом и
сме штај, а до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
060/037-69-81.

Чуп ка
Пре ле па жен ка си во-цр не дла -
ке про на ђе на је без ми кро чи -
па или огр ли це, а сада се
налази у град ском при хва ти -
ли шту у Вла синској 1.

Вла сник се ни је ја вљао ни ти
се не ко дру ги рас пи ти вао за њу,
па уко ли ко је не ко пре по зна
или же ли да је удо ми, мо же да
се ја ви.

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.

Ка да је пре два де сет три го ди -
не та да осам на е сто го ди шњи
Здрав ко Ма рић у Спли ту ен ту -
зи ја стич но по кре нуо ма ни фе -
ста ци ју Спорт ске игре мла дих,
с ци љем да усре ћи де цу и про -
мо ви ше дру же ње, спорт, фер-
плеј и здрав жи вот, си гур но ни -
је ни са њао да ће Игре пре ра -
сти у нај ве ћу ма ни фе ста ци ју
ама тер ског спор та у Евро пи,
кроз ко ју ће за две де це ни је
про ћи ви ше од ми ли он и по
уче сни ка и ко ја ће се од ви ја ти
у три др жа ве. А упра во то се
де си ло: Игре у Хр ват ској усре -
ћу ју де цу већ два де сет три го -
ди не, у Бо сни и Хер це го ви ни
де вет, а у Ср би ји шест го ди на.

Част да бу де до ма ћин ре ги -
о нал ног отва ра ња Ига ра за цео
ре ги он, и ове го ди не је при па -
ла Ср би ји, а та ве ли ка це ре мо -
ни ја при ре ђе на је 15. ма ја у
Но вом Са ду. Овог ви кен да Ка -
ра ван ра до сти и при ја тељ ства
„Ду нав оси гу ра ње” Спорт ских
ига ра мла дих Ср би је по се тио
је Пан че во, Омо љи цу и Ба нат -
ско Но во Се ло, па се у овом де -
лу ју жног Ба на та 24, 25. и 26.
ма ја про сла вљао пра ви пра зник
спор та, игре и дру гар ства!

Раз и гра ни СИМ ка ра ван сти -
гао је у ју жни Ба нат у пе так,

24. ма ја, и уси дрио се нај пре
на Спорт ском цен тру „Мла дост”
у Пан че ву. Игре мла дих се у
на шем гра ду одр жа ва ју већ три
го ди не, па ма ли СИМ-ов ци
са оду ше вље њем до че ку ју сво -
је ста ре знан це.

И овог пу та они су ис пу ни -
ли три би не Спорт ског цен тра
до по след њег ме ста, а све их
је по здра ви ла Ива на Јо ва но -
вић, пред сед ни ца „Ду нав оси -
гу ра ње” Спорт ских ига ра мла -
дих, ина че на ша су гра ђан ка,
ко ја ни је кри ла да су јој осе -
ћа ња по себ но уз бур ка на због
то га што је у свом род ном гра -
ду. Она је овом при ли ком уру -
чи ла спе ци јал но при зна ње за
до при нос раз во ју Ига ра Са ши
Па вло ву, гра до на чел ни ку
Панче ва.

– Ве ли ко ми је за до вољ ство
што Игре већ тре ћу го ди ну за -
ре дом до ла зе у Пан че во, а нај -
ве ћу за хвал ност за то ду гу је мо
на шој Пан чев ки Ива ни Јо ва -
но вић, као и Ива ну Кр го ви ћу и
Не на ду Ма ри ну, ко ор ди на то -
ри ма Ига ра у Пан че ву. Јед на
од нај ве ћих вред но сти Ига ра
је у то ме што на ша де ца, так -
ми че ћи се, дру же ћи се и игра -
ју ћи се, са вла да ва ју основ не по -
сту ла те жи во та, а то су: раз у -
ме ва ње, по што ва ње, ува жа ва -
ње раз ли чи то сти, со ли дар ност
и фер-плеј – ис та као је Па влов.

Све ча ној це ре мо ни ји отва -
ра ња Ига ра у Пан че ву при су -
ство ва ли су и Та тја на Бо жић,
чла ни ца Град ског ве ћа за ду же -
на за обра зо ва ње, Да ни је ла Ђа -
ко вић, ди рек тор ка ПУ „Деч ја
ра дост”, Де јан Пе рић, ге не -

рални се кре тар Спорт ског са -
ве за Пан че ва, и дру ги.

Тре ну ци за пам ће ње

Ова ма ни фе ста ци ја је по себ но
за ни мљи ва и по то ме што је

кон ци пи ра на по узо ру на пра -
ве олим пиј ске игре, па све ча -
ну це ре мо ни ју отва ра ња у сва -
ком гра ду оба ве зно про пра те
по ла га ње за кле тве при ја тељ -
ства, уно ше ње ба кље и па ље ње
пла ме на при ја тељ ства. На овај
на чин де ца има ју мо гућ ност да
осе те пра ви до жи вљај ве ли ких
олим пиј ских ига ра, о ко ји ма
са ња ју сви спор ти сти.

У Пан че ву је за кле тву при ја -
тељ ства у име де це по ло жи ла
мла да од бој ка ши ца Лен ка Ва -
сић, а у име су ди ја то је учи -
нио Ду шан Јо вић. Ба кљу је
унела Алек сан дра Га ће ша, ка -
пи тен пи о нир ске еки пе од бој -
ка ши ца из Пан че ва, ко је су
осво ји ле сре бр ну ме да љу на пр -
вен ству Вој во ди не, уз прат њу

су и Омољ ча ни из бо ри ли пре -
гршт ме да ља, СИМ ка ра ван је
по ју рио да ље, па је у не де љу,
26. ма ја, осва нуо у Ба нат ском
Но вом Се лу. О то ме ко ли ко
су Игре по пу лар не у овом де -
лу све та, све до чи и чи ње ни ца
да су се но во се љан ским мла -
дим спор ти сти ма тог да на при -
дру жи ли и клин ци из Али бу -
на ра, Ни ко ли на ца, Ба нат ског
Кар лов ца и дру гих окол них
се ла. Ни ко од њих ни је же лео
да про пу сти при ли ку да се
игра, дру жи и ужи ва у ча ро -
ли ји Ига ра.

На отва ра њу су би ли и Не -
дељ ко То пић, пред сед ник Ме -
сне за јед ни це Ба нат ско Но во
Се ло, и Ма ри нел Блаж, ди рек -
тор но во се љан ске Основ не
шко ле „Жар ко Зре ња нин”. За -
кле тву при ја тељ ства по ло жи -
ли су од бој ка ши ца Ма ри ја Ма -
рић и су ди ја Сло бо дан Ма рин -
ков. Част да уне се ба кљу при -
ја тељ ства, при па ла је Јо ва ни
Кља јић, од бој ка ши ци ко ја је
осво ји ла сре бр ну ме да љу на

пи о нир ском пр вен ству Вој во -
ди не, а она је на сце ну сти гла
у прат њи уче ни ца ОШ „Жар -
ко Зре ња нин”. Уз бур не апла -
у зе и ова ци је при сут них пла -
мен при ја тељ ства је оба сјао и
Ба нат ско Но во Се ло, а на кон
то га су и у том ме сту ожи ве ли
спорт ски те ре ни.

Већ на ред ног ју тра Ка ра ван
је от пло вио да ље, ка ко би до
сре ди не ју на сти гао да оби ђе
свих два де сет пет гра до ва у Ср -
би ји, у ко ли ко их се ове го ди -
не ре а ли зу је нај леп ша спорт -
ска бај ка. На ма пре о ста је да
че ка мо јул, ка да ће мо бо дри ти
клин це из Пан че ва, Омо љи це
и Ба нат ског Но вог Се ла с три -
би на на Ади Ци ган ли ји, где ће
би ти одр жа но др жав но фи на -
ле. Не сум ња мо да ће ме ђу њи -
ма би ти и фи на ли ста ко ји ће
нам кра јем ав гу ста до не ти и
ме да ље са су пер фи на ла у Спли -
ту. Др жи мо им пал че ве да бу -
де баш та ко!

Текст: Дра га на Ко жан
Фо то: СИМ Ср би ја

сво јих са и гра чи ца и уче ни ца
пан че вач ких основ них шко ла
„Ва са Жив ко вић” и „Ми ро слав
Ми ка Ан тић”.

По себ но из не на ђе ње пред -
став ни ци ма „Ду нав оси гу ра ње”

Спорт ских ига ра мла дих при -
ре ди ли су ма ли ша ни из вр ти -
ћа „Бам би” са сво јом вас пи та -
чи цом Сне жа ном Ми рић. Они
су, на и ме, на отва ра ње Ига ра
до шли у спе ци јал ним ма ји ца -
ма ко је су за ову при ли ку са ми
осли ка ли. На рав но, ни су мо -
гли про ћи не при ме ће ни, а сва -
ко ме ко их је су срео, из ма ми -
ли су бар по је дан осмех.

На кон што је пла мен при -
ја тељ ства за си јао и у Пан че -
ву, де ца су по хр ли ла ка спорт -
ским бо ри ли шти ма ка ко би
по ка за ла сво је уме ће у раз -
личи тим ди сци пли на ма. А 
на кра ју да на, на кон не из ве -
сних и уз бу дљи вих над ме та -
ња, био је фор ми ран и спи сак
оних за ко је ће мо на ви ја ти на

државном пр вен ству у Бе о гра -
ду овог јула.

Тај спи сак озбиљ но је про ду -
жен на ред ног да на, у су бо ту, 25.
ма ја, ка да је Ка ра ван ра до сти и
при ја тељ ства по се тио Омо љи -
цу да и та мо про на ђе нај та лен -
то ва ни је мла де спор ти сте. Про -
стра но сун цем оку па но дво ри -
ште та мо шње Основ не шко ле
„До си теј Об ра до вић” би ло је тог
ју тра пре пу но де це и њи хо вих
учи те ља, на став ни ка, тре не ра,
ро ди те ља и при ја те ља.

Олим пиј ска се ла

По ред ди рек то ра шко ле, Вла -
ди ми ра Ри сти ћа, ме ђу го сти -
ма на отва ра њу би ли су и Ду -
шан Лу кић, пред сед ник Ме сне
за јед ни це Омо љи ца и пред сед -
ник Са ве за за школ ски спорт
Пан че ва, Са ња Си мић Ми ја то -
вић, ди рек тор ка ОШ „Мо ша
Пи ја де” из Ива но ва, Ма ри ја
По љак, ди рек тор ка ОШ „Све -
ти Са ва” из Пан че ва, Пе тра До -
лен, ди рек тор ка ОШ „Мај -
шперк” из исто и ме ног гра да у
Сло ве ни ји, и дру ги.

Отва ра ње су сво јим на сту -
пом уве ли ча ли нај мла ђи чла -
но ви фол клор ног ан сам бла
омо љич ког Кул тур но-умет нич -
ког дру штва „Жи сел”, као и
пле са чи из са ста ва „I am Blue”.
За кле тву је у име де це спор ти -
ста у Омо љи ци по ло жи ла од -
бој ка ши ца Ана Жи ва но вић, док
је у име су диј ске ор га ни за ци је
то учи ни ла Дра га на Ди вац.

– Пре по зна ли смо омо љич -
ку шко лу „До си теј Об ра до вић”
као свог парт не ра у раз во ју и
про мо ци ји Ига ра из мно го раз -
ло га. Је дан од њих је и тај што
је то ве дра и ве се ла шко ла, у
ко јој се с де цом из у зет но до -
бро ра ди. Не ке од ђа ка смо већ
има ли при ли ку да упо зна мо,
бу ду ћи да су они већ би ли уче -
сни ци ве ли ког ме ђу на род ног
фи на ла у Спли ту. Уз то, шко ла
из Омо љи це је и парт нер Ига -
ра у ве ли ком дво го ди шњем ме -
ђу на род ном ERASMUS+ про -
јек ту усме ре ном про тив на си -
ља, у ко ме уче ству је де сет шко -
ла из се дам зе ма ља – ис та кла
је Ива на Јо ва но вић, ко ја је по -
том Вла ди ми ру Ри сти ћу, ди -
рек то ру шко ле у Омо љи ци, уру -
чи ла спе ци јал ну пла ке ту у знак
за хвал но сти за до при нос раз -
во ју Ига ра у том ме сту.

Ба кљу је унео Ми лош Јо ва -
но вић, успе шан спор ти ста и
осва јач мно го број них ме да ља
у ка ра теу, ко ји је до пу бли ке
до шао у фи ја ке ру са два пре -
ле па ли пи ца не ра. А као прет -
ход ни ца, у дво ри ште шко ле
уве зао се ла вић Вик тор, ма ско -
та Ига ра, и то у олд тај ме ру ко -
јим се пре са мо не ко ли ко ме -
се ци во зио чу ве ни глу мац Џо -
ни Деп то ком сни ма ња фил ма
„Ми на ма та”.

На кон још јед ног сјај ног так -
ми чар ског да на, то ком ко јег

СИМ КА РА ВАН ПО СЕ ТИО ЈУ ЖНИ БА НАТ

НА ША ДЕ ЦА ПИ ШУ ИСТИ НИ ТУ СПОРТ СКУ БАЈ КУ

Маскота Виктор и креативни предшколци

Бакља пријатељства

Одбојка у Банатском Новом Селу

КА КВА СУ ПРА ВИ ЛА

У Спортским играма мла-

дих учествују деца од седам

до петнаест година која не

морају да буду активни

спортисти. Довољно је само

да воле дружење и здрав

начин живота, а могу се

такмичити у овим дисци-

плинама: малом фудбалу,

одбојци на песку, уличној

кошарци, рукомету, одбој-

ци, игри Лино између две

ватре, стоном тенису, тени-

су, атлетици и шаху.

Они који се најбоље пла-

сирају у свом граду стичу

право да се у јулу надмећу

на државном првенству у

Београду, а победници по-

том у августу путују у Сплит

на регионално суперфинале

и мини-летовање. Наравно,

за децу је све бесплатно.
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Ди на мо 1945
дочекује ЧСК

Же ле зни чар го сту је 
у Су бо ти ци

И пр вен ство у Срп ској ли ги гру -
па „Вој во ди на” по ла ко се бли -
жи кра ју. Љу би те љи нај ва жни -
је спо ред не ства ри на све ту у
на шем гра ду ипак мо гу да бу ду
за до вољ ни раз во јем си ту а ци је
у тре ћем ран гу так ми че ња, јер
су и Ди на мо 1945 и Же ле зни -
чар одав но обез бе ди ли оп ста -
нак и, што је нај ва жни је, за у зе -
ће ме сто у вр ху та бе ле. За раз -
ли ку од на ви ја ча чак осам или
де вет клу бо ва ко ји ће до са мог
кра ја шам пи о на та стре пе ти за
ис ход пр вен стве не тр ке.

„Бр зи воз” је про шлог ви кен -
да пу то вао у Бач ки Ја рак, где
се са стао с по след ње пла си ра -
ном Мла до шћу. Тај су срет је
до ма ћи ну био од ве ли ке ва -
жно сти, јер је са мо три јум фом
мо гао да ухва ти слам ку спа са
за оп ста нак. На кра ју, до ма -
ћин је до ва жних бо до ва и ве -
ли ке ра до сти сти гао го лом с
пе на ла у по след њем ми ну ту
утак ми це: Мла дост – Ди на мо
1945 2:1 (0:0).

По сле пр вих 45 ми ну та, ка -
да ни је би ло по го да ка, бор ба
се рас плам са ла у дру гом по лу -
вре ме ну. До ма ћи су сти гли до
вођ ства у 63. ми ну ту, али са мо
360 се кун ди ка сни је Сла вен Ју -
ри ша је из јед на чио ре зул тат.
И ка да се учи ни ло да ће меч у
Бач ком Јар ку би ти за вр шен без

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ДО КРА ЈА ЈОШ ДВЕ РУН ДЕ

по бед ни ка, у по след њем ми -
ну ту је до су ђен је да на е сте рац
за Мла дост, по сле ко га су до -
ма ћи фуд ба ле ри до шли до сва
три бо да.

Шеф струч ног шта ба Ди на -
ма 1945 Ду шан Ђо кић по ве ре -
ње за овај меч по кло нио је еки -
пи у са ста ву: То мић, Тер зић,
Бу ла то вић, Ра шић, Ја вор, Пе -
тро вић, Си мо но вић, Во ји но -
вић, Те ки ја шки, Аме ри јан и Ја -
ко вље вић, а при ли ку су до би -
ли и Ју ри ша, Мар ко вић и Да -
шић.

У прет по след њем ко лу, у су -
бо ту, 1. ју на, „бр зи воз” на свом
те ре ну до че ку је еки пу ЧСК Пи -
ва ре, ко ја се та ко ђе гр че ви то
бо ри за оп ста нак.

Је дан од дер би ја про шлог
ви кен да од и гран је на СЦ-у
„Мла дост”, где је Же ле зни чар
уго стио дру го пла си ра ни Хај -
дук 1912 из Ку ле. Око 300 гле -
да ла ца при су ство ва ло је пра -
вом пр вен стве ном окр ша ју, с
мно го до брих ак ци ја и ле пих
по те за, а не до ста ја ли су са мо
го ло ви: Же ле зни чар – Хај дук
1912 0:0.

Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви
са и гра чи над и гра ли су ри ва ла
из Ку ле и би ли мно го бо љи
так мац, али ни су има ли до -
вољ но кон цен тра ци је да са вла -
да ју гол ма на Ку ља на, ко ји је у
не ко ли ко на вра та, сјај ним ин -
тер вен ци ја ма, свој тим са чу -
вао од по ра за.

Пр ви тре нер по пу лар не „ди -
зел ке” Не бој ша Пе тро вић из -
вео је сле де ћи са став: Ка та -
нић, Јан ку лов, Ђор ђе вић, Спа -
сков ски, Ани чић, Ру ња ић,
Трип ко вић, Шо бат, Ко ва че вић,
Ман дић и Ра ди са вље вић, а
игра ли су и Ке ме њи, Ми ле кић
и Па вло вић.

Ка ко се шам пи о нат бли жи
кра ју, Же ле зни чар игра све
бо ље, а с не ко ли ко по зи тив -
них ре зул та та у фи ни шу пр -
вен ства по пра вљен је блед ути -
сак из ове про лећ не се зо не.
„Ди зел ка” је са да на сед мом
ме сту на та бе ли, са 42 бо да, а
у прет по след њем ко лу иде у
Су бо ти цу на мег дан с Бач ком
1901.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ИЛИЈЕ СЕРАФИМОВИЋА

НОРМА ЗА ФИДЕ МАЈСТОРА
Ма шин ски фа кул тет и Ша -
хов ски клуб Бе о град би ли су
од 24. до 26. ма ја до ма ћи ни
14. ме ђу на род ног фе сти ва ла
про блем ског ша ха.

Цен трал на ма ни фе ста ци ја
би ло је Отво ре но пр вен ство
Ср би је у ре ша ва њу ша хов ских
про бле ма, на ко ме су, по ред
на ших нај бо љих ре ша ва ча, на -
сту пи ли и пред став ни ци Пољ -
ске, Ру му ни је, Бра зи ла, Слове -
ни је, као и ком плет на ре пре -
зен та ци ја Ру си је, ко ја је пре
три не де ље у Ати ни осво ји ла
ти ту лу европ ског пр ва ка.

У овој, из у зет но ја кој кон -
ку рен ци ји за бли стао је мла -
ди Пан че вац Или ја Се ра фи -
мо вић, осво јив ши 45,5 по е на
од 60 мо гу ћих, што му је до -
не ло пе то ме сто у укуп ном
пла сма ну и тре ће ме ђу ре ша -
ва чи ма из Ср би је.

Оно што је још ва жни је од
брон зе с др жав ног шам пи о -
на та, је сте чи ње ни ца да је
наш че тр на е сто го ди шњи су -
гра ђа нин оства рио пре ко
2.500 реј тинг по е на, чи ме је
ис пу нио нор му за ФИ ДЕ мај -

сто ра ре ша ва ча ша хов ских
про бле ма.

По след њег да на фе сти ва ла
одр жан је ре ша вач ки тур нир
у окви ру Отво ре ног пр вен ства
Изра е ла, ко је се си мул та но
одр жа ва у ви ше зе ма ља, а код
нас се бо ду је као тре ће ко ло
Ли ге ре ша ва ча Ср би је за 2019.

На том так ми че њу Или ја
је био дру ги ме ђу ре ша ва чи -
ма из Ср би је и та ко за др жао
вођ ство у ге не рал ном пла сма -
ну за ову го ди ну.

На ре гат ној ста зи на Ади Ци -
ган ли ји у су бо ту, 25. ма ја, одр -
жа на је дру га ре га та Ку па Ср -
би је у ор га ни за ци ји ВСС-а. За
ме да ље се бо ри ло пре ко 250
ве сла ча и ве сла чи ца из се -
дам на ест срп ских клу бо ва у
свим уз ра сним ка те го ри ја ма.

На сту пом на овој ре га ти ВК
Та миш је на ста вио успе шно
за по че ту так ми чар ску се зо ну
осва ја њем но вих ме да ља.

Док се Ми лош Ста но је вић,
ре пре зен та ти вац Ср би је у ски -
фу за ла ке ве сла че, при пре ма
да сле де ће не де ље на сту пи на
Европ ском пр вен ству у швај -
цар ском гра ду Лу цер ну, забли -
ста ли су ју ни о ри ВК-а Та миш.

Дубл-скул у ко ме су ве сла -
ли Лу ка Ан ђел ко вић и Иг њат
Ра до ва но вић по сле успе шних
ква ли фи ка ци о них тр ка у фина -
лу је осво јио брон за ну ме даљу.

С об зи ром на то да ће уско -
ро би ти одр жа но и Пр вен ство
Ср би је у ве сла њу, тре нер ВК-а
Та миш Ми лан Сми лић ис про -
бао је још јед ну ком би на ци ју.
За јед но с Ми ло шем Бо шковим
и Не ма њом Ба др љи цом, Лу ка
Ан ђел ко вић и Иг њат Ра до ва -
но вић се ли су у че тве рац-скул
и по ка за ли да се на ову по са ду
мо же озбиљ но ра чу нати.

У фи нал ној тр ци че тве рац-
-скул Та ми ша оки тио се ти -
ту лом ви це шам пи о на.

КУП СР БИ ЈЕ У ВЕ СЛА ЊУ

СРЕ БРО И БРОН ЗА ЗА ТА МИШ

У хр ват ском гра ду Ча ков цу у
су бо ту, 25. ма ја, одр жан је
ме ђу на род ни тур нир у бад -
мин то ну, на ко ме су за па же -
не ре зул та те оства ри ли и на -
ши су гра ђа ни.

У ка те го ри ји мла ђих ка де та
Ма ри ја Са мар џи ја би ла је нај -
у спе шни ја так ми чар ка, осво -
јив ши сре бр не ме да ље у син -
глу, али и у па ру с клуп ском
дру га ри цом Ка та ри ном Виг.

– Из у зет но сам за до во љан
игром и за ла га њем на ших
такми ча ра, као и по на ша њем
ван те ре на. Же лео бих да

захвалим БК-у Ме ђу мур је, на -
шим дра гим при ја те љи ма за
сјај ну ор га ни за ци ју тур ни ра.
На дам се да ће мо и на ред них
го ди на од ла зи ти у Ча ко вец по
ме да ље. Ме ђу на род ни тур ни -
ри овог ти па су сјај на при ли -
ка да на ши такми ча ри игра ју
про тив но вих про тив ни ка, сти -
чу но ва ис ку ства и упо зна ју
но ве спорт ске при ја те ље – ре -
као је пр ви чо век БК-а Ди на -
мо Го ран Је ле си је вић.

Иа ко су игра ли добро, Ми -
ха ји ло Виг и Ва ња Бо кан су
овог пу та оста ли без тро феја.

МЕ ЂУ НА РОД НИ ТУР НИР У БАД МИН ТО НУ

ТРО ФЕ ЈИ И ИЗ ЧА КОВ ЦА

Мла ди атле ти ча ри из на шег
гра да уче ство ва ли су про шлог
ви кен да на ме ђу на род ном ми -
тин гу „Пр ви ју ни ор” у Те ми -
шва ру, где су по сти гли за па -
же не ре зул та те.

АК Ди на мо се пред ста вио са
шест так ми ча ра.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Ми ља на То до ро вић, Стра хи -
ња Стев шић, Ана ста си ја Мр -
ке ла (две) и Ма ри ја Мр ке ла, а
Ксе ни ја Мр ке ла се оки ти ла
сре бром.

Успе шни су би ли и чла но -
ви АК-а Па но ни ја. Злат ним

одличјем оки тио
се Алек сан дар Ду -
гић, сре бр не ме -
да ље су за ра ди ли
Иси до ра Па вло -
вић и Да мјан Чи -
кић, а брон зом се
оки ти ла Ни на
Штр каљ.

Атлет ски клуб
Та миш је по сле
над ме та ња у Те -
ми шва ру бо га ти -
ји за два тро фе ја.
Злат не ме да ље у
сво јим ди сци пли -
на ма осво ји ли су
Сте фан и Са ња
Ма рић.

Чла но ви тог клу ба би ли су
успе шни и на Пр вен ству Ср би -
је за ве те ра не, одр жа ном про -
шлог ви кен да у Бе о гра ду. Са ва
Жи ва нов се с тог так ми че ња

вра тио оки ћен сре бром и брон -
зом, док су у тр ци шта фе та сло -
бод них са ста ва Алек сан дар Вуч -
ко вић и Са ва Жи ва нов осво ји -
ли нај сјај ни је од лич је.

АТЛЕТ СКИ МИ ТИНГ У РУ МУ НИ ЈИ

ПАН ЧЕВ ЦИ „ПРЕ ТР ЧА ЛИ” ТЕ МИ ШВАР

На деч јем ме ђу на род ном фе -
сти ва лу раг би ја, одр жа ном у
Зе ни ци, оку пи ло се 500 мла -
дих раг би ста из Ита ли је, Ср -
би је, Хр ват ске и БиХ. Раг би -
сти стар че вач ког Бор ца на сту -
пи ли су у кон ку рен ци ји пе -
тли ћа и пи о ни ра и оства ри ли
за па же не ре зул та те.

Пе тли ћи су про тив до ма -
ћег Че ли ка игра ли не ре ше -
но 25:25, по том су с 15:10
са влада ли Ду бров ник, а на
кра ју су из гу би ли од сплит -
ске На де с 10:5 и та ко за у зе -
ли че твр то ме сто у укуп ном
пла сма ну. Тре ба ре ћи да је
стар че вач ка еки па је ди на

има ла и три де вој чи це у свом
са ста ву.

Пи о ни ри Бор ца су у пр вом
ме чу у гру пи из гу би ли од На -
де из Спли та с 15:10, а он да су
са две убе дљи ве по бе де, про -
тив бе о град ског Ра да (15:0) и
еки пе Си ња (20:0), из бо ри ли
пла сман у по лу фи на ле, у ко -
јем су убе дљи во три јум фо ва -
ли над Ду бров ни ком с 15:0. У
бор би за зла то Стар чев ци су
из гу би ли од Че ли ка из Зе ни -
це с 15:10, па им је при па ла
ви це шам пи он ска ти ту ла.

Раг би сте бор ца пред во ди ли
су тре не ри Ра ди вој Ћо сић и
Игор То ма шић.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

ДИВ НИ УТИ СЦИ ИЗ ЗЕ НИ ЦЕ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Кошарка

СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–МЕГА
четвртак, 30. мај, 19.30

Рукомет

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–ПЕТРОВАРАДИН
субота, 19 сати
мушкарци

Нови Сад: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА – ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЧСК
субота, 17 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СЛОГА
Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (К)
Баранда: РАДНИЧКИ–ЈУГОСЛАВИЈА
све утакмице у недељу, од 17.30

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Н. Пазар: Н. ПАЗАР – ДИНАМО 30:30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА 36:27
Б. Карловац: Б. КАРЛОВАЦ – ДОЛОВО 30:23

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН–ЈАБУКА 25:22
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ 26:23

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Јарак: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945 2:1
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ХАЈДУК 1912 0:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БАК 4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА 2:0
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (Г) 2:1
Баранда: РАДНИЧКИ–БОРАЦ 1:3
Б. Паланка: ДУНАВ – ЈЕДИНСТВО (К) 4:1
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА 1:2
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Savourn

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

По след ња утак ми ца
ове се зо не у че твр так,
30. ма ја

Утак ми ца ма де ве тог ко ла Су -
пер ли ге ово го ди шња ко шар ка -
шка се зо на у Ср би ји ушла је у
сам фи ниш. Та миш је још јед -
ном по ка зао и по твр дио да спа -
да у ред нај ор га ни зо ва ни јих
спорт ских ко лек ти ва, и то не
са мо у на шем гра ду. Пан че -
вач ки ко лек тив је нај у спе шни -
ји у Вој во ди ни, а у са мом је
вр ху и ка да су срп ски ко шар -
ка шки клу бо ви у пи та њу.

У прет по след њој рун ди Су -
пер ли ге Та миш је у не де љу, 26.
ма ја, го сто вао у Ужи цу. Био је
то ду ел два ју рав но прав них ри -
ва ла, без по себ ног ре зул тат ског
зна ча ја, у ко ме је по бе ду из во -
је вао не што кон цен три са ни ји
тим: Сло бо да –Та миш 86:76, по
че твр ти на ма 17:22, 20:15, 24:26
и 25:13.

Пан чев ци су бо ље отво ри ли
ду ел у дво ра ни „Ве ли ки парк”.
Ду шан Кне же вић и ње го ви са -
и гра чи дик ти ра ли су тем по
утак ми це, ма да је би ло при -
мет но да су умор ни од игра ња
утак ми ца у рит му че твр так –не -
де ља. Дру ги пе ри од ме ча про -
те као је у из јед на че ној пар ти -
ји, а до ма ћи ни су би ли за ни -
јан су успе шни ји, па се на од -
мор оти шло с не ре ше ним ре -
зул та том – 37:37.

По сле од мо ра раз и гра ли су
се шу те ри, па је ма ло број на
пу бли ка на по чет ку тре ће че -
твр ти не мо гла да ви ди чак че -
ти ри „трој ке”. Ко шар ка ши Сло -
бо де би ли су пре ци зни јед ном,
а мом ци из Та ми ша чак три

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА ОД МОР

пута. Умор игра ча оба ју ти мо -
ва све ви ше је узи мао да нак,
па је би ло и мно го гре ша ка на
обе стра не те ре на. Нај пре је
Сло бо да на пра ви ли ле пу се -
ри ју по е на и по ве ла с 58:50,
да би по том Та миш уз вра тио
још убе дљи ви је и се ри јом од
10:0 пре о кре нуо ре зул тат у сво -
ју ко рист.

По бед ник је од лу чен у по -
след њој че твр ти ни. Та миш је
имао про бле ма, јер су цен три
Кне же вић и Ча бри ло мо ра ли
да на пу сте игру због пет лич -
них гре ша ка, што су Ужи ча ни

ис ко ри сти ли и на кра ју за слу -
же но три јум фо ва ли.

– Утак ми ца је до са мог кра -
ја би ла не из ве сна, а пре ва гу је
до нео ис ку сни Ни ко ла Ота ше -
вић, ко ји се на овој утак ми ци
опро стио од ко шар ке. Би ло ка -
ко би ло, не мо гу мо јим игра -
чи ма ни шта да за ме рим. Очи -
глед но их је сти гао умор због
пре ду ге се зо не и јед но став но
ви ше не мо же мо да из ву че мо
из њих. Мо жда пре ви ше оче -
ку је мо у овим за вр шним утак -
ми ца ма. Све у све му, има вре -
ме на за ана ли зу оног што је

ура ђе но, али ја сно је да је иза
на шег клу ба још јед на успе -
шна се зо на – ре као је пр ви тре -
нер Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

До кра ја су пер ли га шке тр ке,
пред по че так плеј-офа, оста ло
је још јед но ко ло. Сви ви ко ји
сте овај број „Пан чев ца” ку пи -
ли код кол пор те ра у че твр так,
30. ма ја, има те вре ме на да оде -
те до Ха ле спор то ва на Стре -
ли шту и при су ству је те ме чу по -
след њег ко ла, у ко ме ће Та миш
уго сти ти Ме гу, дру го пла си ра -
ни тим на та бе ли Б-гру пе. Утак -
ми ца по чи ње у 19.30.

СЈАЈ НА МЛА ДОСТ
Ка ра тист ки ње КК-а Мла дост
уче ство ва ле су про шлог ви -
кен да на тур ни ру у Ба ји ној
Ба шти, где су у ја кој кон ку -
рен ци ји по сти гле од лич не
резул та те.

Ан ђе ли на Ја ре дић је осво ји -
ла зла то, Та ма ра Га ври ло вић
сре бро, а брон за ма су се оки -
ти ле Ла ра Пе че ни ца и Ка та ри -
на Пе тро вић.

На Бал кан ском шам пи о на -
ту за де цу до че тр на ест го ди -
на, ко ји ће би ти одр жан од
30. ма ја до 2. ју на у Ба ња лу -
ци, уче ство ва ће и че ти ри так -
ми чар ке Мла до сти: Та ра Ђур -
ђе вић, Са ра Жу нић, Та ма ра
Га ври ло вић и Со фи ја Сте фа -
но вић. Је дан од тре не ра ре -
пре зен та ци је Ср би је, за ду жен
за так ми ча ре у бор ба ма, би ће
и тре нер КК-а Мла дост Ти хо -
мир Ма ки тан.

СКУП ТЕ НИ СЕ РА

Ре дов на скуп шти на Те ни ског
клу ба Ди на мо би ће одр жа на у
сре ду, 12. ју на.

Са стан ку нај ви шег ор га на
тог успе шног спорт ског ко лек -
ти ва мо гу при су ство ва ти сви
чла но ви ТК-а Ди на мо, а го во -
ри ће се о пла но ви ма за бу дућ -
ност и би ће су ми ра ни ре зул -
та ти све га ура ђе ног у про те -
клој го ди ни.

Скуп шти на ТК-а Ди на мо би -
ће одр жа на у са ли Спорт ског
са ве за Пан че ва, у 18 са ти.

СТЕ ФАН МЕ ЂУ
ЕЛИ ТОМ

Тре ћа фа за Свет ског ку па у
стре ли чар ству одр жа на је у
тур ском гра ду Ан та ли ји. У кон -
ку рен ци ји нај бо љих так ми ча -
ра из 43 др жа ве над ме тао се
и члан СК-а Пан че во Сте фан
Жи кић.

Он је у ка те го ри ји стре ли -
ча ра ко ји су га ђа ли сло же ним
лу ком за у зео 57. ме сто. На шу
зе мљу је пред ста вљао и Ни ко -
ла Сте фа но вић из Ни ша, ко ји
се у га ђа њу олим пиј ским лу -
ком та ко ђе пла си рао на 57.
ме сто.

Не ве ро ват не од лу ке
су ди ја

Сле ди над ме та ње 
у Бел ги ји

Наш су гра ђа нин и нај бо љи срп -
ски ау то мо би ли ста Ду шан Бор -
ко вић за вр шио је тре ћу тр ку у
Европ ском TCR шам пи о на ту,
ко ја је одр жа на на ста зи „Хо -
кен хајм” у Не мач кој, са мо је -
дан круг пре ци ља због ве ли -
ких про бле ма са ау то мо би лом,
ко ји су на ста ли као по сле ди ца
не ко ли ко уда ра ња то ком тр ке.

Во зач „НИС –Пе трол” ти ма,
у са рад њи с ти мом „Target Com-
petition”, у свом ау то мо би лу
„хјун даи” у ква ли фи ка ци ја ма
је за у зео че тр на е сто ме сто, што
му је до не ло че тр на е сту старт -
ну по зи ци ју на оба над ме та ња
дру гог тр кач ког ви кен да у
Немач кој.

У из у зет но ја кој кон ку рен -
ци ји од 32 во за ча наш ас је са -
мо је дан круг до кра ја др жао
три на е сту по зи ци ју, а он да је
услед про бле ма са ау то мо би -
лом за вр шио тр ку на до мак ци -
ља. Бор ко вић је ви ше од по ло -
ви не тр ке во зио с по лу по диг -
ну том ха у бом, оште ће ним спли -
те ром, по лу па ном шо фер шајб -
ном и ра зним по ло мље ним де -
ло ви ма ау то мо би ла, ко ји су га

знат но успо ра ва ли од са мог
стар та. Ка да је би ло из ве сно да
ће уз из у зет ну по жр тво ва ност
узе ти пр ве бо до ве на „Хо кен -
хај му”, ау то мо бил је у пот пу -
но сти от ка зао по сле удар ца ко -
ле ге Џо на Фи ли пи ја.

– Све је кре ну ло од ква ли -
фи ка ци ја ко ји ма ни сам био
задо во љан. Ни сам про на шао
пра ви ри там, а ко ли ко је ја ка
кон ку рен ци ја, нај бо ље го во ри
то што се чак че тр на ест во за ча
„спа ко ва ло” у по ла се кун де,
што зна чи да су ме сто тин ке
де ли ле од дру гог де ла ква ли -

фи ка ци ја и бо ље старт не по зи -
ци је. Али то за и ста са мо све -
до чи о из у зет ној кон ку рент но -
сти шам пи о на та. Иа ко је ова
ста за за ме не пот пу но но ва и
знао сам да не ће би ти ла ко,
ипак ни сам оче ки вао ова кво
по на ша ње во за ча. Ово ли ко уда -
ра ца ко ли ко сам до био на овој
тр ци, у жи во ту ни сам до био.
Не ма де ла на ау то мо би лу ко ји
ми ни је уда рен. Због свих тих
оште ће ња ишао сам чак пет -
на ест ки ло ме та ра на сат спо -
ри је од дру гих, па су ме на
прав ци ма сви оби ла зи ли – ре -
као је Бор ко вић по сле пр ве тр -
ке у Не мач кој.

Дру го над ме та ње на „Хо кен -
хај му” не ће оста ти у ле пом се -
ћа њу по кло ни ци ма ау то мо би -
ли зма у Ср би ји.

Бор ко вић је тр ку за вр шио
пре вре ме на, на кон што су га
су ди је ка зни ле про ла ском кроз
бокс без об ја шње ња. Прет по -
ста вља се да је ка зну до био због
ду е ла с Па ул се ном. Нор ве жа -
нин је већ на са мом стар ту тр -
ке ушао у ду ел с Бор ко ви ћем и
оште тио му ау то мо бил от по за -
ди. На кон то га усле ди ла су још
два на па да Па ул се на на на шег
во за ча и не сва ки да шња од лука

су ди ја да ка зне Ду ша на про ла -
ском кроз бокс, где је остао до
кра ја тр ке због ште те на ау то -
мо би лу ко ју је на чи нио упра во
Нор ве жа нин.

– Же лим да за бо ра вим овај
тр кач ки ви кенд што пре. И да -
ље не ве ру јем у ова кву од лу ку
су ди ја, ово за и ста са мо на ма
мо же да се де си. Ја због Па ул -
се на из гу бим пет по зи ци ја и
по ред то га сам био фе но ме -
нал но брз, ус пео да оби ђем
Нађа, Мор би де ли ја и Лој да.
По чео сам да на па дам и Ко ро -
не ла, а он да ме не ка зне. Ау то -
мо бил ми је скроз уни штен од
уда ра ња и по сле све га усле ди
та не чу ве на ка зна. Ја ко се ло -
ше осе ћам због ова квог од но са
ор га ни за то ра – ре зиг ни ра но је
по сле тр ке при чао наш ас.

По што је утвр ђе на ве ли ка
гре шка ме ра ча вре ме на, Ду -
шан је по на кнад ним зва нич -
ним ре зул та ти ма пр ву тр ку за -
вр шио на че тр на е стом ме сту и
осво јио три бо да, па са да у ге -
не рал ном пла сма ну за у зи ма де -
се то ме сто, с 57 по е на.

Тре ћи тр кач ки ви кенд би ће
на про гра му 8. и 9. ју на на
ста зи „Спа Фран ко шамп” у
Бел ги ји.

ЕВРОП СКИ TCR ШАМ ПИ О НАТ

„ЧУД НЕ” СТВА РИ У НЕ МАЧ КОЈ

Стране припремио
Александар
Живковић

ПАВЛЕ
ШАМПИОН

Прошлог викенда у Пироту је
одржано Првенство Србије у
шаху за кадете, на коме је
учествовало 980 такмичара из
целе земље.

Павле Милановић, ученик
првог разреда ОШ „Стевица
Јовановић”, одлично је одиграо
овај турнир, јер је у седам
партија освојио шест поена.

Тако је у своју школу и град
Панчево донео златну медаљу
с Првенства Србије.
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Са ра Бил ба шић,
сред њо школ ка:

     – Овог ви кен да ћу
про сла ви ти свој 
ро ђен дан. Про ве шћу
цео ви кенд 
с дру га ри ца ма и 
по ро ди цом.

Ни ко ла До лић,
сту дент:

    – У су бо ту идем 
на жур ку у „Хан гар”. 
У не де љу ћу ићи 
с де вој ком 
до Бео гра да.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Подршка је важна
Сад је све у реду, ваљда напуштам празнину.

Истерао своје, а испао сам глупав.

Важно је, а мора да се реши на брзину.

Ноћу је пусто, ја клизим кроз тишину, километри точка,

километри града.

Брзо је, а морам да исечем ту кривину.

Тражили смо ђавола и плесали са њим,

присутан је увек и у свакоме систему.

Подршка је важна да се изборимо с тим.

Бескорисно
Шта је сад то бескорисно, какво је то бескорисно.

Добро је то, добро је све, све што је скроз неупотребљиво.

Какво је то бескорисно, шта ће нам то бескорисно.

Треба нам то, треба нам све,

све што је скроз неупотребљиво.

Какви смо то бескорисни, зашто да смо бескорисни.

Добри смо ми, добри су сви,

сви који су скроз неупотребљиви.

Главу горе
Увек између злог и лошег, тако бирамо председнике.

Зато људи одавде беже и све је теже да сачувамо пријатељства.

Увек између гажења и сувише нежног мажења.

Ми тако бирамо једни друге,

после ђаво је крив кад све се распада.

Све се види на лицима, те очи уморне, празне,

то су лица која о себи кажу –

ми смо ту да нас лажу, да нас користе.

Текст и музика: „Јарболи”

Узбудљив дуел у
Новом Пазару

Спу ште на је за ве са на још јед ну се зо ну
у ру ко мет ној Су пер ли ги на ше зе мље.
Ру ко ме та ши Ди на ма окон ча ли су те -
шко и вр ло ис цр пљу ју ће так ми че ње го -
сто ва њем у Но вом Па за ру, у 10. ко лу
плеј-офа. Био је то вр ло уз бу дљив и не -
из ве стан меч, ко ји се за вр шио без по -
бед ни ка: Но ви Па зар – Ди на мо 30:30
(15:16).

Тре нер пан че вач ког ти ма Иван Пет -
ко вић ни је имао мно го игра ча на рас -
по ла га њу пред по след ње го сто ва ње у
се зо ни, па су жу то-цр ни дрес у Но вом
Па за ру но си ли: Ми ло ше вић (че ти ри го -
ла), Пи ли по вић, Сто ја но вић (три), Са -
вић (пет), Је зди ми ро вић (че ти ри), Јо -
ва но вић, Па вло вић, Зла та но вић, Дис -
тол (че ти ри), Ми лен ко вић, Ба ру џић (че -
ти ри), Ра до ва но вић и Ко ста ди но вић
(шест го ло ва).

Иа ко се у дво ра ни „Пен дик” оку пи ло
тек не што ви ше од 200 гле да ла ца,
Новопа зар ци су буч ним скан ди ра њем

бо дри ли сво је ми ље ни ке, а осво је ни бод
про тив фа во ри зо ва ног Ди на ма бур но су
про сла ви ли и на ви ја чи и игра чи Но вог
Па за ра.

Ипак, по че так утак ми це ни је на го ве -
шта вао ра дост при ста ли ца до ма ћег ти -
ма. Иван Дис тол и ње го ви са и гра чи би -
ли су го то во то ком це лог пр вог по лу -
вре ме на тим ко ји до ми ни ра и др жи ри -
там утак ми це у сво јим ру ка ма. Ди на мо
је во дио са 8:3, у 23. ми ну ту би ло је и
14:8 за Пан чев це, а он да је фи ниш пр -
вог де ла ме ча при пао Но во па зар ци ма,
ко ји су у по след њем ми ну ту ус пе ли да
по стиг ну два по гот ка, па су на од мор
оти шли с ми ну сом од са мо јед ног го ла
– 15:16.

На ста вак утак ми це до нео је но ва ве -
ли ка уз бу ђе ња. По гот ком Вељ ка Ми ло -
ше ви ћа „жу то-цр ни” су у 37. ми ну ту ус -
пе ли да се по но во „од ле пе” (17:20), али
су по том ини ци ја ти ву пре пу сти ли до -
ма ћи ну, ко ји је по ла ко али си гур но то -
пио пред ност го сти ју. По след њи тре ну -
ци овог су сре та би ли су са мо за оне с
нај де бљим нер ви ма. Ди на мо је по вео с
30:29, Па зар ци су из јед на чи ли, а он да

је до су ђен и сед ме рац за го сте. Од го -
вор ност је по но во пре у зео Ми ло ше вић,
али је овог пу та гол ман Но вог Па за ра
био успе шни ји. Од бра нио је пе нал и та -
ко по кре нуо еруп ци ју оду ше вље ња у
„Пен ди ку”...

Ди на мо је по сле де сет утак ми ца у
плеј-офу на кра ју за у зео че твр то ме сто
у Су пер ли ги, са ско ром од пет по бе да,
јед ног ре ми ја и че ти ри по ра за. Ти ту лу
је и ове се зо не осво ји ла но во сад ска Вој -
во ди на, сед ми пут за ре дом, ко ја је у по -
след њем ко лу та ко ђе ре ми зи ра ла, с Ме -
та ло пла сти ком, омо гу ћив ши та ко Шап -
ча ни ма да за у зму дру го ме сто и пла си -
ра ју се у СЕ ХА ли гу. Тре ћи је ни шки
Же ле зни чар, Но ви Па зар је пе ти, а Пар -
ти зан је за у зео ше сто ме сто.

Пред струч ним шта бом и упра вом
РК-а Ди на мо је ана ли за све га ура ђе ног,
али и пра вље ње пла но ва и осми шља ва -
ње ти ма за на ред ну се зо ну. Не тре ба за -
бо ра ви ти да је Ди на мо у ли га шком де -
лу Су пер ли ге оства рио им по зан тан учи -
нак од де вет на ест уза стоп них по бе да, а
играо је и у фи на лу Ку па Ср би је...

А. Живковић

Да вор Мир ков,
сред њо шко лац:

     – У су бо ту имам
осам на е сти ро ђен дан, 
а у не де љу идем на још
јед ну про сла ву. Цео 
ви кенд ћу про ве сти 
на по љу.

ВОЈ ВО ЂАН СКИ ЏУ ДО-ШАМ ПИ О НАТ

ДИ НА МО НАЈ БО ЉИ У ПО КРА ЈИ НИ
На Пр вен ству Вој во ди не у џу ду за ста -
ри је пи о ни ре, ко је је одр жа но у Сте па -
но ви ће ву, нај у спе шни ји ко лек тив био
је ЏК Ди на мо. Чла но ви тог клу ба осво -
ји ли су се дам ме да ља.

Нај сјај ни ја од лич ја за слу жи ли су: Ми -
ли ца Се ку ло вић, Фи лип Фран цуз, Урош
Ћу ћа и Ог њен Ђу ри шић. Сре бром су се
оки ти ли Је ле на Сто ја нов ски и Ђор ђе
Ја ки мов ски, а брон зу је за ра дио Вла ди -
мир Бог да нов ски. На др жав но пр вен -
ство пла си ра ли су се и Ма те ја Зу бо вић
и Ма ри ја Кли ча рић.

У су бо ту, 25. ма ја, ма ли ди на мов ци
би ли су успе шни и на тур ни ру у Бе о -
гра ду.

Зла то је за ра дио Урош Ђу ри шић, сре -
бром су се оки ти ли Ни ко ла Ра да нов и
Ни ко ла Мир ко вић, а брон за ма Га ври ло
Бо шко вић, Ду шан Стан ко вић и Ла зар
Сто ја но вић.

На истим так ми че њи ма над ме та ли
су се и чла но ви ЏК-а Пан че во. Ни на
Ал би ја нић и Вук Ба бић осво ји ли су
брон зе у Сте па но ви ће ву и та ко се пла -
си ра ли на Пр вен ство Ср би је, као и пе -
то пла си ра ни Фи лип Па ла нач ки.

Ла зар Ал би ја нић, ка дет ски ре пре зен -
та ти вац Ср би је, три јум фо вао је на тур -
ни ру „Ра до мир Ко ва че вић Џи ги” у Бе о -
гра ду.

На Пр вен ству Вој во ди не ЏК Је дин -
ство из Ка ча ре ва за у зео је тре ће ме сто.

Злат не ме да ље су осво ји ли Мар та Пе -
шић, Ан дри ја на Кр те нић и Не ма ња Ни -
шић. Алек сан дра Ди ми тров ски и Ана
Ко вач за ра ди ле су брон зе, а пла сман на
др жав ни шам пи о нат обез бе ди ла је и
Ни ко ли на То шић.

Кри сти јан Лех ни је за слу жио зла то, а
Алек са Лех ни брон зу на так ми че њу у
Бе о гра ду. А. Ж.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

СЕ ЗО НА ЗА ВР ШЕ НА РЕ МИ ЈЕМ


