
Град
Заражени комарци

на три локације

» страна 3

цена 40 динара

Филм
Награђени млади

Панчевци

» страна 10

Записи

Стевица Живков:

Само сам ово волео 

да радим у животу

» страна 11

Село

Дочек за најбољег

голмана у Европи

» страна 12

Фото-репортажа

Фанфаре у Новом Селу

» стране 27

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  5 .  ЈУЛА 2019.Број 4821, година CLI
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Деца препуштена 
сама себи овог лета
» страна 3

Комшије могу да
вам загорчају живот
» страна 7

ЖЕГАЖЕГА

ПРОДАЈУ НАМ КОЗМЕТИКУ КОЈА 
ЈЕ У ЕУ ПРОГЛАШЕНА ЗА ОТРОВ

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.

Освојте 
претплату 

на наш лист

НОВО ЗАКОНСКО РЕШЕЊЕ ОТЕЖАВА ПОЛОЖАЈ ДУЖНИКА

ИЗВРШИТЕЉИ ДОБИЈАЈУ 
ЈОШ ВЕЋА ОВЛАШЋЕЊА

Страна 2

ПОЈЕДИНЕ ПАСТЕ ЗА ЗУБЕ И ПЕНЕ ЗА БРИЈАЊЕ ОПАСНЕ ПО ЖИВОТ Стр. 6

Полиција 
ће убудуће 
кажњавати

ометање
извршења
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Господари великих
и необичних машина

Страна 9



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 5. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

О НЕСЛАГАЊУ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА И ГРАЂАНА ДУЖНИКА

Пла стич но
об ја шње ње

У јед ној про дав ни ци у нај ве -
ћем пан че вач ком тр жном
цен тру мо мак, стра нац, па за -
рио је па ти ке. Ка да му је про -
да ва чи ца пру жи ла ке су с пла -
ће ном ро бом, вра тио ју је. „No
plastic bags, please!” Та мо ода -
кле овај мла дић до ла зи очи то
су ура ди ли до бар по сао на по -
ди за њу све сти љу ди о штет но -
сти пла сти ке.

Ов де у тр го вач ким лан ци ма
са да про да ју ке се да би нас као
под ста кли да их не ко ри сти мо.
Ве ли чи не и це не су раз не, а
сва ка вре ћи ца има нај ма ње две
ма не: и да ље је пла стич на и на
њој је од штам пан ло го про дав -
ца. То зна чи да ће те пла ти ти
не са мо да би сте ипак ко ри сти -
ли пла сти ку већ и да би сте по -
ста ли бес плат на по крет на ре -
кла ма за про дав ни цу у ко јој сте
оста ви ли но вац. Ап сур ди стан!
Има, до ду ше, код нас и све -
тлих при ме ра. Ре ци мо, јед на
ло кал на пе ка ри ца у ко јој ме се
са мо здрав хлеб. Они вам јед -
но став но век ну спа ку ју у па -
пир ну вре ћи цу и то вам је то,
дру гог не ма.

Че му сад то ли ка фр ка око
пла сти ке, пи та те се ви. Фр ка
је са свим оправ да на, јер ње -
ном упо тре бом ми за пра во
пла ћа мо мно го ви шу це ну –
уме сто нов ца ну ди мо сво је
здра вље и здра вље це ле пла -
не те. Око 5,5 ми ли јар ди то на
пла стич ног от па да тре нут но се
аку му ли ра у при ро ди. Чак пет
ма сив них пло ча пла сти ке
упра во пли ва у оке а ни ма: она
из ме ђу Ка ли фор ни је и Ха ва ја
је ве ли чи не др жа ве Тек сас.
Мно ги мор ски ор га ни зми слу -
чај но по је ду пла сти ку и уми -
ру, јер не мо гу да је про ба ве.
Ако вам ни је ста ло до жи во ти -
ња, он да се бар са жа ли те на
се бе. Се ти те се да се пла сти ка
с вре ме ном ло ми и ула зи у кр -
во ток мор ских ор га ни за ма, где
оста је док их не по је де не ко
ве ћи. А ко је на вр ху лан ца ис -
хра не? Ви. Пла сти ка са др жи
фта ла те и бис фе нол А, а те
суп стан це по ве ћа ва ју ри зик од
број них обо ље ња, као што су
рак, ди ја бе тес, ра ни пу бер тет,
го ја зност, ср ча не бо ле сти...

Уме сто да се згра жа ва мо над
оним што су „дру ги” ура ди ли
при ро ди, по за ба ви мо се оним
што ми мо же мо учи ни ти да је
спа се мо. Поч ни мо од ре че ни -
це: „Без пла стич них вре ћи ца,
мо лим!” Ве ћи је то ко рак не го
што нам се чи ни.

Из ме на ма за ко на
извршни по сту пак би ће
једностав ни ји, ка жу
изврши те љи

Њи хо во по на ша ње
произво ди си ро ма штво и
бес кућ ни штво, сма тра ју
гра ђа ни ду жни ци

Ка жу да су нај стре сни ји мо мен ти у
жи во ту чо ве ка смрт бли ске осо бе, раз -
вод и се лид ба. Тач но, али у ни зу је ис -
пу ште но, мо жда за то што се та по ја ва
ре ђе де ша ва, сле де ће: пле нид ба и про -
да ја имо ви не због ду го ва бан ка ма,
услед не ре ше них имо вин ских од но -
са... И те ка ко по га ђа ка да не ко оста -
не без ста на или ку ће у ко јој жи ви,
јер су, на при мер, ка ма те због не пла -
ће них ра та кре ди та то ли ко на ра сле да
се по кре ће по сту пак про да је је ди не
не крет ни не због вра ћа ња ду га ко ји је
мно го ма њи од ње не вред но сти.

За вр ше на је јав на рас пра ва о пред -
ло зи ма из ме на За ко на о из вр ше њу и
обез бе ђе њу (ЗИО) и на ла зи се пред
усва ја њем. Овај за кон се, по нај ви ше,
ба ви по слом јав них из вр ши те ља, ко ји
на сце ну сту па ју по што над ле жни су -
до ви до не су пра во сна жне пре су де. У
Пан че ву их има је да на ест, али ни ко
од оних с ко ји ма смо кон так ти ра ли
ни је же лео ни шта да нам ка же ни о
из ме на ма ни о прак си, већ су нас упу -
ти ли на Ко мо ру јав них из вр ши те ља.

Кри ми на ли за ци ја со ли дар но сти?

Гра ђа ни ко ји су на те ре ну има ли ло -
ша ис ку ства са из вр ши те љи ма има ју
не ко ли ко удру же ња. Нај ек спо ни ра ни -
је од њих је Здру же на ак ци ја „Кров
над гла вом”, ко ја оце њу је да из ме не
ЗИО и по на ша ње из вр ши те ља про из -
во де још ве ће си ро ма штво и бес кућ -
ни штво, те да под уда ром ни су они
ко ји нај ви ше ду гу ју, не го нај сла би ји
и нај ра њи ви ји.

Свој став пре ма про ме на ма пред мет -
ног за ко на има и Ко мо ра јав них из вр -
ши те ља. Њен ге не рал ни се кре тар Маг -
да ле на Но ва ко вић за „Пан че вац” ка же:

– Пред ви ђе но је ви ше из ме на за ко -
је на ша ко мо ра сма тра да ће с јед не
стра не из вр шни по сту пак учи ни ти
тран спа рент ни јим и у од ре ђе ним де -
ло ви ма јед но став ни јим, а с дру ге стра -
не омо гу ћи ти ши ру за шти ту из вр шног
ду жни ка. Ме ђу тим ре ше њи ма из дво -
ји ли би смо уво ђе ње елек трон ске про -
да је, за ко је се Ко мо ра и ра ни је за ла -
га ла, јер она до во ди до ве ће
тран спа рент но сти и по сти за ња ве ћег
из но са ку по про дај не це не, што је ин -

ЈОШ ШИ РА ШИ РО КА ОВЛА ШЋЕ ЊА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Жеђ

У центру града, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Драгана Кожан

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ПО НАВЉАЈУ СЕ ХОРОР СЦЕНЕ

Мно го отрованих паса на Ко те жу 2
но во да ли у ак ци ју: то ком про шле не -
де ље, у но ћи из ме ђу утор ка и сре де,
на Ко те жу 2 и на ме сту ко је је пред -
ви ђе но за из во ђе ње па са – на трав ња -
ку код До ма вој ске – про на ђе ни су ле -
ше ви ве ћег бро ја па са и ма ча ка.

Пр во је ре а го ва ло удру же ње „Еко -
ли бри јум”, ко је је су тра дан под не ло
кри вич ну при ја ву про тив Н. Н. ли ца
због тро ва ња жи во ти ња, а Основ но
јав но ту жи ла штво про сле ди ло ју је по -
ли ци ји ка ко би био утвр ђен иден ти -
тет по чи ни ла ца.

Оче ви ци ка жу да су на усти ма мр -
твих па са би ле вид не пе на и крв, као
и да су у бли зи ни њи хо вих ле ше ва
про на ђе не вир шле нео бич не плав ка -
сте бо је. По ред улич них па са ко је су
љу би те љи жи во ти ња хра ни ли и до но -
си ли им во ду, отро ван је и је дан вла -
снич ки пас, а мр тве мач ке су ви ђе не
на не ко ли ко ло ка ци ја. По ку шај тро -
ва ња де сио се још јед ном, по но во код
До ма вој ске, али су ве те ри на ри ус пе -
ли да псу спа су жи вот.

Све што је у њи хо вој мо ћи да спре -
че на ста вак ове по губ не прак се учи -
ни ло је и пан че вач ко Дру штво при -
ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци”. Они су
оба ве сти ли јав ност да се тро ва ње жи -
во ти ња вр ши већ не де ља ма, на ро чи -
то на Ко те жу 2, где је отров ба цан у
не ко ли ко на вра та. До да ју да још увек
ни је утвр ђен ко на чан број уги ну лих

па са и ма ча ка, по што су мно ге жи -
во ти ње не ста ле без тра га, док су ле -
ше ви дру гих про на ђе ни сву да по на -
се љу и по зи ва ју све ко ји има ју би ло
ка ква са зна ња, уз га ран то ва ну ано -
ним ност, у ве зи с тро ва њем на пу -
штених и вла снич ких жи во ти ња да
им ин фор ма ци је до ста ве пу тем
друштве них мре жа или имеј ла 
ljubimci@gmail.com.

„Љу бим ци” оче ку ју де таљ ну ис тра -
гу по ли ци је и дру гих над ле жних

орга на, јер су угро же ни јав на без бед -
ност и здра вље љу ди и жи во ти ња и
по чи ње но је не ко ли ко кри вич них
дела.

„Пан че вац” је не дав но пи сао о про -
бле ми ма ко је ства ра ју чо по ри па са лу -
та ли ца по гра ду, али њи хо во тро ва ње
сва ка ко је ан ти ци ви ли за циј ско. Уз то,
увек по сто ји опа сност да у до дир са
отро вом, јер се ра ди о јав ним по вр -
ши на ма, до ђу и љу ди, пре свих де ца.
На по те зу је по ли ци ја. С. Т.

По сле не ко ли ко ме се ци то ком ко јих
се ни је де ша ва ло си сте мат ско и ор га -
ни зо ва но тро ва ње па са и ма ча ка на
град ским ули ца ма, са ди сти су се по -

те рес свих уче сни ка у из вр шном по -
ступ ку. Ње ним уво ђе њем исто вре ме -
но ће се и мо гућ но сти за евен ту ал но
из и гра ва ње про пи са од стра не по је ди -
них уче сни ка у про да ја ма от кло ни ти.
Та ко ђе, про ши рен је прин цип тзв. рав -
но мер не рас по де ле пред ме та.

Пред ла гач из ме на – Ми ни стар ство
прав де – обра зла же да се њи ма „ста -
вља ве ћи на гла сак на по што ва ње тзв.
на че ла сра змер но сти кроз да ва ње
овла шће ња јав ном из вр ши те љу да
пре и спи та ре ше ње о из вр ше њу, ко јим
је за на пла ту ду га од ре ђе на про да ја
не чи јег ста на или ку ће”. Ипак, у очи
упа да то да ће јав ни из вр ши те љи као
и до сад тра жи ти аси стен ци ју по ли ци -
је при ли ком при нуд ног исе ља ва ња,
али ће сад, по сле упо зо ре ња, „на зах -
тев јав ног из вр ши те ља по ли ци ја упо -
тре би ти сред ства при ну де про тив ду -
жни ка и оста лих при сут них ли ца ако
бу ду оме та ла или спре ча ва ла из вр ше -
ње”, а уз то мо ћи и да им пи ше ви со -
ке нов ча не ка зне.

Ова ко пред ло же ну из ме ну За ко на
„Кров над гла вом” је на звао „кри ми -
на ли за ци јом со ли дар но сти гра ђа на”.

По ја ча на за шти та угро же них

Маг да ле на Но ва ко вић кон ста ту је да
су пред ви ђе ним из ме на ма јав ним из -
вр ши те љи ма про ши ре на овла шће ња,
„чи ме је по твр ђе но да су пре по зна ти
до са да шњи по зи тив ни ре зул та ти у ра -
ду ове про фе си је од ње ног уво ђе ња у
пра во суд ни си стем РС, ко ји се огле -
да ју у по ве ћа њу ефи ка сно сти из вр -
шног по ступ ка и ве ћем сте пе ну фи -
нан сиј ске ди сци пли не гра ђа на и

при вред них су бје ка та, што је по сле -
дич но до ве ло до по бољ ша ња при вред -
ног ам би јен та у Ср би ји и ја ча ња на -
че ла прав не си гур но сти”.

А шта гра ђа ни из ме на ма За ко на
кон крет но до би ја ју?

– По ја ча на је за шти та со ци јал но
угро же них ка те го ри ја из вр шних ду -
жни ка. Пред ви ђе но је да се не мо же
од ре ди ти из вр ше ње про да јом је ди не
не по крет но сти у вла сни штву из вр -
шног ду жни ка, фи зич ког ли ца, ра ди
на ми ре ња по тра жи ва ња чи ја глав ни -
ца не пре ла зи из нос од 5.000 евра. На
овај на чин шти ти се пра во на дом из -
вр шних ду жни ка у пред ме ти ма на -
пла те нов ча них по тра жи ва ња на ста -
лих по осно ву ко му нал них или
срод них услу га у си ту а ци ји ка да је реч
о по тра жи ва њи ма ма ње вред но сти,
чи ме се не по сред но оне мо гу ћа ва про -
да ја је ди не не по крет но сти из вр шног
ду жни ка да би се на ми ри ло не сра -
змер но ма ње по тра жи ва ње из вр шног
по ве ри о ца – ка же она.

До да је да из вр шни ду жни ци до би -
ја ју и по ве ћа њем ли ми та на за ра да ма

и пен зи ја ма из над ког не мо же да се
спро во ди из вр ше ње. Та ко, ка да је реч
о пла ти или за ра ди, из вр ше ње мо же
да се спро ве де до њи хо ве по ло ви не
(уме сто две тре ћи не), од но сно до њи -
хо ве че твр ти не (уме сто по ло ви не) ако
је њи хов из нос јед нак или ма њи од
ми ни мал не за ра де. Из вр ше ње на пла -
ти ко ја не пре ла зи из нос про сеч не не -
то за ра де мо же се спро ве сти до ње не
тре ћи не, а на ми ни мал ној за ра ди
спро во ди се до ње не че твр ти не (уме -
сто по ло ви не). Ка да је о пен зи ји реч,
из вр ше ње је мо гу ће до ње не тре ћи не
(уме сто две тре ћи не), од но сно че твр -
ти не, ако пен зи ја не пре ла зи из нос
про сеч не, а на ми ни мал ној уме сто као
до са да до по ло ви не – до де се ти не.

У од но су на све на ве де но је пред -
ви ђен из у зе так, у скла ду По ро дич ним
за ко ном: из вр ше ње се мо же спро ве -
сти до по ло ви не при ма ња ра ди на ми -
ре ња по тра жи ва ња на осно ву за кон -
ског из др жа ва ња.

До дат ни тро шко ви

За ни ма ло нас је ка ко у прак си из гле -
да из вр ше ње из угла Ко мо ре. Маг да -
ле на Но ва ко вић ка же да се ско ро сви
слу ча је ви спро во де без ве ћих про бле -
ма, „че сто и уз по сре до ва ње јав них из -
вр ши те ља из ме ђу из вр шних по ве ри -
ла ца и из вр шних ду жни ка”.

– Ме ђу тим, по сто ји је дан ма њи број
слу ча је ва ко ји због сво је при ро де иза -
зи ва ју ве ћу па жњу јав но сти и у ко је
се при ли ком спро во ђе ња из вр ше ња на
ли цу ме ста укљу чу ју и по је ди не ор га -
ни зо ва не гру пе гра ђа на, ко је сво јим
де ло ва њем има ју циљ да спре че или
да оме та ју из вр ше ње. Ра ди се о слу -
ча је ви ма исе ље ња, у ко ји ма јав ни из -
вр ши те љи увек по сту па ју у скла ду с
прав но сна жним и из вр шним суд ским
од лу ка ма и у ко ји ма има ју оба ве зу да
по сту па ју с ци љем на ми ре ња по тра -
жи ва ња из вр шног по ве ри о ца, од но -
сно оства ре ња не ког ње го вог пра ва за
ко је је суд утвр дио да му при па да. На -
жа лост, оме та ње из вр ше ња у ова квим
слу ча је ви ма са мо до во ди до ње го вог
од ла га ња и узр о ку је до дат не тро шко -
ве по ступ ка, ко ји на кра ју па да ју на
те рет ду жни ка – за кљу чу је ге не рал ни
се кре тар Ко мо ре јав них из вр ши те ља.

Гра ђа ни ко ји су се су сре та ли са из -
вр ши те љи ма у ве зи са уво ђе њем за те -
зних ка ма та ка жу да ће ду жни ци би -
ти при ну ђе ни да од у ста ну од од бра не
сво јих пра ва да би из бе гли по ве ћа ње
тро шко ва. Они сма тра ју да се и на овај
на чин вр ши не под но шљив при ти сак
на ду жни ке. А да су из вр ши те љи при
вр ху њи хо ве ли сте нај не по пу лар ни -
јих – су ви шно је го во ри ти.

С. Трај ко вић

Тровање није решење за проблем паса луталица

Од дужника ће се, по
новом нацрту закона,
узимати само половина
плате, а не две трећине
као до сада.
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НАШИ СПЕ ЦИ ЈАЛ ЦИ

Успех у Ен гле ској
Еки па Вој ске Ср би је ко ју су
чи ни ли при пад ни ци Спе ци -
јал не бри га де из Пан че ва
вра ти ла се ових да на са Свет -
ског све ар миј ског пр вен ства
у Ен гле ској са два вред на
при зна ња.

На ши стрел ци су нај пре
осво ји ли че твр то ме сто у
кон ку рен ци ји ме ђу на род -
них ти мо ва, иза пред став -
ни ка ору жа них сна га Ома -
на, Ве ли ке Бри та ни је и Ка -
на де. По сле то га, у бор би
за „United Services Cup”,
пла си ра ли су се на дру го
ме сто, иза так ми ча ра из ар -
ми је Ома на.

Успех ко ји су пан че вач -
ки спе ци јал ци по сти гли на
овим так ми че њи ма још је
зна чај ни ји ако се узме у об -
зир да је по стиг нут у кон ку -
рен ци ји ве ли ког бро ја так -
ми ча ра, као и да су уче сни -
ци па ра лел но с пу ца њем у
по крет не и не по крет не ме -
те на ра сто ја њи ма од 100 и
500 ме та ра мо ра ли и да са -
вла ђу ју пре пре ке и ти ме си -
му ли ра ју ан га жо ва ње у на -
па дач ким и од брам бе ним
ак ци ја ма. М. Г.

НАД ЗОР НАД ВИ РУ СОМ ЗА ПАД НОГ НИ ЛА

За ра же ни ко мар ци на три ло ка ци је

ЗА ДЕ ЦУ ИЗ СО ЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НИХ ПО РО ДИ ЦА

Лет ња шко ла на Вршач ком бре гу

За установе културе
издвојено недовољно
пара

Ех, да постоји Дечји
културни центар...

И овог ле та ро ди те љи ће мо ра -
ти са ми да осми сле деч је рас -
пу сте на кре а ти ван на чин, јер
кул тур не уста но ве не ће има ти
про гра ме за нај мла ђе. У град -
ској ка си ове го ди не је зва нич -
но обез бе ђе но 450.000 ди на ра
за лет ње про гра ме, а тај но вац
ће би ти по де љен на две-три ин -
сти ту ци је.

– Ове го ди не је би ло не ко ли -
ко ства ри ко је сам же лео бу џет -
ски да про ву чем ми мо лет њег
про гра ма. Не ки од тих про гра -
ма би ће ре а ли зо ва ни у ју лу и
ав гу сту, као што је фе сти вал
„Wrong” у До му омла ди не, за
ко ји је из дво је но 800.000 ди на -
ра. Ве ро ват но ће бу џе ти уста -
но ва би ти до пу ње ни са по
200.000 и то је то – ре као је
град ски већ ник за ду жен за кул -
ту ру и омла ди ну Не ма ња Ро тар.

Он је об ја снио да је ве ли ки
про блем то што у уста но ва ма
кул ту ре има мно го ма ње за по -
сле них не го пре де се так го ди -
на, не где и упо ла ма ње, па се то
од ра жа ва на ди на ми ку ра да. За
вре ме се зо не има до ста по сла,
па за по сле ни ко ри сте го ди шње
од мо ре то ком лет њих ме се ци.

– Рад оте жа ва и за бра на
запошља ва ња. Љу ди су оти шли
у пен зи ју, а та ме ста ни су

попуњена. То је слу чај и с тех -
нич ким осо бљем, без ког про -
гра ми не мо гу да се ре а ли зу ју
– ка же Ро тар.

Кул тур ни цен тар је вред но
ра дио прет ход них ме сец да на
ко ли ко је тра јао БУ ДИ – Ме -
ђу на род ни би је на ле деч јег умет -
нич ког из ра за. Од 15. ма ја до
15. ју на нај мла ђи су гра ђа ни
мо гли су да уче ству ју у ве ли -
ком бро ју ра ди о ни ца, да ви де
раз не из ло жбе, пред ста ве и му -
зич ке са др жа је. Кул тур ни цен -
тар сва ке су бо те има и пред -
ста ве за де цу, али се та по зо -
ри шна се зо на за вр ша ва у ју ну.
Ова уста но ва има па у зу у ра ду

то ком ју ла, а про грам за ав густ
кон ци пи ра се кра јем тог ме се -
ца. Би бли о те ка ор га ни зу је и
дру же ња за де цу под на зи вом
„Чи там ти при чу”, ко ја се одр -
жа ва ју сва ке сре де од 18 са ти,
и она ће се на ста ви ти на кон
лет ње па у зе.

Дом омла ди не има ће мно -
штво про гра ма на ме ње них мла -
ди ма, а нај ви ше му зич ких, ко -
ји ће се одр жа ва ти у ба шти те
ин сти ту ци је. Му зеј ће лет њу
се зо ну отво ри ти пре ми је ром
пред ста ве „Љу бав до гро ба”, на -
кон че га не ће има ти про гра ме
јер ни је до био сред ства за њи -
хо ву ре а ли за ци ју.

– Овог ле та не ће мо има ти
про гра ме са мо за де цу. Ин сти -
ту ци је за и ста ра де ко ли ко мо -
гу. Би ло би мно го ви ше про -
гра ма да има мо деч ји кул тур -
ни цен тар, па би то мо гло да се
осми шља ва то ком чи та ве го -
ди не. Ме ђу тим, за та ко не што
че ка мо не ка бо ља вре ме на –
ре као је Ро тар.

Он је до дао да Кул тур ни цен -
тар и да ље има про блем с ре -
сти ту ци јом, јер пи та ње про -
сто ра још ни је ре ше но. С дру -
ге стра не, ула га ња у одр жа ва -
ње обје ка та су ве ли ка, а до ста
нов ца је нео п ход но и за пла те
за по сле них.

Ни нај но ви ји из ве штај
бе о град ског За во да за
би о ци де и ме ди цин -
ску еко ло ги ју, од утор -
ка, 2. ју ла, ни је до нео
до бре ве сти: пре но си -
о ци ви ру са За пад ног
Ни ла по но во су про -
на ђе ни у на шем гра -
ду, и то на три ло ка -
ци је: на На де лу, код
Оп ште бол ни це и у
Ива но ву.

Ре зул та ти мо ни то -
рин га по ка за ли су да
код нас нај ви ше има кућ них
ко ма ра ца: и про цен ту ал но
(95,7%) и по бро ју ло ка ци ја на
ко ји ма је њи хо ва број ност из -
над кри тич не вред но сти (15).

Сле де реч ни ко мар ци, ко ји су
се пре нам но жи ли на пет ло -
ка ци ја. Без об зи ра на вр сту,
ови ин сек ти убе дљи во су нај -
број ни ји на На де лу, у Ка ча ре -

ву, Гло го њу, Ја бу ци и на
Ка ра у ли.

„Ова ко ви со ка број -
ност је по сле ди ца ак ти -
ви ра ња ми кро жа ри шта,
као што су сеп тич ке ја -
ме и ка на ли, као и по ја -
ве но вих во де них по вр -
ши на. Пре по ру чу је се хе -
миј ско су зби ја ње ко ма -
ра ца на свим ло ка ци ја -
ма на ко ји ма је број ност
из над кри тич не вред но -
сти. Лар ви цид ни трет ман
тре ба хит но спро ве сти на

свим ме сти ма где је ве ћа број -
ност, на ро чи то око но во на ста -
лих ка на ла на те ри то ри ји Ја -
бу ке”, на во ди се у са оп ште њу
За во да за би о ци де.

У Ин сти ту ту „Ба тут” ка жу
да до 2. ју ла на те ри то ри ји Ср -
би је ни су ре ги стро ва ни слу ча -
је ви обо ле ва ња од гро зни це
За пад ног Ни ла, али до да ју и
да је до са да шње ис ку ство по -
ка за ло да је ово се зон ско обо -
ље ње нај ви ше за сту пље но у
пе ри о ду нај ве ће ак тив но сти
ко ма ра ца, па се пр ви обо ле ли
обич но ре ги стру ју у дру гој по -
ло ви ни ју ла, а нај ви ше их има
то ком ав гу ста.

Пре ма ре чи ма Зден ке Миљ -
ко вић, се кре тар ке у град ском
Се кре та ри ја ту за за шти ту жи -
вот не сре ди не, за пра ши ва ње
ко ма ра ца на те ри то ри ји Пан -
че ва би ће оба вље но током овог
ви кенда. Д. К.

Два де сет дво је со ци јал но угро -
же них ма ли ша на, уче ни ка пе -
тог, ше стог и сед мог раз ре да
основ них шко ла „Јо ван Јо ва -
но вић Змај”, „Ђу ра Јак шић”,
„Ми ро слав Ми ка Ан тић”, „До -
си теј Об ра до вић” из Омо љи це
и „Го це Дел чев” из Ја бу ке, от -
пу то ва ло је у су бо ту, 29. ју на,
на сед мо днев ни од мор и опо -
ра вак у лет њој шко ли у од ма -
ра ли шту Цр ве ног кр ста на Вр -
шач ком бре гу.

Ово је део гру пе од укуп но
500 де це из свих 45 ор га ни за -
ци ја Цр ве ног кр ста с те ри то -
ри је Вој во ди не чи ји бо ра вак на
Вр шач ком бре гу ове го ди не фи -
нан си ра По кра јин ски се кре та -

ри јат за со ци јал ну по ли ти ку,
де мо гра фи ју и рав но прав ност
по ло ва.

Пре ма ре чи ма Ми ли це То до -
ро вић, се кре тар ке Цр ве ног кр -
ста Пан че во, ово је пр ви пут да
де ца из на шег гра да има ју при -
ли ку да пу ту ју на ова кав од мор.

Вас пи та чи с Вр шач ког бре -
га ја вља ју да су клин ци из Пан -
че ва пре за до вољ ни усло ви ма и
да ужи ва ју у ин тер ак тив ном
ра ду и број ним ак тив но сти ма
на те му про мо ци је ху ма них
вред но сти и пр ве по мо ћи, као
и му зич ким, пле сним, ли ков -
ним и кре а тив но-пси хо ло шким
ра ди о ни ца ма. Ма ли ша ни се
вра ћа ју у пе так, 5. ју ла. Д. К.

НА БЕ ЛОЈ СТЕ НИ

Про на ђен леш
непозна тог му шкар ца

На осно ву на ред бе Ви шег јав -
ног ту жи ла штва у Пан че ву
спро во ди се ис тра га ра ди утвр -
ђи ва ња иден ти те та не по зна те
му шке осо бе чи ји је леш про -
на ђен 1. ју ла на оба ли по пу -
лар ног из ле ти шта Бе ла сте на.

За сад су не ја сне и окол но сти
под ко ји ма је он умро, па је због
то га Ви ше јав но ту жи ла штво на -
ло жи ло и суд ско-ме ди цин ску
об дук ци ју. Ме сто на ко ме је про -
на ђен леш не по зна тог му шкар -
ца на ла зи се на 1153. ки ло ме -
тру плов ног пу та на Ду на ву.

Ово је за крат ко вре ме дру ги
слу чај да је про на ђен леш
непозна тог му шкар ца на Бе лој
сте ни. Пре се дам да на на том
ме сту на ђе но је бе жи вот но те ло
76-го ди шњег В. П., за ко га је
на кнад но утвр ђе но да је из
Београ да. М. Г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 2.000 дин

ПАКЕТ: ОБА ПРЕГЛЕДА
Цена: 3.600 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

КО ЛИ КО ПА РА, ТО ЛИ КО МУ ЗИ КЕ

ДЕЦА НЕКА СЕ ИГРАЈУ САМА



За раз ли ку од ве ћи не дру гих ко ји сма тра ју да се но во
раз у ме ва ње со ци ја ли зма мо же ла ко раз ви ти, или ко -
ји чак по ку ша ва ју да ола ко уста но ве не ку но ву со ци -
ја ли стич ку пар ти ју, за пра во сма трам да по вра так со -
ци ја ли зма на по ли тич ку сце ну зах те ва мно го ви ше
те о риј ског ра да не го што би се мо гло у пр ви мах по -
ми сли ти. Ми слим да не мо же мо јед но став но да узме -
мо не ке де ло ве ста рог со ци ја ли зма или ко му ни зма,
па да на тим ло ше ре кон стру и са ним тра ди ци о нал -
ним иде ја ма на пра ви мо нов по крет. Ве о ма ме за бри -
ња ва ју та кви по ку ша ји: уз ме те ма ло Марк са, ма ло
еко ло шког по кре та и он да има те но ви дру штве ни
иде ал. Ми слим да је по треб но јед но ду бље раз ма тра -
ње гре ша ка и за ста ре ло сти ве ћи не ових со ци ја ли -
стич ких иде ја.

(Фи ло зоф и дру штве ни те о ре ти чар да на шњи це Ак -
сел Хо нет, „Да нас”, 30. јун)

* * *
Да нас кон зер ва тив ци по ста вља ју си ту а ци ју та ко као
да је же на кри ва за де мо граф ску ка та стро фу, а не ин -
сти ту ци је и дру штво ко ји не мо гу да обез бе де до сто -
јан ствен жи вот, ко ји је као та кав пред у слов за за сни -
ва ње здра ве по ро ди це. Ра ди се пре све га о јед ној ла -
жној ди ле ми, ко ја се мо же по оп шти ти до ни воа ла -
жне и фин ги ра не бор бе, из ме ђу кон зер ва тив них и
ли бер та ри јан ских вред но сти. Док с јед не стра не има -
мо на за дан кон зер ва тив ни обра зац, где је же на под -
ре ђе на не са мо свом му жу не го и др жав ним ре зо ни -
ма, с дру ге стра не има мо ко мер ци ја ли за ци ју ма те ри -
це, ко мер ци ја ли за ци ју про сти ту ци је, објек ти ви за ци -
ју те ла, и то све под пла штом не ка кве сло бо де. И јед -
но и дру го је по сле ди ца не по сто ја ња дру штва у ко јем
по сто ји су штин ска рав но прав ност, еман ци па ци ја, по -
ве ре ње, љу бав, по што ва ње, ау тен тич на сло бо да.

(Бив ши фуд ба лер Иван Ер гић, NOIZZ, 26. јун)

* * *

* * *
Про блем ау то крат ске вла сти и сло бо де ме ди ја је уни -
вер зал на те ма ко ја се кон стант но про вла чи кроз исто -
ри ју, и то не са мо овог про сто ра не го и гло бал но. Ка -
да мом ју на ку но ви на ри исе ку сиг нал ра дио-ста ни це
уз по зна то Бе ше ви ће во: „Уф, ка кав флеш”, он свој
рат на ста вља у мо бил ном ра ди ју у рас кли ма та ном
ком би ју, ко ји ју ри по ли ци ја да га уни шти. Да ли вам
то зву чи по зна то? Да ли вас то под се ћа на бор бу ка -
блов ских ти та на да нас? Да ли вас то под се ћа на ку -
по ви ну ме ди ја у ко јој рет ки по је дин ци успе ва ју да се
из бо ре за сло бо ду ми шље ња и ди ја ло га? Да ли вас
„Не дељ ник” под се ћа на ком би „Цр ног бом бар де ра”?
За то је „Бом бар дер” ин спи ра ци ја за сва вре ме на и ге -
не ра ци је. То је филм о ју на ку ко ји је у по тра зи за сло -
бо дом спре ман да жр тву је се бе, али и филм о ком -
про ми си ма (ком про ми се ри ма) ко ји ци ље ве бор бе
пре тва ра ју у по раз. Пи та ње је да ли би не ки но ви
„Бом бар дер” да нас мо гао би ти сни мљен. Или би то
до пу сти ли тек да свет ви ди ка ко код нас не ма цен зу -
ре. Или ка ко но ви нар пи та у „Бом бар де ру”: „Па, ка ко
да ме по је де мрак, зар не жи ви мо у де мо кра ти ји?”, а
по ли ца јац му од го ва ра: „Па, по је шће те де мо крат ски
мрак”. Из гле да да је у жи во ту мрак нај бе зо па сни ји у
би о ско пу.

(Ре ди тељ Дар ко Ба јић, „Не дељ ник”, 30. јун)

* * *
За што се сви то ли ко бо ји мо? – пи та у сво јој ко лум ни
Ве дра на Ру дан. Не бих ре кла баш сви, као што се ни -
чег не бо ји ни Ру да но ва, као што се сва ко днев но не
бо је сви гра ђа ни. Страх за ег зи стен ци ју ко ји се све
ви ше на зи ва стра хом за пре жи вља ва ње, страх од гу -
бит ка по сла, страх од не ма ња, страх од на си ља, страх
од про шло сти, страх од бу дућ но сти, не си гур ност, не -
ста бил ност, страх од мра ка, страх од ру жно ће, страх
од бе де. Од сти да због бе де. Страх од оп штих до га ђа -
ја, од свет ских до га ђа ја ко ји се пре тва ра ју у стра хо ве
по је дин ца, по је ди нач ни и уну тра шњи страх ко ји се
пре но си на оп ште до га ђа је, из бе гли це, те ро ри зам,
свет ске си ле, за ве ре, ге о стра те ги је, прет ње, па ни ке,
не до стат на об ја шње ња, не по ве ре ње пре ма ин фор ма -
ци ја ма, са зна ње да су и оне ма ни пу ли са не, све ма њи
и ма њи зна чај чи ње ни ца, јер су под ло жне ин тер пре -
та ци ја ма и по ли ти ка ма. То што се по јам ве ро ва ти
вра ћа на ра чун пој ма зна ти, знак је да се све ма ње и
ма ње ве ру је у ра зум но, у очи глед но и у чи ње ни це.
Оста је ве ра, и на ци о на ли зам као осно ва по пу ли зма.
Баш смо се за гли би ли. У глиб.

(In memoriam дра ма тург Бор ка Па ви ће вић, „Бу ка”,
15. ав густ 2016)
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КОНЦЕПТ

Бу џет Пан че ва
ребалан сом уве ћан
на ско ро 5,8 
ми ли јар ди ди на ра

На кон из град ње
капе ле у Гло го њу
нове услу ге

Чла но ви ло кал не вла де са ста -
ли су се 2. ју ла ка ко би про -
шли кроз че тр на ест та ча ка
днев ног ре да. Ве ћи на ових те -
ма на ћи ће се пред од бор ни -
ци ма Скуп шти не гра да, нај ве -
ро ват ни је, сле де ће не де ље.

Нај пре је за ме ник гра до на -
чел ни ка Пре драг Жив ко вић
пред ста вио из ме не од лу ке о
ово го ди шњем бу џе ту Гра да.

Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња

Дру гим ре ба лан сом у 2019. го -
ди ни утвр ђе но је да из ка се АП
Вој во ди не тре ба да се сли ју сред -
ства у ло кал ни бу џет, и то за
атар ске пу те ве 15 ми ли о на ди -
на ра, а ка пи тал ни тран сфе ри
од но се се на ка на ли за ци ју на
Но во се љан ском пу ту, за куп по -
љо при вред ног зе мљи шта (20 ми -
ли о на ди на ра)... „Ве тро е лек тра -
не” из Бе о гра да из дво ји ле су 32
ми ли о на ди на ра за ре ха би ли -
та ци ју пу та Пан че во –До ло во.

Оно што сма њу је збир у бу -
џе ту, је су кре ди ти: за 2019. го -
ди ну не ће се ре а ли зо ва ти у из -
но су од 300 ми ли о на ди на ра,

а због ис те ка уго во ра с бан -
ком 30 ми ли о на „ис па да” из
пла на ко ји је по сто јао за 2016.
Пр во по ме ну тим кре ди том тре -
ба ло је да се пот пу но ре кон -
стру и ше Град ски парк, од че -
га се од у ста ло, ка ко ка же Жив -
ко вић, „из раз ло га тех нич ке
при ро де”.

Код соп стве них при хо да, у
ве зи са уста но ва ма кул ту ре, до -
шло је до по ве ћа ња од 54 ми -
ли о на ди на ра: це лих 50 ми ли -
о на на ме ње но је За во ду за за -
шти ту спо ме ни ка за пла ћа ње
ар хе о ло шких ис тра жи ва ња.

– Ка да све са бе ре мо и ума -
њи мо за ве ли ко сма ње ње кре -
дит ног за ду же ња, ре ба лан сом
до би ја мо по ве ћа ње бу џе та за
31 ми ли он ди на ра. Уку пан бу -
џет Гра да из но си 5.785.265.000.
Рас по де лом сред ста ва ко ји ма
ће мо рас по ла га ти фи нан си ра -
ће мо јав на ко му нал на пред у -
зе ћа. За АТП смо обез бе ди ли
110 ми ли о на, за ЈКП „Зе ле ни -
ло” 40 ми ли о на, а за ЈКП „Мла -
дост” 30 ми ли о на ди на ра. На
осно ву су ге сти је Ми ни стар ства
фи нан си ја, ПУ „Деч ја ра дост”
ће за уве ћа ње за ра да од Гра да
до би ти 4,2 ми ли о на ди на ра.
До дат них шест ми ли о на из дво -
ји ли смо за су зби ја ње ко ма ра -
ца – об ја снио је за ме ник гра -
до на чел ни ка.

За тим се го во ри ло о из ме -
на ма Пла на ге не рал не ре гу ла -
ци је Ка ча ре ва, као и о из ра ди
Пла на де таљ не ре гу ла ци је за

ма ги страл ни во до вод Ка ча ре -
во – Ба нат ско Но во Се ло. Про -
шлог де цем бра Скуп шти на гра -
да да ла је са гла сност на од лу -
ку НО ЈКП-а „Во до вод и ка на -
ли за ци ја” у ве зи с по ве зи ва -
њем Но вог Се ла на је дин стве -
ни во до вод ни си стем Пан че ва
пре ко Ка ча ре ва.

Због то га тре ба ова два ак та
при ла го ди ти си ту а ци ји на те -
ре ну.

Сти гли „Лет њи да ни”

По сло ви одр жа ва ња обје ка та у
јав ној сво ји ни би ће по ве ре ни
Град ској стам бе ној аген ци ји.
За ово ни су по треб на додат на
сред ства, већ ће би ти ис ко ри -
шће на она ко ја су већ опре де -
ље на град ским бу џетом.

Рас по де ла до би ти јав них
пред у зе ћа на пред лог че ти ри
над зор на од бо ра би ла је сле де -
ћа те ма. ЈКП „Во до вод и ка на -
ли за ци ја” ће из нос од 8.004.456
ди на ра, а ЈКП „Хи ги је на” 99
од сто од 728.851 ди на ра пре -
не ти у бу џет Гра да. ЈП „Ур ба -
ни зам” имао је про шле го ди не
до бит од 785.721 ди на ра, а ЈКП
„Гло гоњ” од 75.341 ди на ра: и
они ће све сем јед ног про цен -
та пре ба ци ти у град ску ка су.

Гло гоњ ци на кон из град ње
ка пе ле има ју по тре бу и за услу -
гу упра вља ња гро бљем, па је с
тим у ве зи до пу њен ко му нал -
ни це нов ник: би ће мо гу ћа из -
град ња гроб ни це, из да ва ње са -
ле на гро бљу, ко ри шће ње хлад -

ња че, као и ка пе ле. Из ме њен
је, по том, тре ћи пут фи нан -
сиј ски план МЗ „Ми та Ву ко -
са вљев” – До лов ци ће са да на
рас по ла га њу има ти 6.170.906
ди на ра.

Са да је озва ни че но оно о че -
му смо пи са ли пре не ко ли ко
не де ља: „ЈКП „Гре ја ње” ће, уз
фи нан сиј ску по моћ Аме рич ке
аген ци је за ме ђу на род ни развој,
во ди ти ин ве сти ци ју по ста вља -
ња со лар них па не ла на кров
то пла не на Ко те жу, а из соп -
стве них сред ста ва ће пла ти ти
из ра ду про јект но-тех нич ке до -
ку мен та ци је.

На кра ју је ма ни фе ста ци ја
„Лет њи да ни”, ко ја ће се у ор -
га ни за ци ји ТОП-а и пан че вач -
ких удру же ња у Ули ци вој во де
Жи во ји на Ми ши ћа одр жа ва ти
од 2. ју ла до 1. сеп тем бра, утвр -
ђе на за град ску.

ОДЛУКА ЛОКАЛНЕ ВЛАДЕ

Осам ди рек то ра ма ње у насељеним местима

На сед ни ци Ве ћа по кре ну та је
ини ци ја ти ва за спро во ђе ње ста -
ту сне про ме не по де ла, уз при -
па ја ње, јав них ко му нал них пре -
ду зе ћа на те ри то ри ји гра да.

Ми лен ко Чуч ко вић, већ ник за -
ду жен за стам бе но-ко му нал не
по сло ве и са о бра ћај, ре као је
да у осам се ла по сто је јав на
ко му нал на пред у зе ћа, те да ће

„у ци љу по бољ ша ња ква ли те та
ко му нал них услу га ЈКП ’Зе ле -
ни ло’, ЈКП ’Во до вод и ка на ли -
за ци ја’ и ЈКП ’Хи ги је на’ пре у -
зе ти по сло ве ко је су до сад оба -

вља ла се о ска пред у зе ћа”. До -
дао је:

– У скла ду са за ко ни ма сма -
њи ће мо број ко му нал них пре -
ду зе ћа на под руч ју Пан че ва,
јер ће од но ше ње сме ћа, одр -
жа ва ње зе ле них по вр ши на и
гро ба ља, као и ис по ру ка во де
би ти у над ле жно сти оних град -
ских. Ни ко не ће оста ти без по -
сла, љу ди ће са мо би ти пре ра -
спо ре ђе ни. Из вр ши ће мо по -
пис основ них сред ста ва, до би -
ће мо и ре ви зор ски из ве штај,
па ће мо на осно ву то га, у за -
ви сно сти од де лат но сти, ма -
ши не, во зи ла и ала те рас по -
де ли ти по пред у зе ћи ма ко ја
сам по ме нуо. У на се ље ним ме -
сти ма оста ће ор га ни за ци о не
је ди ни це и би ће осам ди рек -
то ра ма ње.

Ствари се мењају…

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ГРАДСКА КАСА БОГАТИЈА ЗА
31 МИЛИОН ДИНАРА

Као и увек, једногласно „за”

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Предраг Живковић:
„За АТП смо
обезбедили 110
милиона, за ЈКП
’Зеленило’ 40
милиона, а за 
ЈКП ’Младост’ 
30 милиона динара”.

Старчевачка „машинерија” под ингеренцијом градских предузећа
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Наш град не ма ура ђе ну
про јект ну до ку мен та ци ју
за од ре ђе ни број ва жних
еко ло шких про је ка та

На не дав но за вр ше ном струч ном ску -
пу „Трет ман от пад них во да и во де за
пи ће” ре че но је да се у Ср би ји го ди -
шње пре чи сти са мо 16 од сто от пад -
них во да ис пу ште них у ка на ли за ци -
ју, а у 168 гра до ва и оп шти на – ме ђу
њи ма је и Пан че во – по сто ји са мо
че тр де се так по го на за пре чи шћа ва -
ње, од ко јих је ве ћи на за ста ре ла. По -
ред то га, ука за но је на то да ће у на -
ред ним го ди на ма би ти по треб но око
пет ми ли јар ди евра за из град њу нео -
п ход них ка па ци те та ка ко би се обез -
бе ди ло ста бил но снаб де ва ње гра ђа на
пит ком во дом и за шти ти ла жи вот на
сре ди на.

То зна чи да ће у на ред ном пе ри о ду
на ша ло кал на са мо у пра ва мо ра ти да
ре ши пи та ње ка на ли за ци о не ин фра -
струк ту ре у свим на се ље ним ме сти -
ма, као и да за по тре бе гра да обез бе -
ди сред ства за из град њу по стро је ња
за пре ра ду от пад них во да. За из градњу

На XI ре дов ној сед ни ци Скуп шти на
ак ци о на ра НИС-а до не ла је од лу ку о
рас по де ли до би ти за 2018. го ди ну, ис -
пла ти ди ви ден ди и утвр ђи ва њу укуп -
ног из но са не рас по ре ђе не до би ти. На
осно ву тог до ку мен та ру ско-срп ски
нафт ни ги гант ће ак ци о на ри ма на
име ди ви ден де ис пла ти ти 6.517.524
ди на ра од но сно 39,97 ди на ра бру то
по ак ци ји. Ово је сед ма го ди на за ре -
дом у ко јој ће НИС на име ди ви ден де
ис пла ти ти 25 од сто про шло го ди шње
не то до би ти. Не то до бит НИС-а у 2018.
го ди ни из но си ла је 26.067.489.000 ди -
на ра. Пра во на ди ви ден ду има ју сви
ак ци о на ри ко ји су 17. ју на упи са ни у
Цен трал ном ре ги стру, де поу и кли -
рин гу хар ти ја као вла сни ци ак ци ја.
Дан и поступaк ис пла те ди ви ден де
ак ци о на ри ма од ре ди ће Од бор ди рек -
то ра НИС-а у на ред ном пе ри о ду.

Скуп шти на ак ци о на ра усво ји ла је
и го ди шњи из ве штај о по сло ва њу за
2018. го ди ну, као и фи нан сиј ске из -
ве шта је, кон со ли до ва не фи нан сиј ске
из ве шта је и из ве шта је о из вр ше ној
ре ви зи ји за про шлу го ди ну. За ре ви -
зо ра у 2019. го ди ну иза бра но је
друштво „PricewaterhouseCoopers” из
Бе о гра да.

По ред то га, на сед ни ци Скуп шти не
за чла но ве Од бо ра ди рек то ра НИС-а

име но ва ни су: Ва дим Ја ко вљев, за ме -
ник пред сед ни ка Из вр шног од бо ра и
пр ви за ме ник ге не рал ног ди рек то ра
JAД „Га спром њеф та”; Ки рил Тјур де -
њев, ге не рал ни ди рек тор НИС-а; Сер -
геј Па пен ко, ру ко во ди лац Де парт ма -
на за ор га ни за ци о ни раз вој и рад са
за јед нич ким пред у зе ћи ма ЈАД „Га -
спром њеф та”; Ана то лиј Чер нер, заме -
ник пред сед ни ка Из вр шног од бо ра и
за ме ник ге не рал ног ди рек то ра за ло -
ги сти ку, пре ра ду и про мет ЈАД
„Гаспром њеф та”; Алек сеј Јан ке вич,
члан Из вр шног од бо ра и за ме ник ге -
не рал ног ди рек то ра за еко но ми ку и
фи нан си је ЈАД „Га спром њеф та”;
Алек сан дар Кри лов, ди рек тор Ди рек -
ци је за ре ги о нал ну про да ју ЈАД „Га -
спром њеф та”; Да ни ца Дра шко вић;
Де јан Ра ден ко вић.

За не за ви сне чла но ве Од бо ра ди -
рек то ра име но ва ни су Алек сан дар
Че пу рин и Ол га Ви соц ка. За пред -
сед ни ка Од бо ра Скуп шти не ак ци о -
на ра за над зор над по сло ва њем и по -
ступ ком из ве шта ва ња ак ци о на ра
НИС-а по ста вљен је Зо ран Гру ји чић,
а за чла но ве тог од бо ра име но ва ни
су Дра ган Бра чи ка и Алек сеј Уру сов,
ди рек тор Ди рек ци је за еко но ми ку и
кор по ра тив но пла ни ра ње ЈАД „Га -
спром њеф та”.

ОДР ЖА НА СКУП ШТИ НА АК ЦИ О НА РА НИС-а

Ди ви ден де вла сни ци ма ак ци ја

ПО ДР ШКА 
ЕВРО ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА МА

Нај ви ше нов ца 
за екологи ју

Од 179 ми ли о на евра бес по врат не
по мо ћи, ко ли ко је Ср би ја до би ла
по осно ву спо ра зу ма са ЕУ, 62 ми -
ли о на на ме ње на су за шти ти жи -
вот не сре ди не. По ред то га, 40 ми -
ли о на би ће уло же но за по моћ пред -
у зет ни штву у обла сти ино ва ци ја, а
за стам бе но угро же не гру пе, по пут
из бе глих и ра се ље них, пред ви ђе но
је 20 ми ли о на евра. Европ ска уни -
ја је одо бри ла и 15 ми ли о на евра
за одр жи ву ту ри стич ку ин фра струк -
ту ру, од но сно ло ка ци је под за шти -
том „Уне ска” у ис точ ној Ср би ји,
док ће за по тре бе енер гет ске ефи -
ка сно сти Град ске би бли о те ке Бе о -
гра да, Хит не по мо ћи и Сту дент ске
по ли кли ни ке би ти из дво је но 11 ми -
ли о на. Оста так нов ца би ће на ме -
њен за оп ште ре фор ме, ме ђу ко ји -
ма је и ре фор ма вла да ви не пра ва.
Про јек ти су до го во ре ни и при пре -
мље ни то ком про шле го ди не.

Да под се ти мо, Ср би ја је у че твр -
так у Бри се лу на ме ђу вла ди ној кон -
фе рен ци ји са ЕУ отво ри ла По главље
де вет о фи нан сиј ским услу гама и
пот пи са ла спо ра зум о бес по врат -
ној по мо ћи ЕУ од 179 милиона
евра. ЕУ је од 2007. Ср би ји одо -
бри ла ви ше од две ми ли јар де евра
бес по врат не по мо ћи.

ДАН НО ВО САД СКОГ
УНИВЕРЗИТЕТА

При зна ње нафтном
гиган ту

У окви ру обе ле жа ва ња да на Уни -
вер зи те та у Но вом Са ду, ком па ни -
ји НИС је уру че на за хвал ни ца за
по др шку и про мо ци ју на у ке и до -
при нос на уч но-тех нич кој ба зи Уни -
вер зи те та. До де ље но при зна ње
пред ста вља по твр ду ду го го ди шњег
пре да ног ра да и ула га ња НИС-а у
на уч не и обра зов не уста но ве кроз
про грам „Енер ги ја зна ња”.

Са рад ња са Уни вер зи те том у Но -
вом Са ду тра је од 2010. го ди не и
раз ви ја се у до ме ну обра зо ва ња, ис -
тра жи ва ња, раз во ја на уч но-тех нич -
ке ба зе и тран сфе ра зна ња, као и
по др шке сти пен ди ра ња сту де на та
кроз Фонд за сти пен ди ра ње и под -
сти ца ње на пре до ва ња да ро ви тих сту -
де на та и мла дих на уч них рад ни ка
и умет ни ка Уни вер зи те та у Но вом
Са ду. У окви ру ви ше го ди шњег парт -
нер ства, НИС са ра ђу је и с број ним
фа кул те ти ма овог уни вер зи те та, по -
пут Тех но ло шког факул те та, Тех -
нич ког фа кул те та „Ми хај ло Пу пин”
у Зре ња ни ну, Фа кул те та тех нич ких
на у ка, Пе да го шког фа кул те та у Сом -
бо ру, Еко ном ског фа кул те та у Су -
бо ти ци и При род но-ма те ма тич ког
фа кул те та. По чет ком ове го ди не
ком па ни ја је пот пи са ла и ме мо ран -
ду ме о са рад њи с Ру ским др жав -
ним уни вер зи те том за наф ту и гас
„Гуп кин” из Мо скве и Но во сад ским
уни вер зи те том, у окви ру ко јих је
пред ви ђе на са рад ња у обла сти кре -
и ра ња за јед нич ких ма стер-про гра -
ма ових уни вер зи те та у скла ду с
потре ба ма ком па ни је.

Све ча ност је одр жа на у Рек то -
ра ту Но во сад ског уни вер зи те та, где
су до де ље не за хвал ни це ин сти ту -
ци ја ма и ком па ни ја ма ко је су то -
ком ака дем ске 2018/2019. го ди не
по др жа ле ак тив но сти ове на уч не
уста но ве. У име ком па ни је НИС
за хвал ни цу је при мио Сте фан Де -
спо то вић, ди рек тор Де парт ма на за
екс тер не ко му ни ка ци је, а до га ђа ју
су при су ство ва ли и пред став ни ци
По кра јин ске вла де, Гра да Но вог
Са да, ру ко вод ство Уни вер зи те та,
чла но ви ака дем ских за јед ни ца, као
и мно го број не зва ни це.

ВИ ШЕ ДЕ ЦЕНИЈСКА

НЕБРИГА

У Вој во ди ни је у прет ход не три

го ди не у пре чи шћа ва ње во да уло -

же на 1,1 ми ли јар да ди на ра кроз

123 про јек та у 39 оп шти на. Ви ше

од 65 од сто ин ду стриј ских по стро -

је ња не пре чи шћа ва сво је от пад не

во де, што је по сле ди ца ви ше де це -

ниј ске не бри ге и не до вољ них ула -

га ња. У Вој во ди ни су ове го ди не

ура ђе ни про јек ти за из град њу три -

ју ве ли ких пре чи ста ча, укуп не

вред но сти де сет ми ли о на евра.

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов и пред став ни ци Град ске упра ве
у уто рак, 2. ју ла, при ре ди ли су при -
јем за уче ни ке ОШ „Иси до ра Се ку -
лић” из Пан че ва и ОШ „До си теј Об -
ра до вић” из Омо љи це ко ји су по сти -
гли сја јан успех на так ми че њи ма у
прет ход ном пе ри о ду. Ђа ци тре ћег раз -
ре да омо љич ке основ не шко ле осво -
ји ли су пр во ме сто на ре пу блич ком
так ми че њу „Ма ле олим пиј ске игре”
и та ко сте кли пра во да пред ста вља ју
на шу зе мљу и наш град на „Спорт -
ским игра ма мла дих”, ко је ће би ти
одр жа не у ав гу сту у Спли ту. Та ко ђе,

Ми ли ца Ми ла тов и Сте фан Жи ва нов,
уче ни ци те шко ле, пла си ра ли су се
на европ ско так ми че ње „Шта знаш о
са о бра ћа ју”, ко је се одр жа ва од 12. до
15. сеп тем бра у Же не ви.

Уче ни ци ОШ „Иси до ра Се ку лић”
Алек са Та ну ше вић, Ми лош Дра го вић
и Игор Ро ма нић у фи на лу др жав ног
пр вен ства ли ге KОДирање, одр жа ном
у Бе о гра ду, у окви ру ак ци је „Бит ка за
зна ње” за у зе ли су дру го ме сто. За да -
так ко ји је тро чла на еки па под мен -
тор ством на став ни це ин фор ма ти ке
Ива не Вла чић има ла, под ра зу ме вао
је ре ша ва ње про бле ма са упо тре бом
ви ше ро бо та, што је зах те ва ло до дат -
ну кре а тив ност, зна ње и ве шти не у

про гра ми ра њу. Пет нај бо љих ти мо ва
има при ли ку да уче ству је на европ -
ском так ми че њу „Make X”, ко је ће у
ок то бру би ти одр жа но у За гре бу, а
нај бо ље пла си ра на еки па из Ср би је
уче ство ва ће на свет ском так ми че њу
у Гу анг џоу у Kини. Тре нут но се при -
пре ма но ва по ста ва ђа ка шко ле, бу -
ду ћи да Алек са, Ми лош и Игор не ма -
ју пра во да уче ству ју јер су за вр ши ли
основ но обра зо ва ње.

У при јат ној и опу ште ној ат мос фе -
ри у ма лој са ли Град ске упра ве гра -
до на чел ник Са ша Па влов и чла ни ца
Град ског ве ћа Пан че ва за ду же на за

обра зо ва ње Та тја на Бо жић раз го ва ра -
ли су с го сти ма о ути сци ма с так ми -
че ња, пла но ви ма за да ље, о то ме ка ко
те ку при пре ме за фи на ла ко ја их оче -
ку ју. Про фе со ри, ди рек то ри и уче ни -
ци основ них шко ла упо зна ли су при -
сут не са стра те ги ја ма и мо де ли ма ра -
да ко ји су до ве ли до овог сјај ног успе -
ха и по зва ли и дру ге шко ле да им се
при дру же.

ОСНОВ ЦИ НА ЕВРОП СКИМ СМО ТРА МА ЗНА ЊА И СПОР ТА

При јем код гра до на чел ни ка

ПРО БЛЕМ ОТ ПАД НИХ ВО ДА У ВОЈ ВО ДИ НИ

ПАН ЧЕ ВО МЕ ЂУ ЗА ГА ЂИ ВА ЧИ МА ВО ДО ТО КО ВА

го ре на ве де ног део тро шко ва мо ра ће
да сно се Пан чев ци – 10 или 20 од сто
укуп не вред но сти ка пи тал ног про јек -
та, за ви сно од то га код ко јих фон до ва
се апли ци ра. У су сед ним зе мља ма око
80 про је ка та ре а ли зо ва но је фи нан -
сиј ским по зај ми ца ма или гран то ви -
ма Свет ске бан ке или Европ ске ин ве -
сти ци о не бан ке, или пу тем прет при -
ступ них ИПА фон до ва ЕУ.

При вред ни ци на му ка ма

Др жа ва ће од ре ди ти на ко ји на чин ће
гра до ви и оп шти не обез бе ђи ва ти нео -
п хо дан но вац. Пан че вач ки при -
вредници би ће су о че ни с ве ли ким
проблемом јер не ће има ти фи нан сиј -
ску по др шку др жа ве, ни ти ће фир ме
мо ћи да ра чу на ју на сред ства европ -
ских ИПА фон до ва – пред у зет ни ци

ће мо ра ти са ми да обез бе де но вац за
из град њу по стро је ња за пре ра ду от -
пад не во де. Уко ли ко то не бу ду ура -
ди ли, би ће им за бра њен рад.

Ве ли ки по сао

У на шој ло кал ној за јед ни ци, по ред
то га што не ма па ра, про блем пред -
ста вља и то што не ма и од го ва ра ју ће
про јект не до ку мен та ци ју за од ре ђе -
ни број ва жних еко ло шких про је ка та
ко ји мо ра ју би ти ура ђе ни у на ред них
де сет/два де сет го ди на. Ујед но, у мно -
гим пан че вач ким град ским и при -
град ским на се љи ма ни су ре ше ни имо -
вин ско-прав ни од но си, а то та ко ђе
пред ста вља оте жа ва ју ћу окол ност, на -
ро чи то уко ли ко се апли ци ра за фи -
нан сиј ску по др шку код европ ских
фон до ва.

Ре пу бли ку Ср би ју оче ку је ве о ма ве -
ли ки по сао ка да је реч о из град њи
по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад -
них во да, ка ко ко му нал них, та ко и
ин ду стриј ских. Уред бом о гра нич ним
вред но сти ма за га ђу ју ћих ма те ри ја у
во да ма про пи сан је рок за ре ша ва ња
про бле ма ин ду стриј ских от пад них во -
да, та ко да ће сва ин ду стриј ска по -
стро је ња у Ср би ји мо ра ти до 2025.
го ди не да по се ду ју аде кват не си сте -
ме за пре чи шћа ва ње.

Ка да је реч о ко му нал ним во да ма,
ло кал не са мо у пра ве ће овај про блем
мо ра ти да ре ше за кључ но са 2040. годи -
ном. У на цр ту пла на за шти те во да од
за га ђи ва ња сто ји да ће би ти нео п ход -
но из гра ди ти 315 фа бри ка за пре чишћа -
ва ње ко му нал них от пад них во да (за
на се ља с ви ше од 2.000 ста нов ника).

Страну припремиo 

Зоран
Станижан



Петак, 5. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

6

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Од 20. до 22. ју на одр жан је
15. са јам и кон грес ко зме ти -
ке „Beauty Eurasia” у Ис тан -
бу лу. Би ли смо на тој зна чај -
ној ма ни фе ста ци ја и до но си -
мо вам ути ске ода тле.

Са јам је при ре ђен у три ве -
ли ке ха ле, са ори ги нал но и
ма што ви то уре ђе ним штан -
до ви ма. Нај у пе ча тљи ви ји је
сва ка ко био онај с при зо ри -
ма и му зи ком из се ри је „Игра
пре сто ла”. Злат не ка де, зид у
цве ћу и мно ге дру ге ле пе иде -
је учи ни ле су да сва ки из ло -
жбе ни про стор бу де дру га чи -
ји и по се бан. Ме ђу тим, из о -
ста ло је оно што је нај бит ни -
је на та квим де ша ва њи ма, а
то су – но ви те ти у ко зме тици.

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

Ути сци са сај ма 
у Ис тан бу лу

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

Ево чаја који ће вашем ор-

ганизму помоћи да се лак-

ше прилагоди актуелним

врућинама.

Састојци: по једна каши-

ка шипка, матичњака и хи-

бискуса, четвртина кашичи-

це ђумбира, две-три кесице

„ro o i bos” чаја, три децили-

тра сока од рибизле, боров-

нице, купине или вишања и три кесице зеленог чаја.

Посебно скувајте зелени чај с пола литра воде, а остале чајеве и

ђумбир прелијте са четири литра вреле воде и оставите да одстоји

двадесет минута. Процедите и додајте зелени чај и сок. По жељи за-

сладите с мало меда и малтекса и пијте док је млако.

Овај чај можете пити и уместо воде, јер надокнађује електролите,

јача отпорност организма, расхлађује и враћа енергију. Када је вру-

ћина превелика, узимајте на сваких неколико минута по гутљај.

Ако тешко
подносите врућину

Тре ба ло би да ва жан део сва -
ке пут не тор бе бу де про стор у
ко ме чу ва мо нео п ход не ле ко -
ве и ме ди цин ски при бор за
пр ву по моћ. Без овог, за не ке
мо жда и су ви шног пр тља га
сва ки го ди шњи од мор мо гао
би да по ста не не же ље на аван -
ту ра. Апо те ке и ме ди цин ско
осо бље ни су увек на рас по ла -
га њу баш ка да нам је то по -
треб но, а не тре ба за не ма ри -
ти про блем у спо ра зу ме ва њу,
раз ли ке у на зи ви ма ле ко ва и
њи хо ву не до ступ ност.

Уко ли ко пи је мо од ре ђе не
ле ко ве због акут не или хро -
нич не бо ле сти, би ло би ра -
зум но по не ти ле кар ски из ве -
штај, а ле ко ве др жа ти у њи -
хо вом ори ги нал ном па ко ва -
њу. Ни су баш сви ца ри ни ци
бла го на кло ни пре ма овој вр -
сти пр тља га, а не ки не спо ра -
зу ми због те ра пи је ко ју но си -
мо мо гу има ти озбиљ не по -
сле ди це. Основ на пи та ња на
ко ја тре ба да од го во ри мо пре
пу то ва ња је су: ку да пу ту је мо,
ко ли ко ду го оста је мо, да ли
су по треб ни од ре ђе на вак ци -
на ци ја или ме ди ка мен ти за
ту те ри то ри ју, ко ју вр сту ак -
тив но сти ће мо има ти на го -
ди шњем од мо ру, да ли су нам
до ступ ни пи ја ћа во да и хра -
на у до вољ ним ко ли чи на ма.
Ово је ве о ма ва жно ка ко бисте

се аде кват но при пре ми ли за
пут и по не ли од го ва ра ју ће ме -
ди ка мен те и при бор.

Про би о ти ци и та бле те за
муч ни ну ра зу ман су из бор,
њи хо ва упо тре ба је пре вен -
тив на и узи ма ју се пре пу та.
Фла сте ри раз ли чи тих ве ли -
чи на прак тич ни су за са ни ра -
ње ма њих по вре да ко же. По -
себ но су ко ри сне ан ти би от ске
вла жне ма ра ми це, ко ји ма мо -
же мо из вр ши ти бр зу дез ин -
фек ци ју огре бо ти не и ма ње
ра не. По се ко ти не ма њих ди -
мен зи ја мо гу се ре ши ти по -
себ ном вр стом ле пљи вих тра -
чи ца под на зи вом Steri-Strip.
Не за бо ра ви те да по не се те
мака зе, пин це ту, то пло мер,
сте рил не га зе и по ко ју ме ди -
цин ску иглу у ори ги нал ном
па ко ва њу. Ва та, ме ди цин ски
ал ко хол, за во ји и бан да же ве -
о ма су ва жан део при руч не
апо те ке. Тре ба ло би да по не -
се те ан ти хи ста мин ску маст
као помоћ код убо да ин се ка -
та и ан ти би от ску, и то нај бо -
ље ону с тро стру ким деј ством:
про тив бак те ри ја, гљи ви ца и
запаље ња.

Не за бо ра ви те од го ва ра ју -
ћу за шти ту про тив UV зра че -
ња и ону ко ја од би ја ин сек те.
Та бле те као што су „па ра це -
та мол”, „ибу про фен” или „на -
прок сен” ре ша ва ју про бле ме
пра ће не по ви ше ном тем пе -
ра ту ром и бо ло ви ма. Та бле те
„ло пе ра мид” нео п ход не су за
те го бе с ди ја ре јом, иа ко би
код ви ру сних про ли ва тре ба -
ло до зво ли ти ор га ни зму да се
„очи сти”, а он да при ме ни ти
рас твор са елек тро ли ти ма, ко -
ји сва ка ко тре ба по не ти у
прак тич ним ке си ца ма. Не би
тре ба ло за бо ра ви ти ан ти хи -
ста ми ник у та бле та ма про тив
алер ги је и ан ти би о тик ши ро -
ког спек тра, а ову вр сту ме -
ди ка ме на та не би сме ле да
за бо ра ве пр вен стве но осо бе
ко је има ју про бле ма са же лу -
цем и ди сај ним пу те ви ма.

Пут на апо те ка

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

При ме ра ра ди, са мо на јед -
ном ме сту мо гле су се ви де -
ти „ББ глоу” ам пу ле, иа ко је
реч о ак ту ел ном и пла не тар -
но по зна том хит трет ма ну ли -
ца. Исто та ко, на са мо јед -
ном штан ду пред ста вљен је
пер ма нент ни меј кап, ко ји је
тре нут но та ко ђе ве о ма тра -
жен у це лом све ту. Тек не ко -
ли ко фир ми је из ло жи ло по -
зна те и по пу лар не апа ра те за
не гу ли ца и те ла.

Сти че се ути сак да смо ми
у Ср би ји знат но на пред ни ји
од Тур ске на по љу ко зме то -
ло ги је: ра ди мо мно го ви ше
ино ва тив них трет ма на, ко -
ри сти мо мо дер ни је ко зме -
тич ке апа ра те, а до ступ но
нам је и ви ше свет ских фир -
ми и њи хо вих про из во да. Сто -
га за и ста мо же мо би ти по -
но сни што смо ма кар у ко -
зме то ло ги ји ис пред моћ не и
ве ли ке Тур ске.

У већини производа које сва-
кодневно користимо за личну
хигијену и негу налази се низ
штетних састојака.

Кожа, као наш највећи орган,
има значајну улогу у очувању
нашег здравља. Она представља
непробојну баријеру за бакте-
рије, учествује у елиминацији
токсина, доприноси регулиса-
њу температуре, обезбеђује нам
драгоцени витамин Д, а каже
се и да представља наш трећи
бубрег. Баш то су само неки од
разлога што кожу морамо чу-
вати, јер она памти и враћа нам
кад-тад за све што јој урадимо,
чинили ми то свесно или не.

Управо о штети коју несве-
сно наносимо својој кожи би-
ло је речи на предавању које је
у Градској библиотеци прошле
недеље одржала Јасмина Ми-
ловановић, фармацеут и један
од три регистрована клиничка
ароматерапеута у Србији.

– Наше тело може да упије
60% сваке сировине коју нане-
семо на њега. Просечан број хе-
микалија с којима долазимо у
контакт током дана износи 170:
у шампонима се налази око 15
хемикалија, у сенци за очи 26, у
ружу за усне 33, у лосиону за
тело 32. Добар део тих супстан-
ци може да изазове иритације и
различите алергије. Произвођа-
чи су, додуше, у праву када ка-
жу да су количине спорних ма-
терија у производима мале и да
вам не могу наштетити, али не
узима се у обзир да се иста суп-
станца може наћи у великом
броју производа, чиме се оне
акумулирају у нашем телу – ис-
такла је Јасмина Миловановић.

Затрпани смећем

Србију погодним тлом за буја-
ње којекаквих штетних бућку-
риша на рафовима трговачких
ланаца чини чињеница да на-
ша регулатива у овој области
није мењана још од 1983. го-
дине, док Европа прописе у
овој области коригује два-три
пута годишње!

– Стручњаци се с правом при-
бојавају да смо ми депонија

уља: авокадо, арган, маслино-
во или сусамово са етарским
уљима терапеутског квалите-
та. Одмах да скренем пажњу:
оно што се продаје код нас у
апотекама у 90% случајева ни-
су етарска, већ синтетичка уља

добијена у лабораторији. Њих
треба заобићи. Квалитетна уља
у Србији можемо набавити је-
дино преко интернета од про-
верених произвођача, као што
је „Young Li ving” – препоручи-
ла је ова терапеуткиња.

Европске уније, односно да све
што је у Европи забрањено за-
вршава на нашем тржишту.
Примера ради, лосион за тело
„Ni vea body” садржи денатури-
сани алкохол, пропилен-гли-
кол и глицерин, који исушују
кожу уместо да је негују, како
реклама обећава. Паста за зу-
бе „Col ga te to tal” садржи боју
CI42090, која је у Европи за-
брањена, јер је доказано да код
животиња изазива рак. Ова па-
ста садржи и триклосан, агенс
који се у одређеним околно-
стима може комбиновати с хло-
ром из воде са чесме и тако
произвести гас хлороформ, који
изазива депресију и низ 
других тегоба. Пена за бријање
„Gi llet te” такође садржи боју
CI42090, али и кожне иритан-
се као што су триетанолани,
скривене иза скраћенице ТЕА.
Парфеми су направљени од
истих неуротоксичних раства-
рача које налазимо у лепку –
шокирала је Миловановићева
присутне овом изјавом.

Ништа им није свето

Ту, међутим, непријатним из-
ненађењима није крај.

– Козметичка индустрија без
куцања улази чак и у животе
наших беба. Купка за миран
сан с мирисом лаванде запра-
во не садржи лаванду, већ штет-
не синтетичке састојке. У бе-
би-уљу има течног парафина,
а то је дериват нафте. Да ли
бисте свом детету ставили наф-
ту на кожу? Сви мислимо да је
беби-козметика безбедна, али
то често није тачно. Срећом,
нема ни потребе за толико пре-
парата. Окупајте бебу ручно
прављеним сапуном, то је све
што јој је потребно – посаве-
товала је присутне Јасмина
Миловановић.

Ситуација је таква каква је-
сте, појаснила је она, зато што
ни рекламе у Србији нико не
контролише, па произвођачи
могу тврдити било шта: да је
производ природан или да је
дерматолошки тестиран, а да
то уопште није тачно. Приме-
ра ради, код нас производ мо-
же бити „органски” са свега 3%
природних састојака и 97% хе-
мије, док у Швајцарској ову
етикету препарат стиче тек 
када садржи 95% природних
сировина.

Читајте састав

Да бисмо били сигурни да је
неки препарат нешкодљив, мо-
рамо читати састав на етике-
ти. Питање које се само од се-
бе намеће је: чиме да замени-
мо штетну козметику?

– Препоручујем људима да у
складу са својим типом коже
сами праве препарате мешају-
ћи чиста, хладно цеђена базна

Страну 

припремила 

Драгана
Кожан

ЛИСТА ШТЕТНИХ САСТОЈАКА

Према тврдњама Јасмине Миловановић, ово су најштетни-

ји састојци који се данас налазе у козметици:

• Pa raf fi num li qu i dum (течни парафин) – најчешће се ко-

ристи. Растапа природне масноће у кожи, изазива дехидра-

тацију и сувоћу коже, запушава поре и задржава токсине.

• So di um La uryl Sul fa te (SLS) – служи за стварање пене.

Лако се апсорбује кроз кожу и скупља се у очима, мозгу, ср-

цу и јетри. Оштећује слузокожу желуца и може изазвати

чир. Повезује се и с губитком косе, што је апсурд, јер ћете

га пронаћи у шампонима против опадања косе.

• Парабени – добар део произвођача их је напустио јер је

клинички доказано да доводе до поремећаја хормонске рав-

нотеже. Трагови парабена пронађени су у ткиву рака дојке.

• Пропилен-гликол и глицерин – оба састојка су нафтни

деривати. Додају се у производе за које се тврди да хидри-

рају кожу. Тај утисак је лажан, јер они само извлаче на по-

вршину влагу из дубљих слојева коже, па је она привремено

нежна, а заправо је ови састојци исушују, узрокују иритаци-

ју, оштећења бубрега, мучнину и главобољу.

• Фталати – садрже их сапуни, лакови за нокте и косу...

Опасни су, јер утичу на рад жлезда и изазивају низ најте-

жих обољења.

• Формалдехид – најопаснији састојак, налази се на А1

листи Светске здравствене организације као најканцероге-

нија хемикалија. Има га у разним производима за негу ко-

се и коже, али се на декларацијама никада не наводи као

формалдехид. Произвођачи се служе триком и називају га

формалин, лизоформ и сл. Када у речи угледате „форм”,

знајте да је то формалдехид.

• BHA, BHT и триклосан су такође веома штетни. Избега-

вајте све састојке који у свом саставу имају неки број или

скраћеницу, јер се увек иза тога крију материје које могу

оштетити ваш организам.

УМЕСТО ХЕМИЈЕ

На питање присутних чиме

да се негују када је све око

нас штетно, Милованови-

ћева је препоручила ручно

прављени сапун било које

марке и за купање и за

прање косе.

Уместо антиперспиранта

предложила је да се под па-

зух утрља кап етарског уља

жалфије, еукалиптуса или

нане. Та уља смањују зноје-

ње, делују антибактеријски

и неутралишу непријатне

мирисе. Миловановићева је

против бора препоручила

мешавину 30 мл уља

авокада и по пет капи етар-

ских уља лаванде, руже и

коморача.

КАДА СЕ ЗАРАД БИЗНИСА ЖРТВУЈЕ ЗДРАВЉЕ

СРБИЈА ЈЕ ДЕПОНИЈА ЗА ОПАСНУ 
И ЗАБРАЊЕНУ КОЗМЕТИКУ

Паста за зубе 
„Colgate total” и пена
за бријање „Gillette”
садрже боју CI42090,
која је у Европи
забрањена јер је
доказано да 
код животиња
изазива рак.



– Из ње ног ста на са ти ма се чу -
ју удар ци као да че ки ћем оби -
ја мал тер са зи да!

– Ис кри вио ми је бри са че на
ау то мо би лу!

– Це ло по под не ур ла и пу -
шта гла сну му зи ку!

– Сте зао је мо ју ћер ку за ру -
ку и увла чио је у стан, ре као
јој је да ће је си ло ва ти!

– Иза ђе у ход ник го с но жем
у ру ци и ше та се, ни ко ме ни -
шта не го во ри, али љу ди уми -
ру од стра ха!

– Сва ко ве че ба ци од о зго на
мо ју те ра су ке су са ђу бре том!

– Бе би не пе ле не из ба цу ју
кроз про зор...

Ово су жал бе Пан че ва ца на
су се де.

Од ста на ра ко ји су не кад мен -
тал но бо ле сни, а не кад са мо
ба ха ти и при ми тив ни, тр пе сви
у згра ди. Спа ва ју мир но је ди -
но кад им ком ши ја то до зво ли.
У згра ду ула зе с гр чем у сто -
ма ку, кроз ход ник про ла зе на
пр сти ма, као крив ци... Пре из -
ла ска из ста на про ве ра ва ју кроз
шпи јун ку да ли је ком ши ја на
ви ди ку ка ко би се из бе гао не -
при ја тан су срет, ро ди те љи не
до зво ља ва ју де ци да са ма из -
ла зе на сте пе ни ште, пар ки ра ју
ау то мо би ле да ле ко од сво је
згра де да се не на ђу на ме ти...

– Ја сам до шао до то га да
сам дао оглас за про да ју ста на!
Че ти ри го ди не, од усе ље ња у
ову згра ду, тр пе ли смо те рор
ком ши ни це из над ме не. До ве -
ла нас је до тле да је мо ја же на
лу та ла по гра ду по сле по сла,
јер ни је зна ла што је че ка. Та
же на нам је си па ла мо кра ћу
на бал кон! Не ка квим ду гач ким
пру том је лу па ла по огра ди

наше те ра се, а но ћу је не чим
лу па ла о под свог ста на, па се
све тре сло! Са че ки ва ла нас је
на сте пе ни шту и нај вул гар ни -
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је пре ти ла! Ди за ла је сук њу!
При ја вљи ва ли смо то по ли ци -
ји, али они до ђу, а она не ће да
им отво ри вра та, па они то кон -
ста ту ју у за пи сни ку и оду, а
она по сле то га још бе шња! И
оста ли ста на ри има ли су про -
бле ма с њом, по ста ло је не из -
др жи во. Ре ши ли смо да про -
да мо стан и да се од се ли мо,
али нас је – гре хо та је то мо -
жда ре ћи – спа сао њен ин фаркт.
Има ла је 68 го ди на кад је умр -
ла... – при ча је дан Пан че вац
из на се ља Те сла.

А ста на ри јед не ви ше спрат -
ни це у цен тру шест го ди на му -
ку му че због јед не по ро ди це на -
ста ње не у при зе мљу. У јед но -
соб ном ста ну жи ве мај ка ал ко -
хо ли чар ка, пси хич ки бо ле сна
ћер ка и де да ко јег ове две фи -
зич ки и пси хич ки мал тре ти ра -
ју. По ли ци ја се ода зи ва на при -
ја ве на си ља у по ро ди ци ко је под -
но се оста ли ста на ри, али њи ма
су ру ке ве за не. Рад ни ци ма Цен -
тра за со ци јал ни рад та ко ђе.

– Та  же на пи ја на лу па по
на шим вра ти ма усред но ћи, не -
што ви че, пе ва, псу је, али на

то смо на ви кли. Ћер ка вр ши
ну жду ис под по штан ских сан -
ду чи ћа, па ста на ри не мо гу да
при ђу и узму по шту да не угазе

у ба ру или... Цео улаз ужа сно
за у да ра – при ча је дан огор че -
ни ста нар.

У згра ди на Ми си про блем
ће, оче ку ју ста на ри, тек
ескалира ти.

– Они су би ли при ја тан ста -
ри ји брач ни пар, пен зи о не ри,
ћер ка им је не где у Ка на ди,
или у Ен гле ској, не зна мо баш

тач но... Али пре две и по го ди -
не же на је умр ла, а он је остао
сам и за не ко ли ко ме се ци се
ја ко про ме нио. Пре стао је да
нам се ја вља на сте пе ни шту,
као да нас не по зна је, али стра -
шно је то што сва ки пут кад
до ла зи у стан но си два це ге ра
и у њи ма не ке пра зне фла ше,
те гле и ко зна шта још... а ни -
кад ни шта не из но си из ста на!
И та ко две го ди не! Он у ста ну
пра ви де по ни ју, али ка ко да то
до ка же мо? Ис под ње го вих вра -
та стал но ми ле бу ба шва бе, кад
год отво ри вра та ста на, смрад
за пах не ход ник. Он свих ових
лет њих да на др жи про зо ре у
ста ну за тво ре не, не зна мо ка ко
уоп ште жи ви та мо! Али ко га
год смо пи та ли, ре као нам је
да тај ста рац не пра ви ни ка кав
пре кр шај – чу ли смо од су се да
овог ста ри јег Пан чев ца.
Шта у ова квој си ту а ци ји мо же
да учи ни гра ђа нин и че му мо -
же да се на да?

Др жа ва Ср би ја има за ко не
ко ји уре ђу ју и ову област жи -
во та, с ја сно де фи ни са ним про -
це ду ра ма, пра ви ма и оба ве за -
ма по ли ци је, ин спек циј ских
ор га на и ко му нал не по ли ци је.
Је дан по зив њи ма, те о риј ски
ре че но, ме ња све!

Чак и ако се обра ти те ин -
сти ту ци ји ко ја у кон крет ном
слу ча ју ни је над ле жна – по ли -
ци ја, ре ци мо, не тре ба да ути -
ша ва жур ку у су сед ном ста ну,
а ко му нал на по ли ци ја ни је од
по мо ћи ако вам ком ши ја пре -
ти но жем... – до би ће те упут -
ство ко ме да се ја ви те, а он да
ће над ле жна слу жба упу ти ти
сво је пред став ни ке на ли це
места. Они ће кон ста то ва ти

пра во ста ње ства ри, опо ме ну -
ти осо бу ко ја вам пра ви про -
блем, ка зни ти је или под не ти
при ја ву над ле жном ор га ну про -
тив ње. Да ли ће та да ваш про -
блем би ти ре шен?

Мо жда да, мо жда не...
Јер бли зу је па ме ти да осо ба

ко ја по вре ме но с гор њег спра -
та вр ши ма лу ну жду на ва шу
те ра су ни је та ква да ће је опо -
ме на или прет ња нов ча ном ка -
зном ура зу ми ти. Ни ти ће вас
ком ши ја ко ји је због ва ше при -
ја ве уда рен по џе пу на гло за -
во ле ти и по че ти да во ди ра чу -
на о ва шем ду шев ном здра вљу.

У прак си, још ће се че шће де -
си ти да не ко у лан цу оних ко ји
тре ба да вам по мог ну – за ка же,
за то што је нео д го во ран, или за -
то што је пре тр пан по слом. Ако
је ваш „су сед из па кла” мен тал -
но бо ле сна осо ба, на при мер,
по ред по ли ци је, мо ра ће да се
укљу че и Цен тар за со ци јал ни

рад и пси хи ја три, ка ко би оце -
ни ли сте пен ура чун љи во сти. Док
се сви они из ре ђа ју и ура де свој
део по сла, ви ће те осе де ти. А и
кад се све за вр ши, ма ле су шан -
се да су сед – ма ко ли ко ви то
же ле ли – за вр ши у уста но ви за -
тво ре ног ти па. Пре ће му би ти
пре пи са на те ра пи ја.

А на ва ма је да се при слу чај -
ном су сре ту на да те да је по пио
лек и да ће све би ти у ре ду.

Исти на, упу ће ни ји у ову про -
бле ма ти ку (не ки пен зи о ни са -
ни по ли цај ци, ре ци мо) твр де
да у не ким слу ча је ви ма озбиљ -
на прет ња ба ти на ма, или чак
ба ти не, мо гу да бу ду од ве ли ке
ко ри сти ако је ста нар ко ји оста -
ли ма за гор ча ва жи вот са мо ба -
хат или не ва спи тан.

И на кра ју, оста је вам као
по след ња мо гућ ност про да ја
ста на и се лид ба.

Али па зи те! Мо жда је раз -
лог што је це на ста на ко ји ку -
пу је те на дру гом ме сту по вољ -
на за то што у су сед ству жи ви
„ста нар из па кла”!

Има наш на род по сло ви цу:
ско чи ти из ти га ња у ва тру!

М. Гли го рић

Некаквим дугачким
прутом је лупала по
огради наше терасе, а
ноћу је нечим лупала
о под свог стана, 
па се све тресло!

КАД ИМАТЕ СУСЕДЕ КОЈИ ВАМ ЗАГОРЧАВАЈУ ЖИВОТ

КОМ ШИ ЈЕ ИЗ ПА КЛА

КАД САМ ЗВАЛА ПОЛИЦИЈУ...

БАХАТИ ИЛИ ЛУДИ

Најчешћи проблеми с којима се суочавају станари у више-

спратницама јесу бахати суседи који не поштују основна пра-

вила пристојности и живота у заједници, или они с

менталним проблемима – од благе „ударености” до озбиљ-

них психоза и потпуне деменције.

Потомци или рођаци који би морали да се брину о њима

јављају се, међутим, тек кад се постави питање наслеђива-

ња стана.

ШТА МО ГУ СЛУ ЖБЕ

Алек сан дар До ста нић je про фе си о нал ни управ ник згра да и

у свом ра ду по вре ме но се су о ча ва с про бле ми ма опи са ним

у овом тек сту.

– Ста на ри се ја вља ју ка да се у згра ди де ша ва не што не у -

о би ча је но или им не што сме та. Ја их он да упу ћу јем на Ко -

му нал ну ин спек ци ју и Ко му нал ну по ли ци ју. Те слу жбе су

над ле жне за ред у стам бе ним згра да ма јер та ко пи ше у За -

ко ну о ста но ва њу. Ми управ ни ци не ма мо ста тус слу жбе ног

ли ца и не ма мо овла шће ња ни да ка жња ва мо љу де, ни ти да

им ула зи мо у ста но ве – об ја шња ва До ста нић.

Ка да Ко му нал на по ли ци ја до би је при ја ву, ка же на чел ник

Бог дан Са вић, при пад ни ци ове слу жбе из ла зе на те рен за -

јед но са управ ни ком згра де или с ли цем ко је је при ја ви ло

тај про блем.

– Пр ви пут са мо упо зо ра ва мо пре кр ши о ца ко му нал ног ре -

да. Уко ли ко он не пре ста не да то ра ди, или ако на ше пр во

упо зо ре ње ни је има ло ефек та, до ла зи мо по но во и та да му

пи ше мо ка зну у скла ду с град ском Од лу ком о кућ ном ре ду у

стам бе ним згра да ма. Ка да дру ги пут до ђе мо на не ку адре -

су, не ма мо оба ве зу да с на ма бу де управ ник згра де или осо -

ба ко ја нам је прет ход но при ја ви ла про блем – ре као је Са вић.

На пи та ње но ви на ра ка ко при пад ни ци Ко му нал не по ли -

ци је по сту па ју ка да се по сле при ја ве из не ке згра де уста но -

ви да је реч о озбиљ ни јем кр ше њу ре да, Са вић ка же да се

та да, у за ви сно сти од кон крет ног слу ча ја, оба ве шта ва ју пра -

ва по ли ци ја, Цен тар за со ци јал ни рад или не ка дру га над -

ле жна слу жба у на шем гра ду.

– Че сто нас, на при мер, зо ву ста ри ји љу ди ко ји се жа ле

да им сме та деч ја га ла ма и тра же да их оте ра мо. Ми им он -

да од го ва ра мо да не мо же мо да ин тер ве ни ше мо јер по за -

ко ну ни смо овла шће ни да ра ди мо с ма ло лет ним ли ци ма.

Де ша ва ло се и да су нам сти за ле при ја ве о раз би је ним ста -

кли ма на  ло ка ли ма у сво ји ни гра да у ко је су нео вла шће но

ушла не ка ли ца. Та да о то ме оба ве шта ва мо пра ву по ли ци ју

и да ље они све пре у зи ма ју. Или, де си се да из не ког ста на

до пи ре не сно сан смрад, а ми на ли цу ме ста уста но ви мо да

је реч о ли цу ко је у ду жем пе ри о ду ни је пла ћа ло во ду ни

стру ју. Та да оба ве шта ва мо Цен тар за со ци јал ни рад јер су

они над ле жни у та квим слу ча је ви ма... – ка же Бог дан Са вић.

Нај ве ћи број при ја ва Ко му нал ној по ли ци ји од но си се на

на ру ша ва ње кућ ног ре да бу ком у пе ри о ду од 16 до 18 са ти,

он да ка да у згра да ма тре ба да је ти ши на, за тим на оста вља -

ње ста рих ор ма на и дру гог не по треб ног на ме шта ја у за јед -

нич ким про сто ри ја ма и на др жа ње пре ко мер ног бро ја па са

по ста но ви ма.

Зидови крију мрачне тајне

Панчевка Милијана Ј. (43) испричала је за

наш лист овај случај:

– Вентил у заједничком дворишту био је по-

кварен и вода је  неконтролисано истицала да-

нима, а нико није хтео да га поправи. Пошто

смо ту воду сви заједно плаћали, ја  сам по-

звала раднике водовода и они су га затвори-

ли. Једна комшиница била је љута јер више

није могла да залива цвеће о нашем трошку,

па ме ја страшно напала. Викала је на мене,

псовала, претила и ја сам позвала полицију.

Патрола је, истина, одмах дошла, записали су

шта сам ја имала да кажем, позвонили на ње-

на врата, али она изнутра није хтела да се ја-

ви. Правила се жена мртва! Они су ту стајали

неколико минута, па отишли и никад више се

нису појавили! А комшиница је годинама сик-

тала иза мојих леђа, али је ваљда била упла-

шена да полиција опет не дође, па ми се никад

више није директно обраћала.

Богдан Савић

Близу је памети да
особа која повремено
с горњег спрата врши
малу нужду на вашу
терасу није таква 
да ће је опомена
уразумити.

Депонија смећа у стану

Хоће и да ударе
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За што у Пан че ву не ма
цистер ни с во дом за пи ће?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

„Због че га у Пан че ву то ком ових вру -
ћи на по гра ду не ма ци стер ни с во -
дом за пи ће? На те ле ви зи ји мо же мо
да ви ди мо да су по ста вље не на бе о -
град ским ули ца ма и да се љу ди на
њи ма осве жа ва ју и пи ју во ду. За што
их он да не ма и у на шем гра ду?”, пи -
тао нас је наш су гра ђа нин Дра ган
Ивић, ко ји жи ви на Стре ли шту.

„Пан че вац” се обра тио Алек сан дру
Ра ду ло ви ћу, ди рек то ру пан че вач ког
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”. Он
нам је ре као да то ко му нал но пред у зе -
ће има јед ну ци стер ну, а да за ви ше не
по сто ји по тре ба. До дао је да је Пан че -
во, ка да је о ци стер на ма реч, у по вољ -
ни јем по ло жа ју од Бе о гра да и об ја -
снио због че га:

– У на шем гра ду по сто је че сме с
во дом за пи ће, а у Бе о гра ду их не ма.
Они због то га мо ра ју да има ју ци -
стер не. На те ри то ри ји Пан че ва по -
сто ји два де сет че са ма у раз ли чи тим
де ло ви ма гра да. Во да у њи ма је про -
ве ре но до бра и гра ђа ни мо гу да је
пи ју без ика квих про бле ма. Ина че, за
ку по ви ну ци стер ни за пи ја ћу во ду
тре ба ло би до ста па ра за то што јед на
ко шта не ко ли ко ми ли о на ди на ра –
до дао је Ра ду ло вић.

Он је ре као и да је од по чет ка вру -
ћи на по тро шња во де на те ри то ри ји
Пан че ва по ве ћа на за 20 од сто. Ме ђу -
тим, на гла сио је да то ни је алар мант -
но и да не пред ста вља ни ка кав про -
блем за пан че вач ки „Во до вод”.

Кад на и ђе олу ја и за гр ми, сви се бр -
же-бо ље скла ња мо на без бед но. Од
слат ког до ма не ма си гур ни јег ме ста.
Али да ли је баш та ко?

Ко ли ко смо од гро ма си гур ни у
кући? Хо ће ли гром кроз про зор?

– Ако је гро мо бран пра вил но по -
ста вљен, од но сно ако је пра вил но узе -
мљен, не ма ни ка кве опа сно сти да нас
уда ри гром у до ма ћин ству. То је до -
ка за но екс пе ри мен ти ма. С дру ге стра -
не, објек ти ко ји не ма ју гро мо бран мо -
гу да бу ду опа сни. Удар гро ма мо же
да иза зо ве по жар и да на тај на чин
угро зи чо ве ка. Отво ре не по вр ши не,
као што су фуд бал ски те рен и зо не у
пла ни на ма, ни су си гур не то ком гр -
мља ви не. Ина че, оба ве за др жа ве ја да
стам бе не згра де обез бе ди гро мо бра -
ном – ре као је за „Пан че вац” Сло бо -
дан Буб ње вић, шеф ко му ни ка ци је на
Ин сти ту ту за фи зи ку у Бе о гра ду.

Че сто се твр ди да мо бил ни те ле -
фон при вла чи гром. Пи та ли смо Буб -
ње ви ћа ко ли ко има исти не у то ме.

– Не ма фи зич ких ни струч них до -
ка за, као ни слу ча је ва ни при ме ра да
нас мо же уда ри ти гром ка да те ле фо -
ни ра мо. Би ло да те ле фон ра ди, би ло
да је ис кљу чен, не по сто ји ве за из ме -
ђу мо бил ног и гро ма. За што се он да
за ау то мо би ле и деч је играч ке не ве -
ру је да при вла че гром? – при ме ћу је у
ша ли Буб ње вић.

Ис ку ство је из не дри ло не ко ли ко оп -
штих пра ви ла ко ја тре ба има ти на уму.

За вре ме гр мља ви не за тво ри те про -
зо ре. Не тре ба до ди ри ва ти ме тал не
пред ме те у за тво ре ном про сто ру, сла -
ви не и це ви, и не тре ба ко ри сти ти елек -
трич не ин ста ла ци је, на ро чи то у ку па -
ти лу. Пре по руч љи во је да се ра дио-апа -
рат ис кљу чи, а те ле ви зор тре ба ис кљу -
чи ти и одво ји ти од ан те не, ако по сто ји.

Во за чи и пут ни ци у ау то мо би ли ма
и оста лим ме тал ним пре во зним сред -
стви ма за вре ме гр мља вин ске не по го -
де тре ба да уга се мо то ре и да до бро
за тво ре вра та и про зо ре у во зи ли ма у
ко ји ма су без бед ни, јер се во зи ло по -
на ша као Фа ра де јев ка вез. На и ме, ви -
со ко фре квент на стру ја му ње не про -
ди ре у ду би ну ме тал ног тру па во зи ла

или ле те ли це, већ те че по њи хо вој
повр ши ни, те пут ни ци мо гу чак и да
не при ме те пра жње ње, осим у слу ча ју
да му ња до спе у ре зер во ар с го ри вом.

Ако нас не вре ме за тек не да ле ко од
згра да, ни по што не би тре ба ло да се
скла ња мо ис под др ве ћа. За па же но је
да гром нај че шће по га ђа нај ста ри је
хра сто ве и вит ке ја бла не, за тим кру -
шке, бре сто ве, ја се не и ба гре мо ве. Ка -
да гром уда ри у зе мљу, елек три ци тет

се раз гра на ва и де ли мич но ра зи ла зи
по по вр ши ни зе мље. Ако у бли зи ни
има мно го др ве ћа па не мо же мо бр зо
да се уда љи мо из тог под руч ја, он да
тре ба иза бра ти ме сто на сре ди ни из -
ме ђу два др ве та ко ја су ме ђу соб но уда -
ље на 15–20 ме та ра. У том слу ча ју не
тре ба ле ћи на зе мљу, већ чуч ну ти. Та -
да ће нам гла ва би ти до вољ но ни ско, а
по вр ши на кон так та са зе мљом нај ма -
ња. Ка да се на ла зи мо бли зу уса мље ног
др ве та, тре ба исто та ко чуч ну ти, и то
на оно ме сто ко је се на ла зи от при ли ке
на сре ди ни ли ни је ко ја спа ја под нож је
др ве та и не ку тач ку на кру гу ко ји до -
би ја мо ка да по ву че мо ли ни ју од вр ха
др ве та до тла под углом од 45 сте пе ни,
тј. на сре ди ни по лу преч ни ка тог кру га.

За ни мљи во је да има те ве ће шан се
да пре жи ви те удар гро ма ако сте по -
ки сли. Мо кра оде ћа мо же да вас за -
шти ти од му ње – елек трич на стру ја
му ње про ла зи кроз во ду, тј. мо кру
тка ни ну, а чо век оста је не по вре ђен.

Ј. Ка та на

Мно ги гра ђа ни не зна ју да је, по ред
Кол цен тра, ле кар ски пре глед мо гу -
ће за ка за ти и пу тем ра чу на ра или мо -
бил ног те ле фо на пре ко сај та До ма
здра вља Пан че во. За раз ли ку од Кол
цен тра, елек трон ско за ка зи ва ње ле -
кар ских пре гле да је бр зо, ла ко и бес -
плат но. Не до ста так је, ипак, што је
за ка зи ва ње мо гу ће је ди но у  слу жба -
ма ги не ко ло ги је, оп ште прак се, пе -
ди ја три је, Пре вен тив ног цен тра и сто -
ма то ло ги је.

На ши гра ђа ни ма хом, ипак, би ра ју
те ле фон ски по зив при ли ком за ка зи -
ва ња пре гле да.

ИВАН РА ДИЋ, 
слу жбе ник обез бе ђе ња:

– Ја не ко ри стим за то ин тер нет.
Ма ло сам ста ро мо дан, ви ше во лим
да одем ди рект но код ле ка ра да бих
за ка зао. Си гур ни је ми је. Ка да је пре -
глед код ле ка ра у пи та њу, имам ви -
ше по ве ре ња у не по сред ни кон такт.
У по сло ви ма са ад ми ни стра ци јом, као

што је на при мер од ла зак у СУП, не
бих раз ми шљао и за ка зао бих при јем
елек трон ским пу тем.

МИ ЛАН КА ОБ РА ДО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Ле кар ске пре гле де за ка зу јем те -
ле фон ски. Ра чу нар до ста ко ри стим,
али мо гућ ност елек трон ског за ка зи -
ва ња пре гле да још ни сам раз ма тра -
ла. Про сто, не бих по сти гла, ни ти бих
же ле ла да ком пли ку јем. Јед но став -
ни је ми је да по зо вем и за ка жем.

МИ ЛАН КО ВА ЧЕВ, пен зи о нер:
– Ка да по се ћу јем ле ка ра, пре гле де

за ка зу јем на шал те ру. Че ка ње је ду го,
јер не мо гу од мах да ме при ме. Ком -
пју тер не бих ко ри стио у том слу ча ју.
Ме ђу тим, мо гу и те ле фон ским по зи -
вом да за ка жем. То је бр же и бо ље.

МАР КО НИ КО ЛИЋ, во зач у пе ка ри:
– Да, за ка зу јем пре гле де код ле ка -

ра пу тем ком пју те ра. Сва ки пут тер -

мин за ка жем елек трон ски, би ло пу -
тем мо бил ног те ле фо на, би ло уз по -
моћ ра чу на ра. То је са свим по у зда но.
По сле то га са мо одем на пре глед.

СНЕ ЖА НА УШЉЕ БР КА, мо ди ста:
– Пре гле де за ка зу јем те ле фо ном.

Ни сам ни раз ми шља ла о то ме да за -
ка жем елек трон ски. Те ле фон ским по -
зи вом ми је нај јед но став ни је. Ди рект -
но је и бр зо, а мо гу и да по при чам с
не ким, ка ко бих све про ве ри ла.

СНЕ ЖА НА ПА ВЛО ВИЋ, 
ме ди цин ска се стра:

– Углав ном за ка зу јем те ле фо ном,
по зи ва њем Кол цен тра. Елек трон ским
пу тем ни сам про ба ла, ни сам ни зна -
ла да је то сад мо гу ће. Идем ре дов но
код ги не ко ло га, по што сам у дру гом
ста њу, и не ка да ми за ка же са ма док -
тор ка, или ја по зо вем Кол цен тар.
По ку ша ћу и елек трон ски, ве ро ват но
је лак ше.

Јелена Катана

М. НИКОЛИЋМ. КОВАЧЕВ С. УШЉЕБРКА С. ПАВЛОВИЋ

ДА ЛИ КО РИ СТИ ТЕ КОМ ПЈУ ТЕР ПРИ ЗА КА ЗИ ВА ЊУ ПРЕ ГЛЕ ДА?

Те ле фон ским по зи вом је нај лак ше

М. ОБРАДОВИЋИ. РАДИЋ

НАША АНКЕТА

Ових да на су на Ја буч ком пу ту, на
по те зу иза над во жња ка, вр ше не ин -
тер вен ци је у ве зи с хо ри зон тал ном
са о бра ћај ном сиг на ли за ци јом. Тре ба -
ло је да се ис цр та ју ли ни је по сре ди -
ни ко ло во за и на скре та њи ма, али је
то на не ким ме сти ма та ко ло ше ура -
ђе но да је из гле да ло као да из во ђа чи
за сто ме та ра пу та на рас по ла га њу
има ју са мо ки ло фар бе: про вид не
штраф те ни су слу жи ле свр си.

Уз то, обе ле жи ва чи ра до ва, пла стич -
ни вер ти кал ни сту би ћи – ба ри је ре, ко -
ји сто је на сре ди ни пу та и чи ја је уло -
га да сиг на ли зи ра ју да је на ко ло во зу

у то ку ре кон струк ци ја под ло ге, би ли
су то тал но фалш. На и ме, уме сто да
има ју „треп та че” ко ји би во за чи ма
скре та ли па жњу на то да су ра до ви у
то ку, или да су ба рем офар ба не флу о -
ре сцент ном бо јом, ове ба ри је ре су би -
ле бе ле и то ли ко не у оч љи ве да су, ка -
ко ка жу оче ви ци, но ћу ле те ле по пу ту
по што би их не ко во зи ло уда ри ло. До -
бро је да ни ко ни је на стра дао.

Одр жа ва ње ме ђу ме сних пу те ва је у
ин ге рен ци ји „Штра ба га”. Све го во ри
да је вре ме да поч ну сво јим озбиљ ним
по слом озбиљ но да се ба ве. Или да га
пре пу сте про фе си о нал ци ма. С. Т.

„Штра баг” опет фал ши ра

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

За су бо ту, 6. јул, пла ни ра но је ви ше
ис кљу че ња. Без стру је ће нај пре оста -
ти Омо љи ца и Ива но во (од 8.30 до
9.15), а он да и Ка ча ре во, Ба нат ско
Но во Се ло, Ја бу ка, Цре па ја и Гло гоњ
(од 10.15 до 11 са ти).

Због пла ни ра них ра до ва на мре жи
5. ју ла од 8.30 до 10.30 стру је не ће
би ти у Ули ци бра ће Јо ва но вић 22, 22-
а, 24, 24-а и 24-б, у Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа 8 и на по те зу од Све то за ра Ми -
ле ти ћа до Бра ће Јо ва но вић (не пар на
стра на). На спи ску за ис кљу че ње су и
Ули ца про те Ва се Жив ко ви ћа, Трг
кра ља Пе тра 5 и На род ни му зеј.

Истог да на, али од 11 до 13 са ти,
би ће ис кљу че ња и у ули ца ма Ву ка

Ка ра џи ћа и Ди ми три ја Ту цо ви ћа (од
Штро сма је ро ве до Бра ће Јо ва но вић).
Ре стрик ци ја је пла ни ра на и у Ули ци
бра ће Јо ва но вић, у де лу од Му че нич -
ке до Ди ми три ја Ту цо ви ћа.

У по не де љак, 8. ју ла, не ће би ти
стру је у Ули ци брат ства –је дин ства
од бро ја 50 до бро ја 86, као и не пар -
на стра на од бро ја 51 до бро ја 109,
Брат ства –је дин ства пр ви про сек и у
Јан ка Чме ли ка (од Брат ства –је дин -
ства до Шан до ра Пе те фи ја). За 8. јул
су пред ви ђе на ис кљу че ња и у Му че -
нич кој ули ци (од Иг ња та Ба ра јев ца
до Ни ко ле Те сле), Ко сов ској и у
згради у ко јој се на ла зи Те ле ви зи ја
Пан че во.

У слу ча ју вре мен ских не при ли ка
пла ни ра ни ра до ви на елек трич ној
мре жи би ће от ка за ни, а уко ли ко рад -
ни ци „Елек тро ди стри бу ци је” за вр ше
по сао пре пред ви ђе ног вре ме на, стру -
ја ће би ти ра ни је укљу че на.

Се дам се ла у јед ном 
да ну без стру је

Страну припремио

Михајло
Глигорић

НЕ У ЗЕМЉУ!

Чо ве ка ко ји је до жи вео удар гро ма не тре ба за ко па ва ти у зе мљу до вра -

та да би се „из ву кла” стру ја. Ово му не ће по мо ћи, мо же са мо да га до -

крај чи, јер ће при ти сак зе мље до дат но оте жа ти већ осла бље но ди са ње и

рад ср ца. А да не го во ри мо да се ти ме гу би дра го це но вре ме у пру жа њу

пр ве по мо ћи. До до ла ска ле ка ра, на и ме, на стра да лом ко ји се на ла зи у

бе све сном ста њу тре ба да ва ти ве штач ко ди са ње, уз исто вре ме ну спољ ну

ма са жу ср ца. При ли ком ожи вља ва ња спа си лац мо ра да бу де упо ран, јер

се из при вид не смр ти по вре ђе ни мо гу из ву ћи чак и два-три са та по сле

ука зи ва ња пр ве по мо ћи.

ОЛУ ЈЕ НАМ НЕ ЋЕ ДО ЋИ ГЛА ВЕ

НЕ ЋЕ ГРОМ 
У МО БИЛ НИ
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Реј чел Ка ла -
ма има се дам
го ди на и ма -
шта о да ле -
ким и жи во -
пи сним пре -
де ли ма. Же -
ли да про пу -
ту је свет као
њен отац, ко -
ји ра ди на
трго вач ким
бро до ви ма.
Ме ђу тим, јед ног да на се на ње ној
ко жи по ја вљу је ру жи ча сти бе лег, а
сви ње ни сно ви се истог тре нут ка
сла ма ју у па рам пар чад. Отрг нув -
ши је од по ро ди це, до ма и све га
што во ли, де вој чи цу су по сла ли у
Ка ла у па пу, на остр во Мо ло кај, у
из гнан ство. Тре ба ло је да се њен
жи вот ту за вр ши. Па ипак, за Реј -
чел је жи вот тек та да по чео.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

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

„Мо ја тај на успе ха и сре ће је да
ре дов но гле дам сво ја по сла и не
за ба дам нос у ту ђа.” 063/1012...

„По ста ла сам срећ на от кад не
бри нем шта ће свет да ка же.”
064/1297...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње ко ли ко по зна је те
сво је по ро дич но ста бло:

„У мом ста блу све са ми шва ле -
ри, пре ва ран ти и ло по ви. И шта
он да да оче ку је мо од ме не?”
066/3460...

„Си гур на сам да су ми и пре ци
би ли не ки му че ни ци. Од њих ни -
ка квог на след ства, ни ге нет ског ни
фи нан сиј ског.” 060/1415... Д. К.

Два читаоца који до 10. јула, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 поша-
љу најдуховитији одговор на пита-
ње: „Да ли је тешко преузети суд-
бину у своје руке?”, наградићемо
по једном књигом. Одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Пан-
чевца”.

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

Ушушкана у
безбедност по-
родичног до-
ма, Љубица
случајно упо-
знаје Карела
Д р а г у т и н а
Харта, повере-
ника владе,
који ће јој по-
мутити разум.
Заслепљена
страшћу и љу-
бавним насладама, она неће има-
ти снаге да се суочи са истином.
Међутим, након што открије пра-
во лице мушкарца кога силно во-
ли, одлучиће да преузме судбину у
своје руке. Причу о свом необич-
ном животу и фаталној љубави
окруженој зидинама и бодљика-
вом жицом претвориће у потресну
и узбудљиву исповест.

„Његове беле
рукавице” Јелене
Бачић Алимпић

„За то че ни ца ра ја”
Ала на Бре нер та

Два чи та о ца ко ји до 10. ју ла, у 12
са ти, СМС-ом на број 1201 по ша -
љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Ка да сте се осе ћа ли за то че -
но?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју.

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

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Беж ’те с пу та, иде ма ши на љу та! Че -
сто у са о бра ћа ју сре ће мо ве ли ка во -
зи ла, или на гра ди ли шту ви ђа мо нео -
бич не ма ши не... и про сто бу де чуд но
кад ви ди мо љу де ко ји њи ма упра вља -
ју. Исти су као ми!

Или ни су?

По глед од о зго

Бра вар Дар ко Ни ко лић (41) за љу био
се у друм ске кр ста ри це као де се то го -
ди шњак. Та да га је то ком рас пу ста
де да, ко ји је био во зач ка ми о на, са
со бом во дио на пут.

– Во зим ка ми он два де сет го ди на.
Упра вљао сам ра зним ти по ви ма и
мар ка ма, и во зи ли ма за раз не на ме -
не, од ки пе ра до ди за ли ца. Пре во зио
сам и рад не ма ши не на ни ским при -
ко ли ца ма, али и ци гле и бло ко ве, це -

мент, сти ро пор... По след њих не ко ли -
ко го ди на во зим ки пер и то ми нај ви -
ше од го ва ра – ка же Дар ко.

Рад но вре ме му је де вет са ти днев -
но, шест да на у не де љи. За ње гов по -
сао по треб ни су ве ли ка кон цен тра ци -
ја и до ста стр пље ња. У са о бра ћа ју има
гу жви, до ста се че ка на уто вар и ис -
то вар, ра ди се с љу ди ма раз ли чи тих
на ра ви, па је стрес увек при су тан.

– Ка ми он ко ји во зим је сре ћом нов
и по се ду је кли му, та ко да вре ме ко је
про во дим у ка би ни не пред ста вља
оп те ре ће ње по ве ли ким вру ћи на -
ма. Код ова ко но вих во зи ла не ма
ква ро ва. По не кад се за ме ни не ка
си ја ли ца или гу ма и то је то – ка же
Дар ко.

Он ис ти че да ви ше ужи ва у во жњи
ка ми о на не го ау то мо би ла, јер је на
ве ћој ви си ни од оста лих оста лих уче -
сни ка у са о бра ћа ју, па има бо љи пре -
глед си ту а ци је на пу ту.

– За нас во за че те шких ка ми о на
ка жу да смо „јед ном но гом у гро бу, а
дру гом у за тво ру”, и то до бро опи су је
те жи ну, ри зик и од го вор ност по сла
ко ји ра ди мо. Ка ми о ни су нај ду жи,
нај ши ри и нај те жи на дру му – од пут -
нич ких во зи ла те жи су и до че тр де -
сет пу та, па је др жа ње под кон тро лом
та квог во зи ла ве о ма сло же но – при ча
Дар ко.

До дир с при ро дом

Иа ко је за вр шио Ви шу по слов ну шко -
лу, Ми лан Жи вој но вић (32) нај ви ше
ужи ва у об ра ђи ва њу зе мље. Још као
пе то го ди шња ка им пре си о ни ра ле су
га ве ли ке рад не ма ши не – та да је на
јед ној њи ви пр ви пут ви део ком бајн.
Се ћа се ве ли ке бу ке, али су му да нас,
ка же, те ма ши не ти хе. Не пра ве бу ку,
већ пе ва ју...

– По љо при вре ду во лим од де тињ -
ства, а пре че ти ри го ди не ус пео сам
да се би ку пим ком бајн. То је ма ло
ста ри ја ма ши на до ма ће про из вод ње,
ни је ску па за одр жа ва ње, а од лич но
ра ди – при ча Ми лан.

Ком бајн за у зи ма ве ћу
ши ри ну не го трак тор, па
то оте жа ва во жњу по пу -

ту. Ми лан про ве де на ма ши ни и по
два на ест са ти у то ку да на. Пше ни ца
се жа ње пет да на, сун цо крет се дам, а
ку ку руз бе ре око две не де ље, без пре -
стан ка.

– У вре ме же тве у ка би ни је вре ло,
мо же да бу де и до пе де сет сте пе ни.
Је ди но што та да мо гу да ура дим је сте
да пи јем до ста во де, по не кад и шест
ли та ра на дан. На кра ју та квог да на
чо век из гле да као да је под деј ством
ал ко хо ла – при ча Ми лан.

Ис ку сни по љо при вред ни ци по себ но
при пре ма ју сво је ма ши не пре ве ли ких
по сло ва, али ква ро ви не мо гу да се из -
бег ну. Не кад „оде” ла гер, дру ги пут
пук не ка иш... Он да бу де му ка жи ва:
усред њи ве, под вре лим не -
бом, ме ња се не ис пра ван
део, а по сао че ка...

– Нај леп ше у по љо при вре ди је кад
гле даш ка ко не што у шта си уло жио
труд и рад – ра сте. До па да ми се 
тај до дир с при ро дом – за кљу чу је 
Милан.

Ва жни су жив ци

Стан ко Мла де но вић (61) већ ско ро
че тр де сет го ди на упра вља ди за ли -
цом, а за то се шко ло вао у Ма шин -

ској шко ли у Бе о гра ду. Ка же да
је за овај по сао ве о ма бит -

но има ти ве ли ко стр пље ње и до бре
жив це.

– Ва жно је по се до ва ти до бро зна ње
и би ти пре ци зан. Од го вор ност је ве -
ли ка, пре но се се те ре ти те жи не и до
пе де сет то на, а ра ди се на ви си ни од
пет на ест ме та ра – при ча Стан ко.

По сле шко ле он је за нат пе као код
ста ри јих ко ле га, а да нас, ка же, има
све ма ње мла дих ко ји су за ин те ре со -
ва ни за ова кве по сло ве. У Пан че ву
има све га де се так ди за ли ча ра.

– Не ка да се ра ди и по цео дан, а
не ка да има ма ло по сла. У сва ком слу -
ча ју чо век мо ра да бу де од мо ран и
усред сре ђен на по сао ка ко би се из -
бе гле гре шке, ко је су у овом по слу
опа сне. Ре ци мо, да се не де си да те -
рет ис пад не, што се ме ни ни кад ни је
до го ди ло – ка же Стан ко. 

Сва ки за да так ко ји ди за ли чар из -
вр ша ва пред ста вља но ви иза зов, а пра -
во за до вољ ство је кад се по сао до бро
од ра ди.

– Пре не ки дан сам био на мон та -
жи. Тре ба ло је на про сто ру ши ри не
два де сет че ти ри ме тра, и на ви си ни
од пет на ест ме та ра, по ста ви ти ме тал -
не еле мен те тач но на шра фо ве. Ту
не ма про сто ра за гре шке и нео п хо -
дан је ве ли ки опрез, јер су до ле дру ги
мај сто ри – об ја шња ва Стан ко и на -
гла ша ва да је нај ва жни ја пси хич ка
ста бил ност.

У овом по слу не ма жур бе, ни ви -
ке... И ни су до зво ље не гре шке.

С ко ле на на ко ле но

Ка пе тан уну тра шње пло вид бе Ђор ђе
Ла то вље вић (65), иа ко је пен зи о ни -
сан, и да ље упра вља реч ним бро до ви -
ма. У Ду нав се за љу био као де те, из
оче вог чам ца, а кад је до шло вре ме,
за вр шио је Бро дар ску шко лу у Бе о -
гра ду.

– И да се по но во ро дим, опет бих
иза брао овај по зив. По сао ни је на по -
ран, али не ка да се баш пу но ра ди. У
ја ну а ру сам, на при мер, био на бро ду
у Сме де ре ву и за пет на ест да на спа -
вао сам са мо три де сет са ти. Ина че,
сме не тра ју по три де сет да на. То ли ко
се пло ви, па се то ли ко од ма ра – при -
ча нам Ђор ђе.

Реч ни бро до ви су ве о ма спо ри, пло -
ве бр зи ном од 12-13 ки ло ме та ра на
сат низ вод но, а уз вод но ско ро упо ла

спо ри је. Бр зи на за ви си од во до ста ја,
то ка и од „са ста ва”, од но сно од бро ја
бар жи ко је брод гу ра. Та „ком по зи -

ци ја” не кад је ду гач ка и као два фуд -
бал ска игра ли шта.

– Ра ни је је би ло те же јер се ка пе -
тан осла њао на ви зу ел но осма тра ње.
По не где је на ре ци ја ко те сно и ми -
мо и ла же ње бро до ва мо же да бу де ве -
о ма опа сно. Брод ко ји пло ви уз во ду
увек мо ра да усту пи пр вен ство про -
ла за – ма кар се скла њао на спруд или
на ка мен – бро ду из су прот ног сме ра.
Да нас по сто ји ГПРС и јед ним кли -
ком мо гу да ви дим ко јом бр зи ном
иде не ки брод и ко ли ко вре ме на имам
да се скло ним – при ча Ђор ђе.

Сва шта се на во ди де ша ва... 
– До жи вео сам да бар жа уда ри у стуб

мо ста. Пр во чу је те пу цањ и он да се
лим гу жва као хар мо ни ка, иа ко је де -
бео де сет ми ли ме та ра. То су ве ли ке
ма се: ско ро смо уто ва ри ли се дам хи -
ља да то на ку ку ру за у че ти ри бар же, и
још сва ка пра зна бар жа има че ти ри сто
то на, а брод пет сто – при ча ка пе тан. 

Кад је на во ди ма гла, бро до ви ми -
ру ју. Ђор ђе Ла то вље вић јед ном је на
Ду на ву до жи вео бро до лом: јак ве тар
по ди зао је та ла се као на отво ре ном
мо ру!

– Во зио сам пар не бро до ве, те гља -
че, гу ра че, а са да углав ном по ти ски -
ва че. Ра ни је су то би ли бро до ви ко ји
су ву кли те рет, а са да су то они ко ји
га гу ра ју – при ча Ђор ђе и хва ли се да
су и оба ње го ва си на ка пе та ни реч -
них бро до ва. 

Ме ђу обла ци ма

Си ни ша Ши јачић (57) пу ков ник је у
пен зи ји. Он је још као ма ли при чао
да ће по ста ти пи лот, па ни је ни чу до
што је по сле основ не шко ле за вр шио
Ва зду хо плов ну гим на зи ју, а за тим и
Вој ну ака де ми ју. 

– Ја сам вој ни пи лот. Ле тео сам на
„утва ма”, „га ле бо ви ма” и „ми го ви ма”
све до 2007. го ди не. Ка да сам оти шао
у пен зи ју, на ста вио сам да се ба вим
овим по слом као пред сед ник Ае ро -
клу ба „Утва” и са да во зим „це сне” и
клип не ави о не из хо би ја – ка же нам
Си ни ша.

Кад се при ја вљи вао за сред њу шко -
лу, би ло је пре ко две хи ља де за ин те -
ре со ва них, упи са но их је око две ста,
а од то га је за вр ши ло њих пет на -
естак.

У од но су на упра вља ње би ло ко -
јом дру гом ма ши ном, код ави о на се
чо век до ста фи зич ки на пре же –
објашња ва Си ни ша и до да је да је
потреб но има ти од лич ну фи зич ку
спрем ност и из у зет ну мен тал ну 
снагу.

– Опа сне си ту а ци је нај че шће иза -
зо ве људ ски фак тор. Чо век за ка же
или пре ви ди не ке ства ри. Осе ћа се
су ви ше спо соб но или по сао ра ди ру -
тин ски. Ако су у пи та њу бр зи ави о ни,
ни шта не сме да му за о ку пи па жњу.
Не мо же те да ле ти те две хи ља де ки -
ло ме та ра на сат и да раз ми шља те о
по ро дич ним про бле ми ма. Сва па жња
мо ра да бу де усред сре ђе на на ин стру -
мен те – ка же Си ни ша.

Он ис ти че да се тех нич -
ке кон тро ле свих ави она

вр ше ре дов но, али да по ред ме ха нич -
ког ква ра и вре мен ске при ли ке мо гу
да узро ку ју не во ље.

– Јед ном смо ишли из Би ха ћа за
При шти ну и би ло је ле по и ве дро вре -
ме. Ме ђу тим, у При шти ни смо на и -
шли на ма глу, а ни смо има ли до вољ -
но го ри ва да оде мо на ал тер на тив ни
ае ро дром. Мо ра ли смо да сле ти мо по
та квом вре ме ну. Ина че, нај ту жни је
за пи ло та је кад мо ра да ис ко чи из
ис прав ног ави о на – об ја шња ва Си ни -
ша.

По сле де це ни ја ле те ња бор бе ним
ави о ни ма са да ужи ва да во зи уну ке у
ма лој „це сни”.

– Нај леп ше ми је ка да по ле тим и
ви дим Пан че во из ва зду ха... Та миш,
Ду нав и Бе лу сте ну. Гле дам од о зго
љу де ко ји се ку па ју, во зе чам ци ма...
Ужи вам у пре де ли ма, пеј за жи ма и у
са мој во жњи – за кљу чу је Си ни ша.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ УПРА ВЉА ЈУ НЕО БИЧ НИМ ВО ЗИ ЛИ МА

ГО СПО ДА РИ ВЕ ЛИ КИХ МА ШИ НА

Дарко Николић

Синиша Шијачић

Ђорђе Латовљевић

Станко Младеновић

Милан Живојиновић
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КОНЦЕРТ У БА ШТИ ДО МА ОМЛА ДИ НЕ

Сте рео ба на на

У ба шти До ма омла ди не у пе -
так, 5. ју ла, би ће одр жан кон -
церт ни шког са ста ва „Сте рео
ба на на”.

Бенд чи не два чла на: Мар -
ко Ан ђел ко вић зва ни На о -
пак и Не ма ња Не дељ ко вић
зва ни Не мус. Жан ров ски гле -
да но, овај бенд сни ма му зи -
ку ко ја пред ста вља ме ша ви -
ну ре геа, хип-хо па, брејк би -
та и фан ка. До са да су из да -
ли три ал бу ма: „Ши је мо сам -
бу”, „Ла ко је пру ту да се со -
ко ли” и „Му ње не бје ске”, а у
му зич ку ор би ту их је лан си -
рао сингл „Да ли ви ма стур -
би ра те пред град?”.

Ал бу му „Му ње не бје ске”
прет хо дио је сингл „Ме лем”,
ко ји је за вр шио на пр вом ме -
сту МТВ ли сте „До ма ћи ца”, а
с дру гог ал бу ма их је нај ви ше
про сла ви ла пе сма „Не мој да
зно јиш тех ни ку”, због ко је су
у штам пи сте кли епи тет „до -
ма ћи Chemical Brothers”. Екс -
пло зив ни ни шки дво јац сви -
ра већ ду жи низ го ди на, а са -
мо про шле го ди не на сту па ли
су на број ним фе сти ва ли ма,
као што су EXIT, „Lovefest”,
„Seasplash”, „Backyard Art”,
„Regius” и „Belgrade Beer Fest”.

У току је израда ал бу ма који
ће изаћи ове године.

ШЕ СТИ ФЕ СТИ ВАЛ „АРТ АВЛИ ЈА”

Је дан дан, се дам бен до ва
У су бо ту, 13. ју ла, од 15 до 21
сат, у Ба ва ни шту ће би ти при -
ре ђен ше сти џез и блуз фе сти -
вал „Арт авли ја”, ко ји се ове
го ди не одр жа ва под сло га ном
„Let’s Stay Together”.

На про гра му ће се на ћи се -
дам ау тор ских бен до ва из Ср -
би је, Сло ве ни је, Ита ли је и Аме -
ри ке. На по чет ку ће на сту пи ти
два бен да из Ср би је: „Deep
Steady” и „The Gamblers”, за -
тим са ста ви „Funcognito” из

Сло ве ни је, „The Uppertones” из
Ита ли је и трио „Marko Chur-
nchetz” са Џо на та ном Хор дом
из Њу јор ка. Од 20 са ти пу бли -
ка ће мо ћи да слу ша „Ва сил
Ха џи ма нов бенд”, а за сам крај
пред ви ђен је џем сешн, ко ји
ће за по че ти Макс Ко че тов и
Бог дан Ху ме њук.

Ви ше о „Арт авли ји” мо же -
те са зна ти на зва нич ном сај -
ту фе сти ва ла или на „Феј -
сбук” стра ни ци.

Дра ган Вла јић Га ле, 

гра фич ки ди зај нер 

и му зи чар

МУ ЗИ КА: Ал бум „Sound & Vi-
sion” из 2001. го ди не ма ђар -
ског бен да „Korai Orom” увек
ме из но ва раз ве се ли и од ве де
у но ва пу то ва ња. Ал бум оби -
лу је пле сним рит мо ви ма ме -
ша ви не про гре сив ног ро ка и
елек трон ске му зи ке уз мно -
штво пер ку сив них и ег зо тич -
них ин стру ме на та. На рав но,
све је за чи ње но пси хо де лич -
ним зву ко ви ма ги та ра и син -
ти сај зе ра ко ји пу ту ју кроз пе -
сме и при ча ју нам при чу. Бенд
„Korai Orom” по сто ји од де -
ве де се тих го ди на и иза се бе
има де сет ал бу ма и два из да -
ња са елек трон ским ре мик -
си ма пе са ма. Му зи ка из ла зи
ван свих ша бло на и те шко ју
је жан ров ски де фи ни са ти па
је то пло пре по ру чу јем за ис -
тра жи ва ње јер бенд ни је гло -
бал но по пу ла ран, али је не -
ве ро ва тан. Са ал бу ма „Sound
& Vision” не бих из два јао ни -
јед ну пе сму као за себ ну, већ
га увек слу шам као це ли ну
кроз ко ју пу ту јем.
ФИЛМ: „24 Hours Party Peo-
ple”, чи ји је глав ни ју нак То -
ни Вил сон, осни вач из да вач -
ке ку ће „Factory Records”, кoја
је из да ва ла ал бу ме бен до ве
као што су „Joy Division”, „New
Order” и „Happy Mondays”.

Филм је жи во пи сан и при ка -
зу је ево лу ци ју му зич ке сце не
у Ман че сте ру то ком се дам де -
се тих и осам де се тих го ди на и
по ја ву елек трон ске му зи ке,
као и чу ве ни кон церт гру пе
„Sex Pistols” на ком је би ло
че тр де сет дво је љу ди. Оби лу -
је мно штвом сме шних сце на,
за ни мљи вих и ин спи ра тив них
ли ко ва. При ка зу је „Factory Re-
cords”, ко ји је на кра ју фи -
нан сиј ски про пао, али је иза
се бе оста вио не ве ро ват но му -
зич ко на сле ђе и при чу.
КОН ЦЕРТ УЖИ ВО: Бе о град -
ски ал тер на тив ни бенд „Dogs
in Kavala”, ко ји сам имао при -
ли ке да чу јем два пу та до са -
да, и за ме не је но во от кри ће.
Бес ком про ми сна и до бра лајв
свир ка. Има сна гу „Нир ва не”,
али је му зи ка ја ко раз и гра на
бас-ли ни ја ма. У по је ди ним
мо мен ти ма се чу ју ве стерн
мо ти ви и има те осе ћај као да
лу та те по не ис тра же ним пу -
стињ ским пре де ли ма и на ла -
зи те сво ју оа зу.

Звук и сли ка

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Мен тор до бит ни ка 
је ре ди тељ Иван 
Ра ки џић

У Му зе ју Ју го сло вен ске ки но -
те ке у не де љу, 30. ју на, до де -
ље не су на гра де по бед ни ци ма
48. ре ви је филм ског ства ра ла -
штва де це и омла ди не Ср би је.

Ове го ди не у се лек ци ји су
би ла ше зде сет три фил ма у ка -
те го ри ји де це и два де сет два
фил ма у ка те го ри ји мла дих до
осам на ест го ди на. На фе сти -
ва лу чи ји је ор га ни за тор Цен -
тар ама тер ског фил ма, а до -
ма ћин Ки но те ка, уче ство ва ли
су мла ди филм ски ства ра о ци
из ше сна ест гра до ва у Ср би ји.

Награђени

У ка те го ри ји мла дих од пет -
на ест до де вет на ест го ди на
на гра ђе ни су Пан чев ци Ду -
шан Цви је тић, ко ји је осво -
јио тре ће ме сто за филм „Из -
гу бље ни рај”, и Те о до ра Ми -
лу ти но вић и Со фи ја Сто и ло -
вић, ко је су до би ле при зна ње
за нај бо љу ре жи ју за филм
„Ко лек тив но са мо у би ство”.
Сви су по ла зни ци Гру пе за
филм Ре ги о нал ног цен тра за
та лен те „Ми хај ло Пу пин”. У
овој ка те го ри ји је за нај бо љу
про дук ци ју на гра ђен и са мо -
стал ни ау тор Пе тар Бач ко ња,
та ко ђе из Пан че ва.

У ка те го ри ји де це до пет на -
ест го ди на за нај бо љи сце на -
рио на гра ђе на је гру па ау то ра
за филм „Где је мла да?” – по -
ла зни ка Гру пе за филм Ре ги о -
нал ног цен тра за та лен те „Ми -
хај ло Пу пин” (Но ра Аб ци, Ха -
на Га ће ша, Ла на Сто ја ди нов и
Еми ли ја Ју хас).

У ка та ло гу 48. ре ви је филм -
ског ства ра ла штва де це и омла -
ди не Ср би је за бе ле же но је сле -
де ће о фил мо ви ма по ла зни ка
пан че вач ког цен тра за та лен те:

„Ре ги о нал ни цен тар за та -
лен те ’Ми хај ло Пу пин’ из Пан -
че ва бли ста у зре лој се лек ци ји
сво јих основ но шко ла ца, где
кроз игра ну при чу има мо при -
лог ет но граф ском за кључ ку да
на ше свад бе одав но ни су обич -
ни об ре ди пре ла ска, већ не што
дру го што по чи ње ну ши ћев ски,

а за вр ша ва се ко ва чи ћев ски
(’Где је мла да’), а у дру гом слу -
ча ју до би ја мо за чуд ну и за ум -
ну при чу о си ла ма ко је нас ву -
ку у мрак (’По след ња се кун -
да’). Па жња пре ма фил му као
це ли ни и сва ком ње ном еле -
мен ту по сле дич но се ви ди и
код мла дих, као у при чи ко ја
опет има ти неј џер ску бор бу с
мра ком, али с јед ним фи ним
и бру тал но иро нич ним пре о -
кре том (’Ко лек тив но са мо у би -
ство’), а још ви ше у ам би ци о -
зној при чи о укле то сти ко ју не -
ки про сто ри и не ке по ро ди це
ду го но се (’Из гу бље ни рај’).”

У ка те го ри ји де це до пет на -
ест го ди на гран-при је до де -
љен фил му „Мач ки ца и па цов -
чић” Ја ко ва По по ва, а пр ве три
на гра де осво ји ли су Ања Ашко -
вић за оства ре ње „Без тра га”,

На ђа Ми тро вић за „Са вре ме ну
бај ку” и Ана ста си ја Ја мрик, Са -
ра Ка ло пе ро вић и Ми ли ца Си -
мић за „Нас три из VIII-2”. За
нај бо љу ре жи ју на гра ђе на је
Ол га Кр стић за филм „Макс”.

У ка те го ри ји мла дих од пет -
на ест до де вет на ест го ди на
гран-при је осво јио филм „Ди -
вљи на мог дво ри шта” Пе тра
Бач ко ње из Пан че ва, док је пр -
ва на гра да до де ље на фил му
„По жу ри” Са ре Ра ду ло вић, а
дру га оства ре њу „Дру га ри” Лу -
ке Зла та но ва. У ка та ло гу је за
филм „Ди вљи на мог дво ри -
шта” на гла ше но да је ово из -
ван ре дан до ку мен тар ни филм
о жи вом све ту ње го вог окру -
же ња, ко ји је плод ви ше го ди -
шњег тру да.

У струч ном жи ри ју су би ли
На да Са вић, Мар ко Сто ја но -
вић, Гра ди мир Стој ко вић, Зо -
ран Сте фа но вић и Сне жа на Тр -
сте њак.

Филмска колонија

Гру па за филм Ре ги о нал ног
цен тра за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин” осно ва на је 2001. го ди не,
ка да је одр жа на и пр ва ко ло -
ни ја у Де ли блат ској пе шча ри.
Основ на иде ја би ла је да по ла -
зни ци уче те о ри ју фил ма и о
фил му уоп ште, а да по сле то га
сте че но зна ње упо тре бе у прак -
си. Кроз ко ло ни ју је до са да
про шло пре ко сто по ла зни ка.
Ове го ди не би ће одр жа на де -
вет на е сти пут, а по че ће 5. ју ла.

Културни телекс
МУ ЗИ КА
Че твр так, 4. јул, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: жур ка за бу -
ду ће сту ден те „Бру цо ши ја да”. Му зи ку пу шта ди-џеј Ву ле тин.
Пе так, 5. јул, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт са ста ва
„Сте рео ба на на”.
Су бо та, 6. јул, 21 сат, ба шта До ма омла ди не: кон церт бен да
„Су пер мен си” – ве ли ко за гре ва ње пред скуп бај ке ра.

Те мат ски про грам
Че твр так, 4. јул, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке: про -
мо ци ја књи ге „Ни ка да ни сам” Ве сне Де дић.
Пе так, 5. јул, 19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја књи ге Де -
ја на М. Си ме у но ви ћа под на зи вом „Па шта”. Уче ству ју ре ди -
тељ ка Бран ка Бе ше вић Га јић и глу ми ца Дра га на Ра жна то вић.

ДЕ БИ ТАНТ СКИ АЛ БУМ БЕН ДА „СИН ДРОМ”

Про мо ци ја уз но ви спот
Пан че вач ки панк-рок са став
„Син дром” об ја вио је свој де -
би тант ски ал бум под на зи вом
„На вод на љу бав” у из да њу из -
да вач ке ку ће „Take It or Leave
It”, а зва нич на про мо ци ја би -
ће одр жа на у „3х2 цен тру ал -
тер на тив не кул ту ре” у су бо ту,
6. ју ла, од 21 сат. „Син дром”
про мо ви ше ал бум тре ћим спо -
том, за ну ме ру „Же лим да сам
с то бом”.

– Ма те ри јал ко ји се на ла зи
на ал бу му обе ле жа ва пе ри од
сти ца ња ис ку ста ва ка ко у му -
зич ким во да ма, та ко и у овим
на шим жи вот ним. Ис ку ства
су раз ли чи та, а сва ко од њих
нам про бу ди не ко од ре ђе но
осе ћа ње, ко је ми кроз кре а -
тив ност же ли мо да ис ка же мо.
Да ли су то ту га, сре ћа, љу бав,
бол или не ке дру ге пре пре ке
у жи во ту свих нас, пу бли ка то

сва ка ко мо же да осе ти кроз
на ших де сет пе са ма на ал бу -
му. Мо же мо ре ћи да је и ово

јед но ле по ис ку ство, пре све -
га за то што смо ус пе ли да
заокру жи мо је дан ци клус и

пе ри од жи во та. Име ал бу ма
ни смо ду го би ра ли, али нам
је би ло по треб но вре ме да
схва ти мо да ства ри за ко је смо
ми сли ли да су пра ве мо же мо
на зва ти упра во као „На вод ну
љу бав” – ре као је Ми о мир Ми -
кри Ада мо вић.

Ал бум је сни ман ско ро по ла
го ди не у пан че вач ком сту ди ју
„3x2”, за шта су за слу жни и
Сте фан Га ће ша и Де јан Сре -
дић, ко ји су га про ду ци ра ли.

Пан че вач ки панк-рок бенд
„Син дром” на стао је по чет ком
2016. го ди не. Чи не га Ми о мир
Ми кри Ада мо вић (во кал и ри -
там-ги та ра), Ми ха и ло Мић ко
Ђор ђе вић (со ло ги та ра и пра -
те ћи во кал), Лу ка Џи ми До до -
чић (бас-ги та ра и пра те ћи во -
кал), а за буб ње ви ма је Је ле на
Цо је Ва јо вић, на шта је бенд
по себ но по но сан.

РЕ ВИ ЈА ФИЛМ СКОГ СТВА РА ЛА ШТВА ДЕ ЦЕ И ОМЛА ДИ НЕ СР БИ ЈЕ

НА ГРА ЂЕ НИ МЛА ДИ 
ТА ЛЕН ТО ВА НИ ПАН ЧЕВ ЦИ

На фестивалу чији је
организатор Центар
аматерског филма, а
домаћин Кинотека,
учествовали су млади
филмски ствараоци
из шеснаест градова у
Србији.

У стручном жирију су
били Нада Савић,
Марко Стојановић,
Градимир Стојковић,
Зоран Стефановић и
Снежана Трстењак.
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НАШ ГОСТ: СТЕ ВИ ЦА ЖИВ КОВ, АНИ МА ТОР

УВЕК САМ РАДИО ИЗ ЉУБАВИ
Сте ви ца Жив ков је ро ђен 1951.
го ди не у Јар ков цу. Одрaстао је
у ку ћи из ме ђу два мо ста ван
се ла, код де де, слу жбе ни ка
ДТД-а, па су му игра ли ште би -
ле шу ма, по ља на и ре ка. У Бе -
о гра ду је за вр шио пр ва че ти ри
раз ре да основ не шко ле, а по -
том се пре се лио у Пан че во и
ту остао пет на е стак го ди на. Жи -
вот у на шем гра ду пам ти по
љу ди ма ко је је упо знао, као и
по „Ате љеу мла дих”, ко ји он,
као и сви оста ли ко ји су кроз
ње га про шли, на зи ва „уни вер -
зи те том жи во та”. За вр шио је
сту ди је у Бу ку ре шту, а у ка ри -
је ри се, по ред ани ма ци је, ба -
вио и ва ја њем фи гу ра за спе -
ци јал не три ко ве, из ра дом де -
ко ра ци ја за тор те, а кре а тор је
и ри бо ло вач ке ва ра ли це „ру -
жно па че”, на ко ју је ве о ма по -
но сан јер су је от ку пи ли Ја пан -
ци. И да нас, иа ко у пен зи ји,
ра ди.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта је све ути -
ца ло на вас да поч не те да се
ба ви те овим кре а тив ним по -
слом?

СТЕ ВИ ЦА ЖИВ КОВ: Имао
сам ба бу ко ја је би ла вр ло пи -
сме на. До ста је чи та ла. Она је
у ме ни про бу ди ла све што ја
да нас је сам, а по сле је све ишло
сво јим пу тем. Имао сам не ки
свој свет, ма ло њих је има ло то
што сам ја та да имао као де те.
Ни сам во лео мо ре. За што бих
ишао на мо ре кад сам имао ча -
мац, шу му и дру го ве; све што
де те ту тре ба би ло је ту. Умео
сам, кад ме пи та ју шта ћу да
до руч ку јем, да из во ље вам: не -
ћу то, не ћу оно, хо ћу ри бе, а
ба ба ка же: „Па иди упе цај!” По -
што нас је од ре ке одва јао са -
мо на сип, ја одем и за де сет
му ну та упе цам де сет ри ба... Те
ства ри су ја ко ва жне и ве ли ке
за јед но де те.

l Ка да сте пр ви пут по гле -
да ли цр та ни филм?

– Имао сам не што ма ње од
пет го ди на ка да сам пр ви пут
ви део „Пе тра Па на” у би о ско -
пу. То је за ме не био шок. Ни -
ка да ви ше у жи во ту ни шта ни -
сам до жи вео та ко ин тен зив но.
Ми слио сам да сви ти ли ко ви
не где по сто је. Пи тао сам се где
они ста ну ју и до би јао од го вор
да жи ве у на шој ма шти. То ни -
је баш до ла зи ло до мо је па ме -
ти. Ни сам пре стао да во лим

цр та ни филм ни кад сам од ра -
стао. Та да ни је по ста ја ла ни -
ка ква ли те ра ту ра, ни ти је би ло
ко мо гао да ти об ја сни ка ко се
за пра во пра ви цр та ни филм.
Са мо сам на слу ћи вао да мо ра
да има пу но цр те жа и та ко сам
до шао до то га ка ко се то ра ди.
То шта сам ја за ми шљао, би ло
је ја ко слич но про фе си о нал -
ном на чи ну цр та ња ани ми ра -
них фил мо ва.

l Шта сте пр во на цр та ли?
– И пре не го што сам од гле -

дао пр ви цр та ни, се ћам се да
сам на цр тао не ке пти це, а пи -
сао сам и сло ва по пут не ке
Мор зе о ве азбу ке. Пр ву ка ри -
ка ту ру сам на цр тао у дру гом
основ не, ка да сам по ха ђао ОШ
„Пе тар Пе тро вић Ње гош I”. Та -
мо је би ло пу но бур жуј ске де -
це, а ме ђу њи ма је био не ки
уче ник чи ји је отац ра дио у ам -
ба са ди. Он ми је по кло нио две
ХБ олов ке, там но пла ве, сјај ног
оло ва, као сре бро, с гу ми цом у
злат ном ме та лу на дру гом кра -
ју. Био сам оп чи њен, јер та кве
олов ке ни су мо гле да се на ба -
ве у рад њи. Њи ма сам ис цр тао

це лу јед ну све ску. Сви су од
по чет ка би ли све сни да сам из -
у зет но та лен то ван, по себ но про -
фе сор Бо ра Јо во вић из пан че -
вач ке „Ђу ри не шко ле”, ко ји ми
је да вао ше сти це за ра до ве. Ве -
ли ки ути цај на ме не је имао и
Ми ша Ни ко лић, ког сам упо -
знао у „Ате љеу”.

Пр ви ани ми ра ни филм ура -
дио сам с пет на ест го ди на, то
су би ли не ки Ки не зи, а по сле
то га сам у Ки но-клу бу на пра -
вио „Га вра на и ли си цу”. Тај
филм је од ре дио мо ју да љу суд -
би ну. Ка сни је сам до био при -
ли ку да ра дим и филм „Ди -
пло ма та”.

l Ка да сте про фе си о нал но
по че ли да се ба ви те ани ми ра -
ним фил мом?

– У Пан че ву сам се су срео с
не чим што се зва ло „Ате ље
мла дих”, а за тим и с Ки но-
клу бом. Та мо су до ла зи ли не -
ве ро ват ни љу ди, ко ји су во ле -
ли по зо ри ште, сли кар ство,

вајар ство, му зи ку, филм... На
по чет ку ни смо мно го зна ли
ка ко се не ке ства ри ра де, али
смо ин стинк тив но до ла зи ли
до ре ше ња. Упо зна ва ли смо се
с про фе си о нал ци ма и та ко учи -
ли. Јед ног да на је Бо ра Ми ла -
но вић од вео ме не и Ве ру Вла -
јић у „За ста ва филм”. То је
био вој но филм ски цен тар. Они
су се ба ви ли про из вод њом ани -
ми ра них фил мо ва за по тре бе
еду ка ци је. Те ме су би ле на -
пад, кон тра на пад, ави ја ци ја,
тенк, то пов ска ба те ри ја... Би -
ло је ма ло сло бо де у из ра жа -
ва њу, али су се с вре ме ном
ства ри ме ња ле. Ту сам на у чио
основ не ства ри, пр ви пут ви -
део сто за из ра ду ани ма ци ја
ка кав је по сто јао и у Ди зни је -
вом сту ди ју, као и тех но ло ги -
ју из ра де цр та ног фил ма на
тра ци од 35 мм. Та мо сам ра -
дио не ко ли ко го ди на на уго -
вор, сва ки дан сам пу то вао из
Пан че ва. С вре ме ном су по -
же ле ли да се пра ве и не ки дру -
га чи ји, ве се ли ји и сло бод ни ји
фил мо ви, па смо на пра ви ли и
не ко ли ко ау тор ских фил мо ва
на те му вој ске. Ка да сам сте -
као име у овом по слу и ка да
су ме упо зна ле ку ће ко је су се
ба ви ле ани ма ци јом, оти шао
сам из „За ста ва фил ма”.

l Да ли сте са ра ђи ва ли и да -
ље с Ки но-клу бом?

– Од ње га је на стао „Пан -
филм”. Та мо су се ра ди ли фил -
мо ви у про па ганд не свр хе. Свој
пр ви ау тор ски филм на пра вио
сам та мо. Звао се „Ди пло ма -
та”. То је пр ви филм ко ји је
оти шао на фе сти вал у Обер ха -
у зе ну, али ни сам до био на гра -
ду јер су ре кли да је мој филм
био тех нич ки не ис пра ван. За -
пра во ја сам ра дио на ста рим,

опра ним фо ли ја ма, али је ка -
ме ра ја ко су ро ва и ка да упа ли -
те ре флек то ре, све се ви ди. Ка -
сни је сам до би јао мно го на гра -
да...

За „Пан филм” сам на пра вио
још два фил ма. За „Дан и ноћ”
сце на рио је ра дио Ми ша Ни -
ко лић, а тре ћи је био „Во ђа” о
Ра до ју До ма но ви ћу, што је у
оно вре ме би ла је рес. Ње го ва
по ру ка је би ла да се не иде за
во ђа ма и тај филм је за бра ни -
ла цен зор ска ко ми си ја. Али, у
ства ри, ја сам био ко ла те рал на
ште та оти ма ња две ју ку ћа,
„Пан фил ма” и „Нео план те” из
Но вог Са да, око па ра. Ка сни је
сам том фил му про ме нио име
у „Пут” и не где де ве де се тих,
ка да је уки ну та цен зор ска ко -
ми си ја, до био је на гра ду на
„Мар тов ском фе сти ва лу” у Бе -
о гра ду.

l С ким сте још са ра ђи ва ли?
– По сле вој ске сам ра дио за

„Нео план ту”. Ура ди ли смо два

до бра фил ма, а на кон то га сам
пре шао у „Ду нав филм”. Та мо
смо оку пи ли гру пу сјај них, та -
лен то ва них љу ди и осно ва ли
сту дио ани ми ра ног фил ма, дру -
ги у Ју го сла ви ји. Пр ви је био у
За гре бу. Са овим ти мом сам
ра дио це ло ве чер њи филм за
За пад ну Не мач ку. На ру чио га
је не ки Не мац ко ји је ви део
мо је фил мо ве у Обер ха у зе ну...
То је би ла ком би на ци ја игра -
ног и ани ми ра ног фил ма, не -
што као „Зе ка Ро џер”, ком пли -
ко ван и нео би чан по сао, али
смо до би ли при ли ку да кре и -
ра мо ли ко ве и осми сли мо ге -
го ве, што је отво ри ло мо гућ -
ност да бу де мо кре а тив ни. Са
овим ис ку ством, не знам да ли
бих се упу стио у та кав по ду -
хват, али та да ми је то би ло
пра ви иза зов.

l Шта сте још ра ди ли?
– У „Ду нав фил му” смо на -

пра ви ли пре ко три ста спо то ва.
Је дан је, на при мер, ре кла ма
„Игло те сто што се је де че сто”,
па „То је то – Би о про”. За то
„Игло те сто”  за мо ли ли смо Ду -
шка Ра до ви ћа да нам на пи ше
пе сму и че ка ли смо га два и по
ме се ца. Чим нам је на пи сао,
сни ми ли смо и пре да ли спот.
Tо је она ре кла ма: „Ја сам оно
те сто што се тро ши че сто; и
сла но и слат ко, а зо вем се крат -
ко – ...” „Шта је то, шта је то, о
па то је Би о про...”, текст за ре -
кла му „Би о про”, на пи сао је наш
Ми ша Ни ко лић. Он се у по -
чет ку му чио с тим јер се на зив
про из во да ни са чим ни је ри -
мо вао, али је по сле не ко ли ко
да на на пи сао текст ко ји је сви -
ма ушао у уво. Сви су го во ри -
ли: „То је то!”

Мо рам да от кри јем и јед ну
тај ну. Они сла до ле ди ко ји се

на ла зе на „ме ни ји ма” по ред
фри жи де ра ни су пра ви. Ја сам
их из ва јао, јер ни је би ло мо -
гу ће фо то гра фи са ти пра ви сла -
до лед. У ско ро сва кој ре кла -
ми, кад не ко др жи сла до лед,
др жи ма ке ту ко ју сам ја из ва -
јао! „Пла зма” ко ја се на ла зи
на ку ти ји је из ва ја на, јер не
мо жеш да на ђеш ни јед ну
ствар ну ко ја је са вр ше на, ко ја
је „Бред Пит”. Или су кри ве,
или се сло ва на њи ма ло ше
ви де. Па но бли це, на по ли тан -
ке, и још мно го то га, ја сам
ва јао за ре кла ме! Ра ди ли смо
и пу но се ри ја, ко је су еми то -
ва не у све ту, али не и код нас,
за тим „Ма ле ле те ће ме две де”
са за гре бач ким сту ди ом. Жао
ми је што ни сам са мо стал но
за вр шио је дан филм ко ји је
до био „Злат ног ви те за” у Мо -
скви. Ра ђен је по мом сце на -
ри ју и ге го ви ма, али је ко ле га
ра дио ани ма ци ју.

l Као вр ло мла ди сте по че -
ли озбиљ но да се ба ви те овим
по слом.

– Увек сам ра дио из љу ба ви.
Ани ма ци ја је скуп и спор по -
сао. Без об зи ра на то што је
тех но ло ги ја на пре до ва ла, ни -
шта не мо же да се ура ди бр зо а
да бу де ква ли тет но. Иа ко је по -
треб на јед на та бла за цр та ње,
елек трон ска олов ка и моћ ни ји
ком пју тер, то ни шта не ре ша -
ва. Не по сто ји ал го ри там за
умет ност.

l Шта је нај ви ше до при не -
ло да оп ста не те у овој про фе -
си ји?

– Мо ја же ља. Од у век сам са -
мо ово же лео да ра дим, ни шта
ме дру го ни је за ни ма ло, то ли -
ко да су ми у шко ли го во ри ли
да сам не ам би ци о зан. Ми слим
да сам до са да ис цр тао око два
шле пе ра па пи ра.

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

– Пан че во је кључало. Би ло
је као ко шни ца. Кор зо је чи -
нио цео онај кварт од хо те ла
„Сло бо да”, кроз Со ка че, па по -
ред „Тру ба ча”. Сва ко ве че је
би ло као на де мон стра ци ја ма,
а по сле су се сви ра зи ла зи ли
по ка фа на ма. Љу ди су се ле по
дру жи ли. Во ле ли смо да гле -
да мо фил мо ве у би о ско пу. Упо -
знао сам та да сјај не љу де ко ји
су до ла зи ли у „Ате ље”: Дра гу -
ти на Ил ки ћа Бир ту, Ми ле та
Ђор ђе ви ћа, Зо ра на Ро та ра, Ми -
ро сла ва Жу жи ћа, Ми ро сла ва
Ан ти ћа, Ми ло ша Цр њан ског...
Он је имао не ке стра шно про -
дор не зе ле не очи, баш жи ве.
Ми слио сам да је гро ма да због
де ла ко ја је на пи сао, али је био
ма ли у цр ном ка пу ту са си вим
ше ши ром и из глан ца ним ци -
пе ла ма. Упо зна ли смо се у кру -
гу Град ског пар ка. За ми сли са -
мо да упо знаш ње га, или да пе -
ваш у ка фа ни с Ми ро сла вом
Ан ти ћем!

l Чи ме се тре нут но ба ви те?
– Ра дим свој ау тор ски филм

ко ји се зо ве „Одав де до та мо”,
ко ји ће би ти го тов до је се ни.
Тај сце на рио сам на пи сао пре
три де сет го ди на, али та да ни -
сам мо гао да га тех нич ки из -
ве дем. Те ма је Јар ко вац и од -
ла зак свих оних не срет ни ка из
се ла у град и ка ко су они за вр -
ша ва ли. Ра дим и на јед ном це -
ло ве чер њем фил му ко ји се зо -
ве „Ати ла Бич Бож ји”.

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

– Имам че тво ро де це и по -
но сан сам што су сви по ста ли
љу ди. Та ко ђе, по но сан сам што
сам це лог жи во та ра дио оно
што сам во лео и што сам се у
то ме до бро осе ћао.

Ве ли ко за до вољ ство осе ћам
и због ва ра ли це за пе ца ње ко ју
сам ди зај ни рао. До та да сам
ми слио да ми све ту мо же мо да
про да мо са мо ра ки ју или сир,
али да Ја па ну мо же мо да про -
да мо ди зајн – ни ка да! Али то
се ипак де си ло...

Мир ја на Ма рић

У Пан че ву по сто ји је дан од
нај ста ри јих стре љач ких клу -
бо ва у Ср би ји, фор ми ран пре
206 го ди на. Ство рио је број -
не шам пи о не и био део исто -
ри је на шег гра да, због че га се
с пра вом мо же ре ћи да је он
јед на од нај ве ћих зна ме ни то -
сти Пан че ва.

На стао је ма ја 1813. го ди -
не, ка да се че тр де сет пе то ро
углед них Пан че ва ца пи смом
обра ти ло Ба нат ској ге не рал -
ној вој ној ко ман ди у Те ми -
шва ру (та да над ле жној за
Пан че во) с мол бом да се, због
не ста бил не си ту а ци је по сле
по ра за На по ле о на у Ру си ји
1812. го ди не, у на шем гра ду
до зво ли фор ми ра ње стре љач -
ке дру жи не ко ја ће об у ча ва -
ти Пан чев це.

Овој мол би је од мах удо -
во ље но, уз обра зло же ње да
ће, уко ли ко гра ђа ни Пан че -
ва бу ду ве жба ли стре ља штво
и ако им то бу де би ло за бав -
но, би ти ве шти ји за од бра ну
сво јих има ња и та да шње вој -
не гра ни це из ме ђу Ау стро у -
гар ске (ко јој је при па дао Ба -
нат) и остат ка Ср би је, ко ји
је та да био под кон тро лом
Тур ске.

У по чет ку су се у Стре љач -
ку дру жи ну нај че шће учла -
њи ва ли офи ци ри Ба нат ског
гра ни чар ског пу ка, а ка сни је
су им се при кљу чи ва ли мно -
ги слав ни Пан чев ци: про то -
је ре ји Кон стан тин Ар се но вић
и Ва са Жив ко вић, сли кар Кон -
стан тин Да нил, тр го вац Или -
ја Ми ло са вље вић Ко ла рац и
мно ги дру ги.

Чла но ви Стре љач ке дру -
жи не нај пре су га ђа ли у др -
ве не та бле и ме те обо је не
уља ном бо јом. Ни ша ни ли су
у ди вље жи во ти ње, ва зду шне
ба ло не, људ ске фи гу ре или у
ша љи ве сце не из жи во та.
Стре љач ка так ми че ња су се
нај че шће при ре ђи ва ла по во -
дом зна чај них до га ђа ја у жи -
во ту Пан че ва, а на кон све ча -
но сти ор га ни зо ва не су игран -
ке и ба ло ви.

Стре љач ка дру жи на је вр -
ло бр зо по ста ла по знат и
угле дан клуб, за хва љу ју ћи

че му су је по се ћи ва ле мно ге
не ка да слав не лич но сти, по -
пут Ђор ђа Вај фер та, вој во да
Сте ва на Шу пљик ца и Сте ва -
на Кни ћа ни на, а при ли ком
јед не зва нич не по се те Пан -
че ву град ску стре љач ку дру -
жи ну об и шао је и ау стриј -
ски цар Франц Јо зеф. Сви
они, као и мно ги дру ги, упи -
са ли су се у чу ве ну „Злат ну
књи гу”.

За ни мљи во је да чла но ви
Стре љач ке дру жи не од 1994.
го ди не тре ни ра ју у згра ди у
ко јој су ве жба ли чла но ви тог
клу ба пре мно го го ди на. Нај -
ви ше за слу га за то има агил -
на упра ва клу ба, са Си ни шом
Вељ ко ви ћем на че лу.

По ред то га што је згра да
Стре љач ке дру жи не ме сто где
ве жба ју број ни чла но ви клу -
ба, она је и сво је вр стан му зеј,
јер је у њој из ло жен ве ли ки
број ста рих пу ша ка, лу ко ва и
стре ла, ме да ља, пе ха ра и по -
жу те лих фо то гра фи ја с не ка -
да шњих так ми че ња.

Ка да се пре не ко ли ко го -
ди на то ком ма ни фе ста ци је
„Упо знај Пан че во” на ли сти
град ских зна ме ни то сти ко је
су мо гле да се оби ђу на шла и
згра да Стре љач ке дру жи не,
сви по се ти о ци су би ли при -
јат но из не на ђе ни ње ном уну -
тра шњо шћу, у ко јој су сје ди -
ње не са да шњост и исто ри ја
овог клу ба.

Им пре сив но зву чи по да так
да су у пе ри о ду од 1994. до
2008. го ди не чла но ви Стре -
љач ке дру жи не осво ји ли пре -
ко 300 пе ха ра и ме да ља на

ра зним са ве зним и по кра јин -
ским пр вен стви ма. Сла ву овог
клу ба не ка да су про но си ли
Маг да ле на Хе ролд, ко ја је
2003. го ди не про сла ви ла злат -
ни ју би леј – пе де сет го ди на
ба вље ња стреља штвом, као и
Зо ран Га ће ша, Љи ља на Јо -
шић, Ро сан да Пе рић, Ми ли -
ца и Здрав ко Сре те но вић, Ђу -
ра Ке сић, Дар ко Се ку лић и
мно ги дру ги. На сле ди ли су
их Та ша на Бо га ти нов ски, Ма -
ри ја Бу ба ло, Га бри јел Да у то -
вић, Де јан Пе шић, Ми ли ца
Сре те но вић и мно ги дру ги.

СТРЕ ЉАЧ КА ДРУ ЖИ НА „ПАН ЧЕ ВО 1813”

По се тио их и цар
Франц Јо зеф

За ми сли са мо да
упознаш Милоша
Црњанског, или да
пе ваш у ка фа ни с
Миро сла вом Ан ти ћем!

Стевица Живков

Зграда која много памти

Панчевачко стрелиште почетком XX века
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Јун ски или 307. број стар че -
вач ког гла си ла за по чи ње та -
ко што је Ме сна за јед ни ца
по зва ла су гра ђа не да се и ове
го ди не укљу че у ор га ни за ци -
ју лет њег про гра ма „Да ни дру -
же ња”, ко ји ће, као и до сад,
би ти одр жа ни кра јем ју ла и
по чет ком ав гу ста.

Сле де ће стра не до но се ми -
ни-ин тер вју с но вим пред сед -
ни ком Са ве за ин ва ли да – Љу -
бо ми ром Ми ла но ви ћем, а за -
тим и по ду жи из ве штај са отва -
ра ња не мач ке фа бри ке ZF, што
су по зи тив но оце нили и гра -
ђа ни у ре дов ној анкети.

У ве ли ком ин тер вјуу др Сло -
бо дан Ову ка, ди рек тор Оп ште
бол ни це Пан че во, ис ти че да
ова са вре ме на здрав стве на
уста но ва има до во љан број ква -
ли тет них ле ка ра; не ка да шњи
успе шни фуд ба лер Жив ко Ла -
ло вић у ру бри ци „Ка фе ни са -
ње у ’Ђер му’” апо стро фи рао је
зна чај ба вље ња спор том, а „ли -
ца с на слов ни це” овог пу та су
до бри и вред ни ђа ци ге не ра -
ци је ко ји су не дав но за вр ши -
ли основ ну шко лу – На та ли ја
Ја ко вље вић и Вик тор Рат ков.

Ни су из о ста ле ни стал не
ру бри ке „Цр ти це из про -
шлости”, „Уоп шти на ва ње”,
„Старче вач ке бра зде”, као ни

стра не о шко ли, кул ту ри из -
ви ђа штву, спор ту, а на ста вљен
је и про је кат под на зи вом
„Стар че вач ким шо ром”, ко ји
је по но во по др жао По кра јин -
ски се кре та ри јат за кул ту ру и
јав но ин фор ми са ње.

Ипак, по сла сти ца бро ја је,
као и го ди на ма уна зад у ово
вре ме, уме так с фо то гра фи -
ја ма ма лих ма ту ра на та.

Ба нат ски Бре сто вац: Ко ми -
си ја за про це ну ште те од гра -
да, ко ју је офор ми ла Град -
ска упра ва Пан че во, по се ти -
ла је Бре сто вац ра ди уви да у
ста ње на те ре ну на кон еле -
мен тар них не по го да. И да -
ље је у то ку ху ма ни тар на
акци ја „Чеп за хен ди кеп”, па
се по зи ва ју гра ђа ни да да ју
до при нос.

Ба нат ско Но во Се ло: Два -
на е сти Ин тер на ци о нал ни фе -
сти вал фан фа ра „Ба нат ска
тру ба” одр жан је у су бо ту,
29. ју на, уз де фи ле и на ступ
ор ке ста ра у цен тру се ла. Зва -
нич но је отво ре на ка пе ла на
срп ском пра во слав ном гро -
бљу. Чла но ви Фол клор не сек -
ци ја До ма кул ту ре и на род -
ног ор ке стра на сту пи ће у ру -
мун ском ме сту Хер ку ла не.

До ло во: Но ви кан де ла бри на
тр гу ис пред До ма кул ту ре при -
кљу че ни су на улич ну ра све -
ту. Рад ни ци ЈКП-а „До ло ви”
на си па ју ули це и чи сте ди -
вље де по ни је. У то ку је са на -
ци ја про сто ри ја КУД-а „Јон
Кре ан ге” и клу ба пен зи о не -
ра, ко ји ће сле де ћи из лет ор -
га ни зо ва ти у сре ду, 10. ју ла,
на ре ла ци ји Идвор – Бе чеј –
ма на стир Ко виљ. У ор га ни за -
ци ји удру же ња „До ло вач ки
ли пи ца нер”, у не де љу, 7. ју -
ла, на хи по дро му ће би ти одр -
жа на „Фи ја ке ри ја да”.

Гло гоњ: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це угра ђен је стру га ни
ас фалт у Ули ци 4. ок то бра.
Фол клор на сек ци ја До ма кул -
ту ре от пу то ва ла је на фе сти -
вал у Сун чев Брег (Бу гар ска).
Лет ња ли га у ма лом фуд ба лу
по чи ње у пе так, 5. ју ла. По -
зо ри шна пред ста ва „Ка те го -
рич ки зах тев” ко вин ског ама -
тер ског по зо ри шта би ће од и -
гра на у уто рак, 9. ју ла, од
20.30, у До му кул ту ре.

Ива но во: Шко ла је упри ли -
чи ла до де лу све до чан ста ва
осма ци ма и по кло на уче ни -
ци ге не ра ци је у пе так, 28. ју -
на. По кра јин ски се кре та ри -
јат за про све ту обез бе дио је
но вац за дру гу фа зу из град ње
вр ти ћа, у из но су од 4,4 ми ли -
о на ди на ра; уго вор је пот -
писан, а ра до ви ће по че ти

наредних да на. Ма ни фе ста -
ци ја под на зи вом „Ри бар ски
да ни и но ћи” на про гра му је
на ред ног ви кен да, 6. и 7. ју -
ла, ка да ће би ти при ре ђе на
так ми че ња у пе ца њу, сто ном
те ни су, фуд ба лу...

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це из ве де но је ви ше ра -
до ва по се лу, по пут чи шће -
ња ки шних ка на ла, из ра де
огра де на гро бљу и над стре -
шни це на пи ја ци, као и
уређе ња про сто ри ја у До му
кул ту ре и ам бу лан ти. Бес -
плат ни пре вен тив ни пре гле -
ди оба вље ни су у не де љу, 30.
ју на, у Ме сној за јед ни ци, ка -
да је пре гле да но бли зу сто
гра ђа на, а истог да на Удру -
же ње же на „Злат на ја бу ка”
спро ве ло је ак ци ју „Чеп за
хен ди кеп”.

Ка ча ре во: Би бли о те ка До ма
кул ту ре ор га ни зо ва ће ак ци ју
„Да руј књи гу” од 8. до 12. ју -
ла, а сви ко ји же ле да по мог -
ну рад те уста но ве мо гу до не -
ти но ве или ко ри шће не књи -
ге у про сто ри је на адре си Ули -
ца мар ша ла Ти та 37, од 9 до
16 са ти.

Омо љи ца: У то ку је на си па -
ње ри злом и рав на ње ко ло во -
за у Сав ској ули ци и Ули ци
кња за Ми ло ша Обре но ви ћа.

При кра ју су ра до ви на уре -
ђе њу но вих ру ко мет них и ко -
шар ка шких те ре на у школ -
ском дво ри шту.

Стар че во: За по че те су при -
пре ме за пред сто је ће лет ње
про гра ме у окви ру „Да на дру -
же ња”, ко ји ће би ти одр жа ни
кра јем ју ла и по чет ком ав гу -
ста. За но вог пред сед ни ка ло -
кал не по дру жни це Са ве за ин -
ва ли да ра да иза бран је Љу бо -
мир Ми ла но вић.

Месне актуелности 

СЕЛО

Ме сна за јед ни ца
прире ди ла 
спек та ку ла ран до чек
нај бо љем европ ском
гол ма ну

Шам пи он се ду го
дру жио с нај мла ђи ма

Са свим си гур но нај бо љи спор -
ти ста по ре клом из До ло ва, а
ве ро ват но и у окру же њу – ру -
ко ме таш Де јан Ми ло са вљев –
по се тио је род но ме сто у сре -
ду, 26. ју на. Тог да на зва нич но
нај бо љи гол ман Евро пе (ве ро -
ват но и све та) до че кан је од
број них су гра ђа на ка ко до ли -
ку је на пла тоу До ма кул ту ре.
Тим по во дом је Ме сна за јед -

ни ца „Ми та Ву ко са вљев” при -
ре ди ла ак ци ју под на зи вом „Ас
са бу ду ћим асо ви ма”, ка да су
нај мла ђи ру ко ме та ши До ло ва
и пан че вач ког „Ди на ма” имали

је дин стве ну при ли ку да упо -
зна ју чу ва ра го ла скоп ског „Вар -
да ра”, ак ту ел ног клуп ског шам -
пи о на Ста рог кон ти нен та. Овај
два де сет тро го ди шњак по ка зао
је сву рас кош та лен та бра не ћи
им сед мер це, али и људ ску ве -
ли чи ну оли че ну у скром но сти
и не по сред но сти при ли ком раз -
го во ра с мно гим ра до зна лим
ма ли ша ни ма.

Успе шни спор ти ста ни је об -
у зда вао емо ци је ка да се обра -
ћао број ним су гра ђа ни ма и чак
ис та као да га је тре сла ве ћа
тре ма не го ка да је го во рио пред
де се ти на ма хи ља да оку пље них
на ули ца ма Ско пља при ли ком
не дав не про сла ве дру ге ти ту ле

по бед ни ка европ ске Ли ге шам -
пи о на. Он се на ро чи то освр -
нуо на ро ди те ље, на ста ње не у
До ло ву, ко ји ма, ка ко ка же, ду -
гу је све што је по сти гао, као и
на та мо шњи ру ко мет ни клуб,
ода кле је по ни као. Пред сед ник
тог спорт ског ко лек ти ва Пе тар
Ми лен ко вић пре дао је срп ском
асу пла ке ту за хвал но сти, док
му је у име Гра да при го дан по -
клон уру чио гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов.

Та ко ђе про сла вље ни гол ман
Ср би је и не ка да шњи тре нер
доло вач ког шам пи о на Де јан Пе -
рић ис та као је да де ца тре ба да
има ју идо ле као што је Ми ло -
са вљев и по хва лио ова кав до -
чек мла дог спор ти сте у ор га -
ни за ци ји Ме сне за јед ни це. Њен
пред сед ник Дра го слав Гли го -
ри јев ука зао је на зна чај по се те
мла дог ру ко ме та ша, јер ће са -
свим си гур но и то ути ца ти на
уве ћа ње ула га ња у мла де и спорт
у се лу. Он ка же да је то јед на
од глав них ми си ја ло кал не вла -
сти, па је та ко про шле го ди не
уре ђен спорт ски цен тар, а у
пла ну је и ха ла за ру ко мет.

Вре ди на по ме ну ти и то да
је, овом зго дом, пан че вач ка Ру -
ко мет на ака де ми ја „Ди на мо”
До лов ци ма по кло ни ла пет на -
ест лоп ти.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

НО ВО ИЗ ДА ЊЕ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

До бри и вред ни ђа ци
Нај то пли је го ди шње до ба ста -
нов ни ци Ива но ва нај ра ди је
про во де на окол ним во да ма,
ко ји ма је оно до слов но опа са -
но. На су мич но ода бра ни гра -
ђа ни овог мир ног и зе ле ног
ме ста ис та кли су и то да је ов -
де нај ин те ре сант ни је 15. ав гу -
ста, ка да је се о ска сла ва Ве ли -
ка Го спо јина.

Јо сиф Ча ла (60), за по слен у
Ра фи не ри ји, ис ти че да је у Ива -
но ву ле ти ве о ма ле по, пре све -
га за то што је окру же но во дом.
Он нај че шће од ла зи у камп
„Ива но вач ка ада”, код свог па -
ше, ко ји та мо ужи ва це ло лето.
Као и мно гим дру ги ма, је ди но
му сме та то што има комара -

ца, али ту су по ма га ла по пут
„ау та на”. Ње гов дру гар и ко ле -
га То ни Ду го нић (56) ра до иде
на пе ца ње, и то, ка ко на во ди,
и на ма ли и на ве ли ки Ду нав,
а нај ви ше во ли ме сто зва но
„шпиц”, где до бро ра ди ба бу -
шка, док се уве че с дру штво
„ре лак си ра” уз пив це у ло кал -
ној ка фа ни.

Алек сан дар Ра вин (29), уго -
сти тељ ски рад ник, за јед но са
су пру гом Зо ри цом Да мја нов,
ко ја му је ујед но и вр шња ки -
ња, и си но ви ма Лу ком (6) и
Ог ње ном (4), та ко ђе уо би ча ва
да се рас хла ди на дру гој нај -
ве ћој европ ској ре ци, и то пре -
ко пу та „љу бав ног остр ва”. На

ру кав цу по зна том као Зи мов -
ник опу шта се уз пе ца ње, али
не ју ри ка пи тал це, већ му је
циљ да ма ло од мо ри жив це,
прем да му, уз сит ни ју бе лу ри -
бу, на уди цу на тр чи и по не ко
ша ран че. Што се де це ти че,

она се ре дов но брч ка ју у мон -
та жном ба зе ну у дво ри шту.

Ни ко ла Ка ла пиш (37), та ко -
ђе за по слен у Ра фи не ри ји, у
сло бод но вре ме во ли да за и гра
фуд ба ли цу са зе том, ку мом и
дру гим при ја те љи ма на но вом
те ре ну с тар тан под ло гом. Већ
три де сет го ди на има сво је стан -

дард но ме сто за ку па ње на Ду -
на ву, а кад пад не ноћ, ра до је
ви ђен гост у ка фа ни ци ко ју др -
жи ње го ва та шта. Ње гов зет Ан -
дри ја Гу ран (39), до ско ра шњи
рад ник „Азо та ре”, а тре нут но
не за по слен, ле то ма хом про во -
ди ба ве ћи се по љо при вре дом.
Он у сло бод но вре ме, по ред по -
ме ну тог фуд ба ла и ку па ња,
скок не и до Омо љи це ка ко би
ужи вао у ча ри ма та мо шњег ба -
зе на, а уве че про ше та са еки -
пом до ло кал не ка фа не или до
пар ки ћа, под усло вом да их не
оте ра ју ко мар ци.

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ЈАБУЧКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Све се пуши од уређења села
Летња сезона радова у органи-
зацији Месне заједнице Јабука
у пуном је јеку. Према речима
њеног првог човека Слободана
Илића, ради се на уређењу сео-
ске инфраструктуре на више
места, у чему им, поред локал-
ног ЈКП-а „Вод-ком”, припо-
мажу и нека градска, покрајин-
ска и републичка предузећа.

– Рецимо, због високих водо-
стаја, у сарадњи с Водопривред-
ним предузећем „Тамиш–Ду-
нав”, у току је санација кишних
канала, која се одвија у три фа-
зе: прва је кошење како би се
видело где су проблеми, друга –
чишћење и измуљавање, а за тре-
ћу, преосталу, биће задужени
радници ЈКП-а „Водовод”, који
ће ускоро доћи са адекватном
машином како би снагом при-
тиска пробијали запушене це-
ви. Поред тога, асфалтирали смо

кошаркашки терен на СРЦ-у
„Победа”, а започето је поста-
вљање ограде од сто двадесет
метара на гробљу, које су рад-
ници „Зеленила” претходно по-
косили, а потом скресали суви-
шне гране на тамошњем дрве-
ћу. С „Путевима Србије” ради-
мо прилаз школи са ивичњаци-
ма, као и паркинг испред обда-
ништа у Улици Гоце Делчева.
Започета је и израда надстре-
шнице на пијаци, испод које ће
бити места за тридесетак тезги.
У плану је и комплетан сервис
јавне расвете, као и постављање
нових бандера и светиљки. Уз
помоћ Месне заједнице рено-
вирана је једна просторија у ам-
буланти, а у току је мењање сто-
ларије и кречење у делу Дома
културе – набраја председник.

Он додаје и то да је органи-
зовано изношење кабастог смећа

и ПЕТ амбалаже за рециклажу,
као и да су у последње време
двапут спроведени бесплатни
превентивни прегледи у Месној

заједници, када је близу петсто
људи преконтролисало крв и
шећер и урадило ултразвук
штитне жлезде и абдомена.

РА САД НИК ТАЛЕНАТА

Му шки ру ко мет ни клуб се, као и жен ски, так ми чи у Пр вој ли -

ги, а у сво јој исто ри ји из не дрио је мно го та лен то ва них игра ча.

А нај ве ћи од њих, иа ко прак тич но још увек на по чет ку ка -

ри је ре, већ са да је са свим си гур но Де јан Ми ло са вљев. Он је

из До ло ва пре шао у „Ју го вић” из Ка ћа, па у „Пар ти зан” и на

кра ју у „Вар дар”, с ко јим је до жи вео нај бли ста ви је тре нут ке.

Од на ред не се зо не тре ба ло би да овај До ло вац за и гра за

„Фук се” из Бер ли на, чла на Бун дес ли ге, нај ја чег свет ског

так ми че ња.

КА КО ПРО ВО ДИ ТЕ ЛЕ ТО У ИВА НО ВУ?

Опу штен ци ја уз Ду нав и окол не во де

ДЕ ЈАН МИ ЛО СА ВЉЕВ НА МЕ СТУ ГДЕ ЈЕ СВЕ ПО ЧЕ ЛО

ПРАВИ АС МЕ ЂУ СВО ЈИМ ДО ЛОВ ЦИ МА

Реконструкција надстрешнице на пијаци

Јосиф и Тони

Сале, Зорица, Лука и Огњен

Никола и Андрија



На Отво ре ном пр вен ству Вој -
во ди не у пли ва њу, ко је је одр -
жа но у Но вом Са ду, уче ство -
ва ло је 176 так ми ча ра из 22
клу ба из Ср би је и Швед ске.

У ја кој кон ку рен ци ји над -
ме та ли су се и чла но ви ПК-а
Спар та из на шег гра да, ко је
је пред во дио тре нер Не над
Јо вић.

Јо ва на Бог да но вић је на -
сту пи ла у ап со лут ној ка те го -
ри ји и осво ји ла че ти ри злат -
не ме да ље. Три јум фо ва ла је
у тр ка ма на 100 и 200 м пр -
сно и 200 и 400 м ме шо ви то.

Од лич на је би ла и ју ни ор ка
Ања Ја ки мов ски, ко ја је за ра -
ди ла три сре бр на од лич ја. Она

је дру га сти гла на циљ у тр ка -
ма на 50 м леђ но, 50 м дел -
фин и 800 м кра ул. А. Ж.

СПОРТ
Петак, 5. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ко фе ри пре пу ни
утиса ка

Су сре ти ста рих
пријате ља

На тра ди ци о нал ном так ми че -
њу, већ пре по зна тљи вом у ре -
ги о ну, тур ни ру за ве те ран ке и
ве те ра не „Ру ко мет на зр ну со -
ли”, ко ји се одр жа ва у Ту зли,
ове го ди не је уче ство ва ло 28
клу бо ва из се дам зе ма ља. Наш
град су пред ста вља ле у ру ко -
мет ном све ту бив ше Ју го сла -
ви је та ко ђе пре по зна тљи ве ве -
те ран ке Ди на ма.

Так ми че ње је по че ло утак -
ми ца ма по гру па ма, на ле ген -
дар ном ста ди о ну „Ту шањ”, где
је одр жа но и све ча но отва ра -
ње, а по том су ве те ран ке и ве -
те ра ни об и шли ком плекс Па -
нон ских је зе ра у Ту зли, где су
ужи ва ли у ча ри ма сла них ла -
гу на у цен тру гра да.

На тур ни ру ве те ра на уче -
ство ва ли су: Ба јерн (Не мач -
ка), До бо ва (Сло ве ни ја), Но ва
Гра ди шка (Хр ват ска), Бе де -

МЕ ЂУ НА РОД НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ТУ ЗЛИ

РУ КО МЕТ НА ЗР НУ СО ЛИ

ков чи на (Хр ват ска), Нек се На -
ши це (Хр ват ска), Ста ра шко -
ла (Ср би ја), Кри жев ци (Хр -
ват ска), БАСК (Ср би ја), Се ке -
љу двар хељ (Ру му ни ја), Мла -
ди ве те ра ни (Ма ке до ни ја),
Рад нич ки (БиХ), Ко њух (БиХ),
Сло га (БиХ), Сом бор (Ср би -
ја), Оси јек (Хр ват ска) и Сло -
бо да (Ту зла).

Ка да су ве те ран ке у пи та њу,
тре ба ре ћи да се над ме та ло де -
сет еки па, ко је су би ле по де ље -
не у три гру пе: Је дин ство (Ту -
зла), НС ве те ран ке (Но ви Сад),
Срем ска Ми тро ви ца, Ди на мо
(Пан че во), Ша бац, Ра ван град
(Сом бор), Фрај ле (Но ви Сад),
Оси јек (Хр ват ска), Но ва Гра ди -
шка (Хр ват ска) и Су бо ти ца.

Пан чев ке су за у зе ле дру го
ме сто у гру пи и ни су ус пе ле да
се пла си ра ју у ми ни-ли гу, где
се од лу чи ва ло о по бед ни ку тур -
ни ра. Оста је им уте ха да су у
гру пи ус пе ле да са вла да ју укуп -
ног по бед ни ка – Је дин ство из
Ту зле. За нај бо ље ле во кри ло
на тур ни ру ме ђу ве те ран ка ма
про гла ше на је игра чи ца Ди на -
ма На та ша Стан чул.

Тур нир су сво јим при су ством
уве ли ча ли ве ли ки ру ко мет ни
асо ви, пред во ђе ни Све тла ном
Ки тић и Ја сми ном Мр ко њом.
Ово го ди шњи тур нир у Ту зли над -

ма шио је све прет ход не, па су
из гра да со ли по сла те нај леп ше
по ру ке при ја тељ ства и до ма ћин -
ства, као што је то увек и би ло.

Екс пе ди ци ју ве те ран ки Ди на -
ма са чи ња ва ли су: Ве ра Би те -
вић, Мир ја на Ко са но вић, Зо ри -
ца Мар ков, Бран ка По љак, Бран -
ка Ву ко вић, Ја сми на Дан гу бић,
Ми лан Мар ја но вић, Ма ри ја Али -
ти, Сла ђа на Фи ли по вић, Је ле на
Јо ва но вић, Гор да на Ба бић, Би -
ља на Си мић, Ма ри ја Кр стић,
На та ша Стан чул, Би ља на Зу бић,
Сне жа на Ми ли ћев, Зо ри ца Јо -
ва нов и Дра га на Ан то ни јев.

С об зи ром на то да им је ово
би ло пр во уче шће на тур ни ру
у Ту зли, ве те ран ке Ди на ма вра -
ти ле су се с ве о ма по зи тив ним
ути сци ма, а то ме је уве ли ко
до при нео и ау то-пре во зник Сла -
ђан Трај ко вић сво јим про фе -
си о нал ним од но сом и без бед -
ном во жњом.

А. Жив ко вић

ЏУ ДО-ТУР НИР У СТРУ ГИ

ОСАМ БО РА ЦА – ОСАМ ОД ЛИЧ ЈА

ЗА ПА ЖЕ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПК СПАР ТА

БЛИ СТА ЛЕ ЈО ВА НА И АЊА

УС ПЕ СИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ВЕ СЛА ЧА

МИ ЛОШ ПО НО ВО ДР ЖАВ НИ ПР ВАК, ИГ ЊА ТУ СТИ ПЕН ДИ ЈА

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ДА ЉИН СКОМ ЈА ХА ЊУ

СА ША И ВУК НАЈ БО ЉИ

Ве слач ки клуб Та миш го ди на -
ма се ис ти че ква ли тет ним ра -
дом, ко ји пра те и аде кват ни ре -
зул та ти. Та тврд ња још јед ном
је пот кре пље на и про те клог ви -
кен да на Па лић ком је зе ру, ка да
су на др жав ном пр вен ству Пан -
чев ци по бра ли се дам ме да ља.

Пред ња чио је Ми лош Ста -
но је вић два на е стим три јум фом
у ни зу у ла ком ски фу, а исто је
учи нио и у дубл-ску лу за ла ке
ве сла че, с ко ле гом из Цр ве не
зве зде. На сту пив ши у па ру, са -
мо за те шке ве сла че, оки тио се
сре бром, док му је као чла ну
че твер ца без кор ми ла ра, у ти -
му с бе о град ским так ми ча ри -
ма, при па ла брон за.

Дру го ме сто је осво јио Не -
ма ња Ба др љи ца у ски фу за
кадетe, а ју ни ор Ми лош Бо -
шков по пео се у ис тој ди сци -

пли ни на сте пе ни цу ни же. Њих
дво ји ца су осво ји ли и брон зу
као че тве рац-скул у ком би на -
ци ји с Лу ком Ан ђел ко ви ћем и
Иг ња том Ра до ва но ви ћем.

А ка да је реч о по след ње на -
ве де ној пан че вач кој мла дој на -
ди, не дав но је сти гло још јед -
но при зна ње. На и ме, Ра до ва -
но вић је, с још де ве де се так пер -
спек тив них и та лен то ва них
спор ти ста Вој во ди не, уз ра ста
од че тр на ест до два де сет го ди -
на, до био сти пен ди ју. На све -
ча но сти упри ли че ној у Но вом
Са ду уго во ре су им уру чи ли
пот пред сед ник По кра јин ске
вла де Ђор ђе Ми ли ће вић и по -
кра јин ски се кре тар за спорт и
омла ди ну Вла ди мир Ба тез.

– Осе ћам се вр ло по но сно
што се на ла зим ме ђу де ве де -
сет та лен то ва них спор ти ста Вој -

во ди не. То пред ста вља по твр -
ду до брог ра да у клу бу, а ме ни
и мо јим спорт ским дру го ви ма
ве ли ки под стрек за да љи рад и
на пре до ва ње – ре као је Иг њат.

По кра јин ски се кре тар за
спорт и омла ди ну Вла ди мир
Ба тез по ру чио је спорт ским на -
да ма да вред но тре ни ра ју, те
да се ула га њем у мла де спорт -
ске та лен те ства ра ам би јент у
ко ме ће, ка ко је на гла сио, од
до брих ка де та и ју ни о ра по ста -
ти још бо љи се ни о ри.

– Сто га и је сте циљ овог про -
гра ма да иден ти фи ку је мо мла -
де спорт ске та лен те, да пра ти -
мо њи хо ве ре зул та те и да ула -
же мо у њи хо ву бу дућ ност – ре -
као је Ба тез и до дао да се сва ке
го ди не по ве ћа ва број сти пен ди -
ста, а од про шле го ди не про -
грам је до дат но уна пре ђен та ко
што сти пен ди је у ве ћем из но су
до би ја ју спор ти сти и спор тист -
ки ње ко ји су увр ште ни у раз вој -
ни про грам Олим пиј ског ко ми -
те та Ср би је. Ј. Ф. и А. Ж.

Дру го ко ло Отво ре ног пр вен -
ства Ср би је у да љин ском ја ха -
њу одр жа но је у на шем гра ду,
уз по др шку Са ве за за ко њич ки
спорт Ср би је за олим пиј ске и
ФЕИ ди сци пли не. До ма ћин је

био Ко њич ки клуб Кре мен, ко -
ји је уго стио так ми ча ре из Но -
вог Са да, с Та ре и из Ли по вич -
ке шу ме.

Уче ство ва ло је пет на ест так -
ми чар ских па ро ва на дис тан -
ца ма од 10 и 20 ки ло ме та ра за
де цу и ју ни о ре, а 80 ки ло ме та -
ра за се ни о ре.

Так ми ча ри КК-а Кре мен би -
ли су и овог пу та ве о ма успе -
шни. У ка те го ри ји де це пр во
ме сто је осво ји ла Ма ри ја Ша -
јин с гр лом Ми ла, а дру га је
би ла Ма теа Ша рић с ко њем
Гри фон. У гру пи ју ни о ра сре -
бром се оки ти ла Уна Ун че вић
с На ва ром, а брон зу је за ра ди -
ла Ма ша Стра ји нић, ко ја је ја -
ха ла на Ве ро ну.

У ка те го ри ји се ни о ра Са ша
Кр ња ић је осво јио пр во ме сто
на гр лу Вук. Ста зу од 80 ки ло -
ме та ра успе шно су са вла да ли
за че ти ри са та и два де сет два
ми ну та и по ста ви ли но ви ре -
корд ста зе. А. Ж.

Так ми ча ри Џу до клу ба Је -
дин ство вра ти ли су се с тур -

ни ра у Стру ги пре пу ни ле -
пих ути са ка, али и с но вим
тро фе ји ма.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци -
ји, ко ју су чи ни ли ма ли бор -
ци из: Грч ке, Укра ји не, Ал ба -
ни је, Ма ке до ни је, БиХ, Бу -
гар ске, Ру му ни је и Ср би је,
осам ма лих Ка ча ре ва ца осво -
ји ло је осам ме да ља.

Нај сјај ни ја од лич ја су за -
ра ди ли: Ан дри ја на Кр те нић,
Кри сти јан Лех ни и Или ја, Ми -
хај ло и Раст ко Ан ђе ло вић.
Ста ни слав Су ха нек се оки тио
сре бром, а брон зе су за слу -
жи ли Алек сан дра Ди ми тров -
ски и Мар та Пе шић.

Сви так ми ча ри су од ра ди -
ли нај ма ње по три ме ча, а по -
сле те шких бор би усле ди ло
је опу шта ње на Охрид ском
је зе ру.

ОД ЛИЧ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ АТЛЕ ТИ ЧА РИ

МИ О НА БР КИЋ ШАМ ПИ ОН СР БИ ЈЕ
На Пр вен ству Ср би је за мла -
ђе ју ни о ре у Срем ској Ми тро -
ви ци атле ти ча ри Ди на ма
оства ри ли су из у зе тан успех.

Пр вог да на так ми че ња Ми -
о на Бр кић је осво ји ла сре бр -
ну ме да љу у тр ци на 1.500 м,
с вре ме ном 4:58. Ма ри ја Мр -
ке ла је би ла че твр та у над ме -
та њу на 400 м, а на сту пи ли
су и Ана ста си ја Мр ке ла и
Стра хи ња Стев шић.

Чла но ви Ди на ма су дру гог
да на шам пи о на та би ли још
бо љи. Ти ту лу пр ва ка Ср би је
на 3.000 м осво ји ла је Ми о на
Бр кић, с вре ме ном 10:34. Она

је овом по бе дом по твр ди ла да
је јед на од нај бо љих тр ка чи -
ца на сред њим пру га ма у Ср -
би ји у ју ни ор ској ка те го ри ји.

Жен ска шта фе та ко ју су чи -
ни ле: Ан ђе ла Бро шћанц, Ни -
на Кр сма но вић и Ана ста си ја
и Ма ри ја Мр ке ла осво ји ла је

брон за ну ме да љу у тр ци на 4
x 100 м. Алек са Жи ва нов је
за ра дио сре бро у ба ца њу ко -
пља, с но вим лич ним ре кор -
дом од 50 ме та ра.

У Но вом Са ду је одр жа но
Отво ре но пр вен ство Вој во ди -
не за пи о ни ре, а на том над -
ме та њу би ли су за па же ни и
атле ти ча ри Та ми ша.

У тр ци на 600 ме та ра Са ња
Ма рић је осво ји ла злат ну ме -
да љу, с ре зул та том но вог лич -
ног ре кор да од 1:38,81. Њен
брат Сте фан Ма рић, иа ко две
го ди не мла ђи од сво јих ри ва -
ла, убе дљи во је по бе дио у тр -
ци на 800 м, по ста вив ши но -
ви лич ни ре корд, ко ји са да
из но си 2:27,96. Да ни ло Ла -
зић је за ра дио сре бр но од -
лич је у ба ца њу ку гле. Овај ре -
кви зит је ба цио 9,26 м, што је
ујед но и ње гов лич ни ре корд.
За Та миш су на сту пи ле и Са -
шка Ра да нов и Те о до ра Ду -
бо њац. А. Ж.

Kukav

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сх4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

НАЈ МЛА ЂИ РУ КО МЕ ТА ШИ НА ПРИ ПРЕ МА МА

ТАЈ НЕ ИГРЕ ОТ КРИ ВА ЛИ НА ЧАР ДА КУ

Чла но ви Ру ко мет не ака де ми је
Ди на мо, де ча ци ро ђе ни 2007.
го ди не и мла ђи, про ве ли су се -
дам ле пих да на на Чар да ку у
Де ли блат ској пе шча ри, где су
са сво јим тре не ри ма Ми ло шем
Ву ји ћем и Ни ко лом Ја нев ским
от кри ва ли но ве тај не ру ко мет -
не игре.

Екс пе ди ци ја Ди на ма је и про -
шле го ди не оба ви ла је дан део
при пре ма на Чар да ку, али ово
је био пр ви пут да ван гра да
оду и они нај мла ђи, што се по -
ка за ло као пра ви по тез.

Да Чар дак по ста је све по -
пу лар ни ји за при пре ме мла -
дих спор ти ста и уоп ште бо ра -
вак де це на чи стом ва зду ху,
због спе ци фич не ру же ве тро -
ва го то во иден тич ном оном
на Зла ти бо ру, уве ри ли смо се
при ли ком по се те мла дим пан -
че вач ким ру ко ме та ши ма. У
исто вре ме ка да и ма ли спор -
ти сти из на шег гра да, на Чар -
да ку су бо ра ви ли и ко шар -
каши из Вр шца, као и фол -
кло ра ши и фол кло ра ши це из
Гу ду ри це. А. Ж.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

Игњат Радовановић
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АПАРАТИ

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци
комад                13.300

Штаваљ коцка  13.800

Пљевља           12.600

Костолац            8.000

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

ИСПОРУКА ОДМАХ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

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

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

ПРОДАЈЕМ форд мондео
караван 2003. год. Ghia
опрема, регистрован до ју-
на 2020. Договор. 061/600-
47-71 (СМС)

ДАЧИЈА сандеро, 2009,
125.000 км, боја хечбек,
бензинац, 1400 цм, 55/75
(kw/ks). Тел. 063/547-123.
(279501)

ОПЕЛ астра караван, 1.6
бензин, 2007. годиште.
066/525-41-00. (279491)

ПРОДАЈЕМ пунто, 2002. го-
диште, италијанске произ-
водње, у добром стању.
063/741-77-10. (279550)

ТЕГЉАЧ рено 2002. годи-
ште и полуприколица
schwarz me ul ler, 2001. годи-
ште, 063/103-04-33.
(279570)

ПУНТО 3, 1.3 мултиџет ди-
зел, 2004/5, петора врата,
фул опрема. 064/587-50-24.
(279592)

ГРАНДЕ пунто 1.3 мултиџет
дизел, 2007, петора врата,
фул опрема. 064/587-50-24.
(279592)

ПУНТО 1.100 цм, 700 евра,
регистрован до 15. маја
2020. 069/369-69-93.
(279599)

ФЛОРИДА 2007, солидна.
064/194-53-96. (279619)

ХЈУНДАИ санта фе, беспре-
коран. 064/194-53-96.
(279619)

ШКОДА фабија 1.2, 2005.
регистрован до априла
2020, 1.500 евра. Тел.
063/351-783. (279305)

ОКТАВИЈА А 4, 2008, 1.9
ТДИ, власник, регистрован,
повољно. 063/345-837.
(279682)

ЈУГО 55 инл, 2006, са пежо-
овим мотором, очуван, ме-
талик, регистрован.
064/243-84-52. (279706)

ПОЛО дизел 1.9, очуван,
власник, повољно. 064/467-
63-01. (279716)

ФОРД транзит 2013, на
име, 300 С комби ТДЦИ,
125 хк, 8+1. 064/508-60-40.
(2797209)

ВЕШ-МАШИНА, кухињски
бојлер 10 л, мини ел. шпо-
рет и половни делови од
веш-машина. 013/252-05-
10, 063/703-76-07. (279077)

ПРОДАЈЕМ прасиће, јагањ-
це, лабудасте гушчиће, гу-
ске, разне пољо машине.
064/243-81-02, 013/323-
123. (279571)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
судопера 3.000 динара, но-
ва. 371-568, 063/773-45-97.
(279612)

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

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

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

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

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

ЗМАЈ 141-142, половни де-
лови, мотор одличан, мора-
ва прскалица 440 л. Тел.
063/879-32-57. (279683)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ гуске, ћурке,
моркиње, зечеве, патке и
кокошке. Тел. 061/143-35-
20. (279542)

ГОРИОНИК на нафту, те-
пих, телевизор, видеори-
кордер, тротинет, пластична
бурад. 064/206-30-24.
(279537)

ПОЛОВНИ замрзивач горе-
ње, 200 л, са фиокама, очу-
ван, у функцији, две фоте-
ље мојца на расклапање,
половне. 064/290-49-89.
/279552)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са клу-
пом и столице, терасне, фо-
теље, тепихе. 064/955-51-
85. (279561)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, замрзивач, вер-
тикалну, може ваше неис-
правно. 064/129-73-60.
(279793)

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

СИМПО, дневна соба ком-
плет, спаваћа, библиотека,
веш-машина. 063/161-98-
67. (279605)

ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа.
064/201-72-16. (279628)

ХИТНО продајем тросед,
двосед и фотељу, повољно.
Тел. 063/730-78-31. (279640)

ПРОДАЈЕМ алт дојч трпеза-
ријски сто и шест столица.
063/754-13-26. (279653)

ПРОДАЈЕМ из увоза, бици-
кли, косилицу, компресор.
063/436-918. (279659)

ПРОДАЈЕМ гарнитуру тро-
сед, двосед и фотеља,
10.000, договор. 064/014-
81-42. (279668)

СТУБНА бушилица велика,
апарат за варење, круњач,
прекрупач, старински писа-
ћи сто. 064/139-04-48.
(279698)

ПОЛОВНИ телевизори на
продају, могућност замена.
064/564-14-14. (279674)

АДРИА камп-приколица и
пента 7 кс. 066/408-426.
(279676)

ПРОДАЈЕМ два писаћа сто-
ла, кухињске елементе, фо-
тељу на извлачење у кревет,
кревет, тросед и две фоте-
ље, мали фрижидер, мали
замрзивача, полице, комо-
де, сто за компјутер, маши-
ну за прање судова, уградни
плински шпорет, боцу.
063/754-13-26. (279653)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, судо-машина, турбо
рерна, угаона гарнитура,
тросед мојца. Тел. 063/861-
82-66. (279702)

ПРОДАЈЕМ прасад и јаг-
њад. 064/611-37-09.
(279687)

НА ПРОДАЈУ машина за
веш, фрижидер, шпорет,
исправно. 063/550-528.
(279725)

ПИЛИЋИ уређени и живи,
врло повољно, исчишћени,
домаћа храна на салашу,
200 комада. (279728)

ПРАСИЋИ, балирана дете-
илна на продају. 064/303-
28-68. (279728)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер, микроталасну,
компјутерски сто, аспира-
тор. 063/720-20-22.
(279731)

ОПРЕМА за ресторан и ку-
хињу, све или појединачно,
договор. 064/128-37-25.
(279743)

КОТАО на чврсто гориво,
очуван, ТА пећи, 2 комада,
повољно. 063/770-23-25.
(279752)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја. Столови од 4.500,
столице од 1.600. 060/600-
14-52.

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

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, гвожђе,
бакар, акумулаторе.
066/900-79-04. (279508)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ за
пословне делатности кућу
100 квм, на Корзоу. Живо-
јина Мишића 6. Тел.
023/857-315, 064/575-57-
04. (278389)

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

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

ВИКЕНДИЦА, Девојачки бу-
нар, спратна са гаражом,
легализована. Тел. 062/876-
13-61. (2788254)

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

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

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

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

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

КУЋА на продају у Цара Ла-
зара, близу „беовоза”. Тел.
063/759-07-43. (279374)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,
на три ара плаца, легализо-
вано, 24.000 евра. 063/771-
42-24. (279545)

КУЋА на продају, цена по-
вољна. Тел. 618-625, Омо-
љица. (279297)

ПРОДАЈЕМ новоизграђену
кућу, 8 ари плаца, Скадар-
ска, одлична. 060/332-74-
04, 065/849-09-38. (279544)

ПРОДАЈЕМ новоизграђену
кућу, 8 ари плаца, Скадар-
ска, одлична. 060/332-74-
04, 065/849-09-38. (279544)

НА ПРОДАЈУ кућа у Црепа-
ји, 130 квм, и 17 ари плаца.
063/784-22-73. (279510)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле, ста-
ње небитно, до 1.800 евра.
063/165-83-75. (279454)
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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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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОTРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

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

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

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

ДЕО КУЋЕ

НА ПРОДАЈУ

• Стрелиште, Ул. М. Глишића 15

• Планска кућа, стан бр. 2

• Укњижен • ЦГ • 59,12 квм

061/605-01-18

320-608
(6/279750)

ПРОДАЈЕМ кућу на Новосе-
љанском путу са помоћним
објектима и пластеницима,
48 ари плаца. Може замена
за стан, 42.000 евра.
064/682-09-79. (278869)

ХИТНО, кућа Црепаја, 120
квм, усељива, 32 ара плаца.
064/125-70-09. (279576)

ПЛАЦ, Црепаја, 47 ари, по-
годно за малу привреду.
064/125-70-09. (279516)

ИЗДАЈЕМ локал код пијаце,
преко пута три школе, изу-
зетно прометно. 060/351-
03-56. (278533)

ПРОДАЈЕМ мању викенди-
цу у Националном парку у
Песку. Тел. 063/352-324.
(279550)

ВИКЕНДИЦА, Баваништа-
нац, 30 ари до асфалта,
трофазна, бунар, воће.
064/493-00-47. (279557)

ВИКЕНД НАСЕЉЕ пре До-
лова, кућа 67 квм, 15 квм,
легализовано, струја, вода,
воћњак, зеленило, уређено.
063/436-696. (279568)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у центру Панчева.
060/505-54-25. (279518)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари, на
Кудељарском. Тел. 062/818-
25-05. (279591)

ПЛАЦЕВИ од 3 ара, укњи-
жени и кућа на 4.5 ара пла-
ца, Стрелиште. 063/812-42-
09. (279559)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм,
6 ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (279561)

ДВА ланца, Новосељански
пут, 200 м пре пумпе „Кр-
нета”, до пута, 31 метар
ширине. 063/103-04-33.
(279570)

КУЋА у Качареву, 100 квм,
на 11 ари, усељива.
064/172-86-12. (279736)

ТЕСЛА, 86 квм, 7.5 ари,
62.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.   (279660)

КУЋА 100 квм, 4 ара,

27.000 евра, 27.000 евра.

063/804-07-85. 

ШИРИ ЦЕНТАР, 130 квм, 3

ара, 654.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(279604)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
кнова кућа, 5 ари, 25.000;
викендица 10 ари, 20.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (279604)

КУЋА на продају, стара Ми-
са. 069/223-24-25. (279654)

ПРОДАЈЕМ новију кућу на
Стрелишту и полац на Бава-
ништанском путу. 066/363-
454. (2796169

КУЋА, две јединице, 120
квм, Цара Душана, 5,5 ари.
064/075-23-67. (279623)

КУЋА, Иланџа, 16 ари, по-
моћни објекти, центар, 140
квм.  064/075-23-67.
(279623)

МИСА, три етаже, 65.000;
две етаже, 62.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(279641)

СТАРА МИСА, 83 квм, 4
ара, трофазна, канализаци-
ја, 35.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (279660)

СТАРА МИСА, 46 квм + га-
ража, 2.5 ари, добра,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.  (279660)

ПРОДАЈЕ се кућа у насељу
Топола, 71 квм, 7 ари, дого-
вор. 066/464-340. (279317)

ПРОДАЈЕМ кукћу у Војло-
вици, две стамбене једини-
це, ЦГ. 013/367-261,
062/348-137. (279693)

ПРОДАЈЕМ кућу 125 квм, и
6 ара плаца у Старчеву.
Звати после 18 сати.
064/155-57-05. (279699)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дебеља-
чи са 7 ари плаца. Тел.
013/355-581, 060/355-58-
12. (279710)

ВОЈЛОВИЦА, 138 квм, 4,27
ари, Добровољачка, 28.000,
Јаношикова 130 квм, 14.5
ари, 62.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (279685)

КУДЕЉАРАЦ, 88 квм, 4,85
ари, сређена, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(279685)

ПЛАЦ 9 ари, грађевинско
земљиште, Ул. Скадарска
43м, 11,5 х 80 м. 064/864-
61-36. (2799714)

ПЛАЦ 6 ари, грађевинско
земљиште, 7,5 з 80 м, Ул.
Скадарска 43. 064/864-61-
36. (2799714)

ПЛАЦ 15 ари, грађевинско
земљиште 19,5 х 80 м, Ул.
Скадарска 43. 064/864-61-
36. (2799714)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 квм у
Омољици на 7 ари плаца.
Тел. 064/144-35-32.
(279733)

ПРОДАЈЕМ викендицу, ви-
кенд-насеље Јабуков цвет.
Тел. 064/384-74-65.
(279735)

УСЕЉИВА кућа, Стари Та-
миш, 6 ари плац, 16.500
евра. 064/866-23-87,
061/243-13-20. (279738)

МОНТАЖНА кућа,  70 квм,
2 ара,  19.000 евра,нова,
усељива.. Козарачка 10.
063/804-07-85. 

ДЕО куће, посебан улаз,
са 2 ара,  50 квм, 10.000
евра. Козарачка 10.
063/804-07-85. 

НОВА МИСА, грађевински
плацеви на продају.
061/200-73-09. (279758)

ПРОДАЈА/ИЗДАВАЊЕ, цен-
тар, 280/180 квм,  IV спрат,
ЦГ, лифт, интернет, две га-
раже, фул опрема. Тел.
063/700-55-00. (279762)

КУЋА у Старчеву, Ул. Ба-
штенска бр. 101, са 12,5
ари. 064/942-85-99.
(279771)

ГОРЊИ ГРАД, кућа на 7,3
ара, 15  м фронт, 75.000,
договор. „Лајф”, 061/662-
91-48. (2379740)

ОМОЉИЦА, кућа + огро-
ман локал, угао, 31.000, ку-
ћа нова, укњижена, хитно,
16.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4821)

МАРГИТА, 4 ара, кућа, ПР,
60.000; Стрелиште, одли-
чан, ПР, 45.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4821)

КУЋА у Иванову, видети, до-
говор, 063/372-428. (27824)

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

КУПУЈЕМ мању кућу у Пан-
чеву, до 16.000 евра.
063/835-39-80. (279562)

ПОТРЕБНИ плацеви за ин-
веститоре Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (279765)

СТАН у Тамиш капији, 62
квм, IV спрат. 063/329-340.
(279753)

СОДАРА, двоипособан, 75

квм, ЦГ, III, 43.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(279604)

СОДАРА, 57 квм, ЦГ, V,

лифт, 36.000. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(279604)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан

до улице, Жарка Зрењани-

на. Власник. 061/382-88-88.

(279556)

ТЕСЛА, трособан, ЦГ, 80

квм, IV, терасе, власник, до-

говор. 063/770-45-55.

(279041)

СТРЕЛИШТЕ, новија град-
ња, једнособан, 39 квм, III,
ЦГ, лифт, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (279697)

ДОЖИВОТНО издржавање
по најповољнијим услови-
ма. „Елпис”, 061/324-40-85.
(279555)

ХИТНО продајем дворишни
стан, 70 квм, Војловица, ка-
нализација, плац. 064/212-
32-94. (279584)
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Бруто цена огласа износи: VIP 483,48 дин, Telenor 483,60 дин, mts 483,60 дин.

Прање тепиха

„„ДДААЈЈЛЛАА””
064/422-52-40

Бесплатан превоз

(3
/2

7
4

4
9

8
)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, намештен, Котеж 2.
Тел. 062/438-431. (279760)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ/КУПУЈЕМ
стан, центар, Котеж 2, I и II,
и Тесла. 063/617-421.
(4821)

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

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

ПРОДАЈЕМ локал у Тржном
центру Трубач, 17,5 квм, II
спрат, 7.000 евра, хитно.
063/850-02-66. (279450)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
82 квм, корзо. 063/237-964.
(279434)

ИЗДАЈЕМ плац са објектом,
може и балонка, тражим
инвеститора. Тел. 064/157-
48-98. (279330)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, 42
квм, бивша кладионица.
Улаз са улице, излог.
063/101-69-37. (279506)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (279551)

ИЗДАЈЕМ локале 30 и 23
квм, код Аутобуске станице.
352-105. 

ИЗДАЈЕМ локал 70 квм,
Синђелићева 35. 064/217-
48-56. (279560)

ИЗДАЈЕ се локал 40 + 20
квм, Жарка Зрењанина 6.
063/803-05-99. (279578)

ТЕСЛА, фризерско-козме-
тички салон, опремљен,
нов. 060/441-11-23.
(279625)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал, угао Карађорђева-Ње-
гошева 60 квм + башта 50
квм, застакљена, кафић или
друга делатност. 060/441-
11-23. (279625)

ИЗДАЈЕМ локал на новој
Миси, опремљен. 061/667-
29-58. (279659)

СТАН, Содара, 72 квм, тро-

собан, III спрат, празан, ЦГ,

200 евра. 064/837-26-70.

(279715)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у цен-
тру. 064/202-76-95. (279734)

КОТЕЖ 1, трособан стан, на
дуже, први спрат, полуна-
мештен, ЦГ, две климе, ин-
терфон. 064/280-31-28.
(279598)

ПОЛУНАМЕШТЕНА гарсо-
њера за самце, у центру,
дворишни ста. 063/733-02-
53. (279627)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву,
полунамештена, на главном
путу. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (279651)

СОДАРА, двособан, V, 56
квм, ЦГ, 33.000.  (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (279700)

ТЕСЛА, потпуно реновиран,
једноипособан, ВПР, ЦГ,
ТА, 29.000. „Тесла некрет-
нине” , 064/668-89-15.
(279761)

СОДАРА, двособан, 57 квм,
V, 35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (279884)

ТЕСЛА, Лава Толстоја, Кут-
кова зграда, дуплекс 65 + 4
квм, подрум, гаражно ме-
сто, ЦГ, 53.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (279740)

НОВО у Агенцији „Тесла не-
кретнине”, посебне погод-
ности за продавце некрет-
нина. 064/668-89-15.
(279761)

ЦЕНТАР, нов трособан, 90
квм, II, ЕГ, 73.000; центар,
једнособан, II, 27 квм,
25.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (279740)

КОТЕЖ 2, леп двособан, 64
квм, 37.000; Котеж 1, дво-
собан, I, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (279740)

СТРЕЛИШТЕ, 42 квм, I,
ПВЦ, ТА, 22.000; Содара,
трособан, X/XI II , 50.000.
Војне троипособан, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(279740)

КУПУЈЕМ двособан стан до
другог спрата, без посред-
ника. 064/130-69-56,
064/448-71-14. (279610)

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

КУПУЈЕМ станове за рено-
вирање, исплата одмах.
Агенција „Тесла некретни-
не”. 064/668-89-15.
(279351)

АГЕНЦИЈИ „Лајф”потребни
станови и куће у Панчеву,
брза реализација и исплата.
061/662-91-48, 062/191-75-
35. (279790)

КУПУЈЕМО станове на свим
локацијама, брза исплата.
(353), „Премиер”, 063/800-
44-30. (279700)

КУПУЈЕМ стан за адаптаци-
ју, исплата одмах. 066/642-
15-66. (279787)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, wi/fi ка-
бловска, одмах усељива,
повољно. 065/691-88-23.
(279759)

НАМЕШТЕН једнособан,
дворишни стан, 80 евра,
код Хотела „Тамиш”.
064/122-48-07. (279776)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике и
самце, раднички смештај,
центар. 063/502-211.
(279664)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
32 квм. 061/667-29-58.
(279659)

ЈЕДНОСОБАН на Тесли,
потпуно опремљен, 120
евра. 064/884-24-37.
(279667)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, ужи центар. 063/810-
92-39. (279671)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, Котеж 2, звати после
17 сати. 063/271-248.
(279655)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, 64 квм, IV спрат.
060/143-06-72. (279678)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на ста-
рој Миси. 063/761-11-89.
(279679)

ИЗДАЈЕМ намештену дво-
ришну кућу са посебним
улазом и гаражом. 060/354-
55-54. (279694)

КУЋА, Старчево, 65 квм, за-
себна, опремљена, 80 евра.
063/738-21-01, vi ber
064/305-80-73. (279689)

ПОТРЕБАН дворишни стан
са магацином у Маргити,
близу бувљака. 063/838-11-
34. (279690)

СТАН, Тесла, код „Љубиче-
ва”, једнособан, III спрат,
лифт, ТА пећ, на дуже.
064/962-76-71. (279526)

ДВОИПОСОБАН, ненаме-
штен, центар, 58 квм, ЦГ,
клима, две терасе, 150 евра
+ депозит. 064/238-16-84.
(279538)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 44
квм, Котеж 2, усељив од 15.
јула. 064/545-55-81.
(279539)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, реновиран, ЦГ.
063/164-61-70. ((274730)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, Те-
сла, ТА, четврти спрат, без
лифта. Звати од 16 до 21
сат на 069/441-20-16.
(279580)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Стрелишту.
064/806-31-23. (279596)

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

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

ИЗДАЈЕМ дворишни стан од
40 квм, у насељу Тесла, екс-
тра локација. Тел. 063/778-
88-15. (279217)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан, близу болнице,
звати после 18 сати.
060/163-35-95. (р)

ЛАВА ТОЛСТОЈА, двори-
шни стан, намештен, једно-
собан, 100 евра. 065/448-
44-97. (279515)

ЈЕДНОСОБАН полунаме-
штен стан за издавање.
064/145-47-48, 061/175-00-
15. (279520)

ТЕСЛА, двособан, VII, 49
квм, ЦГ, 29.000.  (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (279700)

ШИРИ центар, двособан,
III, 55 квм, ЦГ, усељив,
34.000.  (353), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(279700)

НОВА МИСА, гарсоњера, I,
25 квм, ТА, тераса, 16.000.
(353), „Премиер”,  063/800-
44-30. (279700)

КОТЕЖ 2, четворособан, III,
83 квм, ЦГ, 55.000.  (353),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (279700)

ЦЕНТАР, једнособан, 34
квм, IV, ЦГ, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (279697)

ТАМИШ КАПИЈА, двосо-
бан,  65 квм, III, ЦГ, 56.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (279697)

ШИРИ центар, једнособан,
25 квм,  IV, ТА, без улагања,
20.000.  (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(279697)

МИСА,  једноипособан, 50
квм, I,  ТА, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (279697)

КОТЕЖ 2, 65 квм,ЦГ, двои-
пособан, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (279697)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квм, строги центар, 58.000
евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (279712)

ДВОСОБАН, Котеж 1, 53,
IV, ЦГ, 31.000; центар, 54,
IV, лукс, 38.000; Миса, I,
60, ЦГ, 36.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4821)

ЈЕДНОСОБАН, Миса, I, 28
квм, 22.000; Тесла, ВП, 26,
22.000.„Милка М”,
063/744-28-66. (4821)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Миса, I,

47 квм, 21.500; Маргита, I,

53 квм, са гаражама. „Мил-

ка М”, 063/744-28-

66.(4821)

ДВОСОБАН, Тесла, 47 квм,

са стварима, 25.000; Котеж

1, ПР, лукс, 41.500. „Милка

М”, 063/744-28-66. (4821)

НОВА МИСА, новоградња,

95 квм, трособни лукс ста-

нови, завршни радови у то-

ку. Могућност кредита.

062/966-92-96. (279788)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,

подно грејање, 45.000.

(188), „Una Dal li”, 064/255-

87-50.(279652)

ОСЛОБОЂЕЊА, квалитетан

двособан, ЦГ, IV од V, 53

квм, 33.000. (49), „Му-

станг”, 062/226-901.

(279660)

ЦЕНТАР, лукс нова гарсо-

њера, високо приземље, 29

квм, 26.000. (049), „Му-

станг”, 069/226-66-58.

(279660)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 квм,
35.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.(279652)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ТА,
49 квм, 28.000.  (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(279652)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
44 квм, V, ЦГ, 26.000.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (279652)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 58

квм, III, 35.000. (300), „Ћур-

чић”, 362-816, 063/803-10-

52. (279645)

КОТЕЖ, двоипособан, ду-

пелкс, 83 квм, тераса,

42.000; троипособан, III,

55.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (279884)

КОТЕЖ 2, 61, ЦГ, II, поче-
так Котежа, 36.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(279604)

СТРОГИ центар, директна
куповина салонског стана.
Исплата одмах. 060/332-05-
92. (279557)

ТРОИПОСОБАН, војне
зграде, ЦГ, VI, лифт, 50.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (279604)

КОТЕЖ 1, 2.0, двостран, I
спрат, 50 квм, ЦГ. 064/121-
58-06. (279577)

КОТЕЖ 1, двособан, 62 квм,
двостран, лођа, реновиран,
други спрат. 063/161-98-67.
(279605)

НОВОГРАДЊА, Котеж, III
спрат, 50 квм, 800
евра/квадрат, Куткова згра-
да. 063/801-56-63. (279606)

ТЕСЛА, преко пута Лидла,
висоо приземље, 50 квм,
ЦГ, реновиран, 40.000 евра.
060/441-11-23. (279625)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
центар Стрелишта, ВП, ЦГ,
45 квм, повољно. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(279638)

ДВОСОБАН стан, Котеж 2,
ВП, ЦГ, 57 квм, 29.000, до-
говор. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (279638)

СОДАРА, 2.0, ТА, 23.000;
Котеж 1, 1.0, 43, 33.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(279644)

ЦЕНТАР, II, 104, 75.000;
центар 2.0, 66 квм, нов,
64.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (279644)

НОВА МИСА, нов трособан,
103 квм, I, 46.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (279645)

НОВА МИСА, нов трособан,
83 квм, II, 41.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (279645)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

Професионално управљање

и хигијенско одржавање зграда

Само 370,00 динара по стану

УПРАВЉАЊЕ

Контакт телефон: Адреса:

013/411-414 Панчево

065/344-75-95 Николе Тесле 9
(7/279775)

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

• Управљање стамбеном заједницом

• Информисање станара

• Организација радова на текућем

и инвестиционом одржавању

• Хитне интервенције

Бранислав Новаковић, пр

Контакт: 064/40-66-159

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 10. Закона о

процени утицаја на животну средину ("Службени

гласник РС", бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу о неприступању 

изради студије о процени утицаја 

на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, дана 26. 06. 2019. године, донео

је решење о неприступању изради студије о про-

цени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА По-

везаних инсталација за потребе прикључења тер-

моелектране топлане (ТЕ-ТО) Панчево на по-

стојећу инфраструктуру, носиоца пројекта ГАЗ-

ПРОМ ЕНЕРГОХОЛДИНГ СЕРБИЈА ТЕ-ТО ПАН-

ЧЕВО д.о.о, Улица Спољностарчевачка бр. 199.

Решење о неприступању изради Студије о проце-

ни утицаја на животну средину за предметни

пројекат може се добити на увид радним данима

од 10  до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39).

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења.

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ

ОДНОСА

1. Једног НАСТАВНИКА за ужу научну област БА-

ЗИЧНА И ПРЕТКЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

Услови:

– докторат из области биолошких наука, као и

остали услови предвиђени Законом о високом

образовању („Сл. Гласник Републике Србије“ бр.

88/2017) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Са изабраним кандидатом закључује се уговор о

раду на одређено време од 5 (пет) година изузев

за звање редовног професора.

2. Једног АСИСТЕНТА за ужу научну област ОП-

ШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Услови:

– мастер инжењер организационих наука, као и

остали услови предвиђени Законом о високом

образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.

88/2017) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Са изабраним кандидатом закључује се уговор о

раду на одређено време од 3 (три) године. 

3. више сарадника у настави ван радног односа –

клинички асистент за школску 2019/2020 за уже

научне области:

а) КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

б) КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА

На конкурс се могу пријавити кандидати који испу-

њавају један од следећих услова:

– завршен стоматолошки или медицински факул-

тет и специјализација из одговарајуће области; 

– да је у радном односу у некој од наставних база

Стоматолошког факултета у Панчеву

Са изабраним лицима, закључује се уговор о до-

пунском раду за школску 2019/2020 годину.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњено-

сти услова из конкурса достављају се у року од 8

(осам) дана од дана објављивања конкурса на ад-

ресу: Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жар-

ка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на теле-

фон: 013/235-12-92.

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

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

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, по-

вољно, пензионерима по-

пуст. 061/626-54-06.

(279748)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ

радови, брзо, квалитетно.

062/827-92-03. (279719)

ОДГОВОРНА жена водила

би домаћинство старијој

особи и неговала је 24 сата.

069/577-09-66. (278875)

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-

правка старих, монтажа но-

вих цеви, одгушења, монта-

жа санитарије. 063/812-48-

62. (279548)

РАДИМО све физичке по-

слове, рушења кућа, шупа,

бетонирања, одношење

ствари, итд. 064/122-69-78.

(279741)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-

шења канализације, адапта-

ције купатила, сервис.

013/377-930, 063/115-71-

67. (279745)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висински

радови на крову. 065/535-

24-56. (279746)

КЛИМА сервис и уградња

брзо, повољно. 065/305-73-

92. (279747)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање воде, кана-
лизације, кабине, славина,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (278081)  

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарије,
пензионерима попуст.
062/564-494. (279509)

ТРАЖИМ посао бетонира-
ња, зидања, малтерисања,
израде и поправке кровова.
Тел. 063/102-94-16.
(279527)

ТРАЖИМ посао молера,
кречење, глетовање. Тел.
063/102-94-16. (279527)

ТРАЖИМ посао керамича-
ра. Тел. 063/102-94-16.
(279527)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам,
замена гуртни. 064/181-25-
00. (279356)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, обрада шпалета,
чисто, педантно, повољно.
063/304-476. (279293)

РУШЕЊЕ свих врста, изно-
шење шута, одвоз и бетона-
жа. 062/179-67-25.
(279492)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и обрада шпалетни.
065/842-84-29, 013/252-03-
86. (279503)

ТРАЖИМ посао водоинста-
латера, израда инсталација,
поправка и замена славина,
водокотлића, ве-це шоља,
када, туш-кабина. Тел.
063/102-94-16. (279527)

ТРАЖИМ посао, гипсарских
радова, преградни зидови,
спуштени плафони. Тел.
063/102-94-16. (279527)

ТРАЖИМ посао фасадера.
Тел.   063/102-94-16.
(279527)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (279528)

КОМПЈУТЕРИ сервис, по-
правка,  инсталација нових
компоненти, чишћење, по-
вољно. 060/351-03-54.
(279533)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
ТВ-а, ИПТВ и антена плус.
064/866-20-70. (279316)

СЕРВИС, монтажа клима
уређаја. 060/637-07-51.
()279726)

РУШЕЊЕ кућа, зидова, бе-
тона, бетонирања, кошење
трае, одношење ствари и
друго. 060/035-47-40. 

ПОТРЕБАН радник за про-
дају резервних де4лова.
Сервис „Ђурић”. 063/329-
340. (279753)

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри, продавачица, печење.
062/806-02-58. (4821)

ПОТРЕБНА куварица и ко-
нобарица ресторану.
062/806-02-58. (4821)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венецијане-
ри, тракасте завесе, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (279674)

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. Квалитетно, ефика-
сно и уредно. 066/933-67-
90. (278407)

КЕРАМИЧАР, брзо, повољ-
но, квалитетно. Данијел.
061/249-29-90. (278950)

РАЗРАЂЕН посао, тетер-
гинг, продајем због одласка
у иностранство. 064/128-
37-25. 

КОМБИ превоз робе, селид-
бе, осетљив терет и остало.
Данијел. 061/249-29-90.
(278950)

КОСИМ траву, дворишта,
воћњаке, баште, коров –
тримером, повољно. Зоран,
061/683-67-48, 064/438-12-
46. (27901)

РАДИМО све врсте поправ-
ке кровова и израду нових.
Тел. 064/145-85-54.
(279774)

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

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома повољ-
но. 064/280-26-15. (278081)

ПОТРЕБНА радница за рад
у маркету „Идеал” на Стре-
лишту. 062/826-65-02,
013/333-162. (279778)

ПИЦЕРИЈИ „Борнео” потре-
бан радник за рад у кухињи.
065/205-10-52. (270780)

ТРАФИЦИ у центру потре-
бан радник. 064/213-10-49.
(279780)

ПОТРЕБАН радник за рад у
брзој храни. 064/149/99-73. 

ПОТРЕБНА радница, Caf fe
Pi cas so Панчево. 065/504-
91-07, 065/504-91-09.
(279785)

ПОТРЕБНА радница у пека-
ри. 063/307-782. (279717)

ПОТРЕБНА жена за рад у
перионици веша. 063/216-
992. (279724)

ПОТРЕБНИ кувари/це и ре-
сторански конобари/це за
рад у Црној Гори. 064/000-
11-30. (279729)

CAF FE FLA MIN GO тражи
девојку за рад, са иску-
ством. 069/364-10-04. 

ПОТРЕБАН возач Б катего-
рије за доставу хране.
064/255-84-58. (279757)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на припреми и продаји хра-
не са роштиља. Ћевабџини-
ца „Кифла”, Зелена пијаца
(прео пута „Матијевића”.
Доћи лично од 10 до 16 са-
ти. (279569)

ПОТРЕБНИ: возач, хигије-
ничар, продавац у пекари.
Mail: pe ka ra smi lja -
nic@mts.rs   064/217-48-56.
(279566)

РЕСТОРАНУ „Стара пива-
ра“,  потребно особље.
060/074-34-85. (279567)

КАФЕ Spor ti si mu потребна
девојка за рад. 063/361-
777. (278943)

ПОТРЕБНИ радници за гра-
ђевинску лимарију и брава-
рију. 063/663-464.-
(279574)

ПОТРЕБАН кувар (м/ж).
061/623-16-15. (279577)

ПОТРЕБАН возач/доста-
вљач у кетерингу. 061/623-
16-15. (279577)

ПОТРЕБНЕ радице у прода-
ји са познавањем уџбеника.
Искуство пожељно. Услови
одлични. Књижара „Неве-
на”, Кочина 5, Панчево.
061/553-32-40, 013/333-
683. (279656)

РЕСТОРАНУ потребне коно-
барице. 064/349-93-43.
(279611)

ТРАЖИМ посао грађевин-
ског лимара, олуци, симсо-
ви. Тел. 063/102-94-16.
(279613)

ПОТРЕБНЕ раднице за про-
изводњу кифлица. 060/693-
30-99. /279648)

МЕЊАЧНИЦИ „Бас” по-
требне девојке за рад. Тел.
063/771-16-37. (279672)

„ПЕРЛА” тражи козметича-
ра (педикир, маникир, нок-
ти) и конобар-ица са иску-
ством. 065/344-54-66.
(279688)

ПОТРЕБНА момак или де-
војка за разношење кафе на
„бувљаку” . 064/132-98-12.
И279685)

ПОТРЕБНА жена-пица мај-
стор у пекари и пицерији.
063/130-75-40. (279717)

ПОТРЕБНИ радници обез-
беђења за пратњу теретних
возова Панчево-Нови Сад.
065/315-55-16. (279713)

ПЕКАРИ потребна продава-
чица. 063/193-75-30.
(279773)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари. 062/404-144.
(279788)

ПОТРЕБНА радница за рад
на роштиљу и припреми ме-
са. „Идеал”. 063/855-65-56,
063/133-14-63. (279778)

ПОТРЕБНА девојка за рад

на рецепцији, пожељно по-

знавање енглеског и руског.

060/043-52-98. (279573)

ФРИЗЕРСКОМ салону по-
требна мушко-женска фри-
зерка са искуством, услови
одлични. 064/255-57-31.
(279525)

ПОТРЕБНА радница бифеу
на Зеленој пијаци, два-три
пута недељно, исплата
дневно. 064/144-80-16. 

ДОО „Si lex” тражи раднике
за рад у производњи. Тел.
063/103-22-07. Боре Шипо-
ша 9-б. (279677)

ПОТРЕБНИ радници обез-

беђења са и без лиценце.

Контакт тел. 064/658-23-45,

011/317-71-74. (ф)

ПОТРЕБНЕ раднице у кухи-

њи и за роштиљем. Почетна

плата 30.000 + пријава +

топли оброк.  063/897-55-

04, 013/354-043.  (279521)

ПОТРЕБНА хигијеничарка

за одржавање хигијене у

локалу брзе хране. 063/897-

55-04, 013/354-043.

(278541)

ПОТРЕБАН женски фризер-

ка и ученици. 064/006-40-

46. (279504)

ТЕСЛА, сређен локал, кли-
ма, аларм, укњижен, 41
квм, 29.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(279660)

ЦЕНТАР, локал издајем,
екстра сређен, 45 квм, по-
ред Млечног царства, преко
пута пијаце. 062/465-777.
(279661)

ЦЕНТАР, локал 30 квм, за
издавање, прометна улица,
паркинг, новоградња.
062/222-827. (279778)

ПРОДАЈЕМ локал код пија-
це, 18 квм + 18 квм, пот-
кровље. Драган. 063/224-
362. (279763)

ПРОДАЈЕМ локал, Кара-
ђорђева 13, у дворишту, 11
квм. Драган. 063/224-362.
(279763)

ПРОДАЈЕМ локале код пи-
јаце, 38 + 25 квм. Драган.
063/224-362. (279763)

ПРОДАВНИЦИ Uni ve rex -
por ta у Б. Н. Селу потребна
радница/радник. Информа-
ције на 063/10-50-949
(СМС)

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

Потребан возач Ц и Е кате-
горије. 063/666-755 (СМС)

ПОТРЕБНА помоћна радни-
ца за прање судова и хиги-
јену, дневница 1.300 дин
плаћен превоз, ресторан
Бакана. 063/426-103 (СМС)

ПЕКАРИ „Rex” Банатско
Ново Село, потребан пекар,
помоћни радник. 063/616-
694. 063/616-694. (279380)

WE I FERT дистрибуцији пи-
ћа потребни физички рад-
ници, виљушкаристи, као и
возач Б и Ц категорије.
Услови одлични. 062/446-
285. (279210)

ПОТРЕБНА фризерка са ис-
куством за рад у мушко-
женском фризерском сало-
ну „ММ” у Карађорђевој 1.
013/331-485. (279517)



УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsПетак, 5. јул 2019.20

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, 31/19

и 37/19) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-

КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат.парцели бр.3982 К.О.Панчево, Ул. Браће Јова-

новића 7, Панчево, за изградњу вишепородичног

стамбеног објекта, По+Пр+2+Пк, израђен од стра-

не „Pan Bau-Max” DOO, за инвеститорa „Pan Bau-

Max” DOO из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр.2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 07. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

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, 31/19 И

37/19) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

катастарских парцела бр. 6722/1 и 6722/2

К.О.Старчево, пут Старчево-Омољица, за изград-

њу: Објекат 1-Складишни објекат Пр, Објекат 2-

Пословни објекат Пр, Објекат 3- Складишни

објекат Пр и Објекат 4-Колска вага, израђен од

стране архитектонског бироа „Арт ројал„ Панчево,

за инвеститорa „Slims” DOO, Банатско Ново Село,

Баштенска бр.18.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 07. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО

Р А С П И С У Ј Е

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА – ЛОКАЛА

• Локал G-2, укупне површине 8,1 м², на Робној
пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића

бб по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном.

• Локал G-3, укупне површине 16,2 м², на Роб-
ној пијаци „Aеродром” Улица Светозара Ше-

мића бб по почетној цени од 5.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци” Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 9 у ламели 7, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобође-

ња бб по почетној цени од 1.000,00 динара по

метру квадратном.

• Локал бр. 3/4, укупне површине 25,48 м² на
Робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара

Шемића бб по почетној цени од 1.000,00 динара

по метру квадратном.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана

објављивања Конкурса.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на оглас-

ним таблама Радне заједнице (Панчево, Димит-

рија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зе-

лене пијаце у Панчеву.

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, 31/19 и

37/19)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИ-

СТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

на кат.парцели бр.11103/8 К.О.Панчево, Ул. Ново-

сељански пут бб, Панчево, за изградњу пословног

и помоћног објекта, израђен од стране „ПАНУР-

БИС”, Панчево, за инвеститорa Шапић Јелену из

Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља

Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-

ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне послове и саобраћај. Информације и

сва обавештења о јавној презентацији можете до-

бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и

610, у времену од 10 до 13 сати у периоду трајања

јавне презентације од 7 дана, почев од 05. 07. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за

време трајања јавне презентације, у писаном обли-

ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату

за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе Града

Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. 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 доношењу решења о обиму и садржају 
студије о процени утицаја на животну

средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине је дана 26. 06. 2019. године, донео

решење о обиму и садржају Студије о процени ути-

цаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструк-

ција цевовода S – 4300 са уградњом опреме за on-

line анализе деривата, у оквиру постројења

MHC/DHT S -4300, у склопу Рафинерије нафте Пан-

чево на кп. бр. 3566, 3567 и 3568 К.О. Војловица.

Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад из Новог

Сада, Улица Народног фронта бр. 12.

Решење о обиму и садржају Студије о процени

утицаја на животну средину за предметни

пројекат може се добити на увид радним данима

од 10  до 14 сати у просторијама Покрајинског сек-

ретаријата за урбанизам и заштиту животне сре-

дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (при-

земље, канцеларија бр. 39)

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на

донето решење у року од 15 дана од дана објав-

љивања овог обавештења.

За рад на паковању производа

потребно:

пет (5) жена
Контакт телефон 062/365-414, Јагода

Фирми KND INŽENJERINGU потребни

мајстори водоинсталатеримајстори водоинсталатери

Тел. 060/035-53-98
(4/279686)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246-
368. (279773)

СЕЛИДБЕ, камионски, ком-
би превоз, екипа радника.
Одвозимо непотребне ства-
ри. 064/280-30-16, 063/731-
77-67, Владимир. (279590)

ПОПРАВКА старих кро во -
ва, израда нових кровова,
израда баџа, постављање
фасаде, зидање и малте ри -
сање . СЗР „Зоки” 062/827-
89-20.

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, намештаја.
Превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. 

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно песак, шљунак, сеја-
нац, земљу, ризлу, утовар,
одвоз шута. 064/354-69-94.
(2797239

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо са
гаранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-
05. 

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији.
Лена транспорт. 060/307-
30-76. (279631)

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-
оном Војводина, Србија са
или без радника, најповољ-
није Лена транспорт.
060/307-30-76.(279631)

КОМБИ превоз робе и
селидбе. Зоран, 060/360-
03-89. (7/274828)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (279615)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, радни-
ци, повољно. Вук. 063/278-
117, 064/176-91-85.
(279238)

КЛИМЕ. Монтажа, сервис,
поправка беле технике,
овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (278991)

ПРЕВОЗ малим и великим
кипером. Шљунак, песак,
сејанац, ризла. 063/246-
368. (279773)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, поправка старих, но-
вих кровова, разне изолаци-
је. 013/664-491, 063/162-
53-89. (279003)

КАМИОНСКИ превоз: шљу-
нак, песак, шут, сејанац,
1.500 динара. 062/355-154.
(278804)

МАШИНСКИ утовар шута,
са превозом, рушење обје-
ката, разбијање бетона.
063/246-368. (279773)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
(279523)

МОЛЕРАЈ, глетовање, гипс,
плафони, зидови, термоизо-
лација, купатила, матери-
јал. 060/131-81-70.
(279534)

ГИПС, спуштени плафони,
преградни зидови, термои-
золација, амстронг, купати-
ла, материјал. 060/131-81-
70. (279534)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камиони-
ма, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намешта-
ја, 0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко
рачуна. Борис. 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (279631)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.(279631)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(279631)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com  (279631)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-
правке; ролетне, комарни-
ци, венецијанери, све заве-
се, тенде, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (279646)

СЕРВИС телевизора, диги-
талних рисивера, монитора,
даљинских. „Плус”,  Д. Ту-
цовића Д. Туцовића 28.
353-463, 063/877-38-21.
(279565)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, брзо, квалитетно.
062/827-92-03. (279719)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гипс
радови, обрада шпалета,
чисто, педантно, повољно.
063/304-476. (279293)

ЧИСТИМ зграде, станове,
кафиће. 061/224-50-39,
Ивана. (279770)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (279597)

РАДИМО све врсте поправ-
ке кровова и израду нових.
Тел. 064/145-85-54.
(279774)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. Квалитетно, ефика-
сно и уредно. 066/933-67-
90. (278407)

ТРАЖИМ посао водоинста-
латера, израда инсталација,
поправка и замена славина,
водокотлића, ве-це шоља,
када, туш-кабина. Тел.
063/102-94-16. (279527)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, ба-
терија, санитарије, све за
воду, 0-24 сата. Пензионе-
рима екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/348-139,
063/811-74-89, Јовичин.
(279529)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (и)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе. Панчево-даље. Цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (277107)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче,  мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
(278900)

ЧОЛАК ВИНКО, керамичар,
лепљење плочица само на
лепак. 060/312-03-11,
062/876-68-25. (270560)

СЕЛИДБЕ и превоз робе и
ствари, утовар/истовар,
монтажа и демонтажа на-
мештаја. Дејан, 061/626-14-
50. (279587)

СВЕ врсте физикалија, уто-
вар-истовар, рушење, чи-
шћење, разбијање бетона,
селидбе, одвоз шута и непо-
требних ствари. Кошење
траве и слични послови. Де-
јан, 061/626-14-50.
(279587)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, замене, поправ-
ке, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (279801) 

ЗИДАЊЕ, малтерисање, ре-
новирање кровова, бетони-
рање, стиропор, бавалит
фасаде. 063/865-80-49.
(279575)

МЕЊАМ пелене, нега по-
кретних, непокретних.
061/660-31-84. (279292)

КОСИМ траву, коров, ши-
шам живу ограду, двори-
шта, воћњаци, викендице.
061/301-49-58. (279680)

РЕЛАКС масажа за опушта-
ње вешег тела. Позовите.
064/269-94-87, Марија.
(279692)

ПОПРАВКА беле технике,
кућних апарата, брзо, по-
вољно. Сервисер Милош.
063/831-05-26. (279684)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (279435)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (279708)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, лепљење тапета, фар-
бање столарије. Повољно.
064/174-03-23, 062/790-
881. (279766)
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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.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и

изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-ис-

правка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,

50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014,

83/18, 31/19 и 37/19) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске,

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИ -

ЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на

кат. парцели бр.11750/5 К.О.Панчево, ул.Скадар-

ска бр.73, Панчево, за изградњу скла ди шта, Пр,

израђен од стране „Арт Ројал”, Панчево, за инве-

ститорa „Техномаркет” ДОО из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити

у згради Градске управе Града Панчева, Трг

Краља Петра I, бр. 2 - 4 у Панчеву, у холу VI

спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађе-

винске, стамбено-комуналне послове и саобра-

ћај. Информације и сва обавештења о јавној

презентацији можете добити на телефон

013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену

од 10 до13 сати у периоду трајања јавне презен-

тације од 7 дана, почев од 05. 07. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу

поднети примедбе на Нацрт урбанистичког

пројекта, за време трајања јавне презентације,

у писаном облику, Градској управи Града Панче-

ва, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и

стамбено-комуналне послове, путем писарнице

Градске управе Града Панчева, Трг краља Пет-

ра I, бр. 2 - 4, Панчево. 

TR „LEDI MS”, Јабучки пут 409, Панчево

оглашава

потребу за ВОЗАЧИМА

Потребни услови:

– Возачка дозвола Ц и Е категорије

– пожељно претходно радно искуство

Сви заинтересовани се могу јавити на број теле-

фона: 064/824-17-02

300-820, 300-830

Умро је наш диван пријатељ и сарадник

БОГОЉУБ СТОЈАНОВИЋ БОБА

Дугогодишњи рад у РНП наставио је у Удружењу

пензионера.

Прерано смо изгубили сјајног човека, искреног

пријатеља и цењеног сарадника.

Управни одбор пензионера

Рафинерије нафте Панчево
(91/279756)

Драгом брату деверу и
стрицу

БОБА

СТОЈАНОВИЋ
1946–2019.

Неверица... туга... бол...

Твоји: БРАНА, ДРАГА,

САЛЕ и МИША

СТОЈАНОВИЋ
(90/279754)

Последњи поздрав

БОБИ

од КАЋЕ, ЈЕЛЕНЕ

и ТАРЕ

(65/279649)

Последњи поздрав дра-
гом брату

СЛОБОДАНУ

ЕРДЕЉАНУ
23. X 1937 – 28. VI 2019.

Твоји: сестра ЈЕЛЕНА,
зет СЛОБОДАН, сестри-
ћи БРАНИСЛАВ и ВЛА-
ДИМИР са породицом

(63/279644)

СЛОБОДАН

ЕРДЕЉАН

Последњи поздрав од

брата БОЖИДАРА, сна-

је ГИЗЕЛЕ, братанице

МАРИЈАНЕ и братанца

МИОДРАГА са породи-

цом
(78/279697)

Последњи поздрав чичи

СЛОБОДАНУ

ЕРДЕЉАНУ
23. X 1937 – 28. VI 2019.

Твоје братанице

ЗОРАНА и ДАНИЈЕЛА

са породицом

(62/279643)

БОГОЉУБ СТОЈАНОВИЋ
1946–2019.

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деди од његових

најмилијих.

Сахрана ће се обавити 4. јула 2019. године, у 14 сати, на Новом

гробљу у Панчеву.

(96/279777)

БОГОЉУБ СТОЈАНОВИЋ
1946–2019.

Последњи поздрав најбољем тати на свету. 

Заувек ћеш ми недостајати.

Твоја ћерка

(97/279777)

СТЕВАН ЖИВАНОВИЋ

Последњи поздрав.

Ђерка НАТАША са породицом

(27/279564)

Последњи поздрав нашем драгом оцу и деди

СТЕВАНУ ЖИВАНОВИЋУ
1953–2019.

Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те сачува-
ти од заборава. Син НЕБОЈША са породиоцм

(38/279600)

Последњи поздрав драгом пријатељу

СТЕВАНУ ЖИВАНОВИЋУ
Остаћеш заувек у нашим срцима.

Од пријатеља ЗОРАНА и ВЕСНЕ ПРЕЛИЋ
(39/279600)

Последњи поздрав комшији

СТЕВИ

од станара зграде у Ђуре Даничића 8

(40/279600)

Последњи поздрав при-
јатељу

СТЕВАНУ

ЖИВАНОВИЋУ

АНДРИЈАНА и ГОРАН
(53/279632)

Последњи поздрав при-
јатељу

СТЕВАНУ
ЖИВАНОВИЋУ

ЕМА и ДРАГУТИН
(54/279632)

27. јуна преминула је на-
ша вољена мајка и бака

СТОЈКА

АРСИЋ
Заувек ћеш остати у на-
шим срцима.
Твоји најмилији: ћерка

СЛАВИЦА, зет ГОРАН
и унук ЊЕГОШ

(4/279498)

ВЕРА

МЕЋАВИН
Рођ. Радошевић

14. IX 1961 – 10. VII 2018.

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Сестре МИЛЕНА
и БРАНКА и брат

МИЛАДИН
са породицама

(6/279511)

Последњи поздрав свом мајстору 

СРБИ

од СЛОБОДАНА и ВЛАДИМИРА

ВУЈОВИЋА са породицама

(102/ф)

БАЗЕН, приватно, уредно

место за рођендане, славље

и разне сусрете, недалеко

од „Авива”. 060/328-73-83.

(279472)

АМЕРИЧКИ пензионер тра-

жи женску особу за друже-

ње, а могућ и брак.

065/684-01-88. (279502)

ОГЛАШАВАМ неважећом

пловидбену дозволу издату

од стране Мин. Грађеви-

нарства, саобраћаја, ин-

фраструктуре бр. 342-40-

192/15 на дан 29. 05. 2015,

на име Боривоје Ћорлука.

(279532)

ПЕНЗИОНЕР из околине

тражи жену од 60 до 70 го-

дина ради брака. 061/626-

20-67. Назови да се догово-

римо. (279554)

ПОКЛАЊАМ два лепо него-

вана мачета. Самостални,

користе посип. 063/812-42-

09. (279559)

ОЗБИЉНИ људи гледали би

старије особе за кућу или

стан. 062/868-08-65,

062/821-64-05. (279431)

ОГЛАШАВАМ неважећом

пловдбену дозволу ПА 964

А издату на име Боривије

Чорлука. (2796439

ОЗБИЉАН галантан, тра-

жи жену, девојку, за дру-

жење. 064/936-63-26.

(279698)

ТРАЖИМ жену за брак, 60

до 70’година. Тел. 061/189-

43-01., (279453)

СОКОБАЊА, апартмани,

собе, близу центра, Соко-

терме, ново. 061/636-08-57,

063/768-32-68. (277629)

КРАШИЋИ, апартмани 6 –

8 евра, по особи, велика уз-

брдица. + 381 63 243 859, +

381 69 499 221. (278827)

СОКОБАЊА, издајем

апартмане центар, каблов-

ска, паркинг. Слике погле-

дајте на: www.so ko ba nja-

apart ma ni mi ra.com Тел.

063/485-829, Мира.  (и)

БАЊА ВРУЈЦИ, одличан

смештај код Слобе.

064/438-12-35. (279272)

БУДВА, издајем стан, 43

квм, фул намештен, 10 ми-

нута пешака до плаже.

065/214-00-49. (279576)

СОКОБАЊА, апартман,

центар, комплетно опре-

мљен. Вибер и број:

065/205-45-48. Виолета.

(279582)

ИЗДАВАЊЕ апартмана у

Врњачкој бањи, на 120 м од

шеталишта. Www/smeš taj vr -

njac ka ba nja.rs апартмани

Bel la 064/180-59-39.

(279626)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

са три лежаја у Херцег Но-

вом. 064/047-35-18.

(279637)

ПОВОЉНО летовање, Шу-

шањ – пун пансион, са пре-

возом фудекс. 064/193-15-

92, 069/193-15-92. (279709)

ИЗДАЈЕМ апартман у Бањи

Врујци. Тел. 064/368-80-19.

(279733)

СОКОБАЊА, издајем нове

апартмане код борића, ре-

зервишите на време. Тел.

064/507-20-84, 064/993-72-

07. (279739)
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Последњи поздрав мојој
сестричини

МИРЈАНИ
Твоје велико срце за-
служује наше вечно се-
ћање на тебе.

Твоја тетка ЉИЉА са
ћерком ЈОВАНОМ
и сином МАРКОМ

са породицама
(13/279126)

23. јуна 2019. преминула је наша драга мајка

ЗАГОРКА ГАВРИЋ
Сахрана је обављена 25. јуна 2019.

Од наше драге мајке, бабе и прабабе опростили су се
ћерка СЛОБОДАНКА, зет ЈАНКО, унуци ДАРКО и
ЖЕЉКО, син СЛОБОДАН, снаја ГОРДАНА, унук РАЈАН
и унука РАЈКА са породиоцм, остала родбина као и
комшије у Улици Браће Јовановић 104. 

Хвала јој за све што је учинила за нас.
(32/279586)

Драгој сестри

ЗАГИ

последњи тужни по-

здрав од сестре ЈЕЛЕ

и зета РАЈКА из Са-

рајева

(33/279584)

Драгој мајци и баби

ДАРИ ЧОРБИЋ

последњи поздрв од сина БРАНКА, ћерки

ЈАСМИНЕ и ДУШАНКЕ

(57/279635)

Заувек у нашим срцима

ДАРА ЧОРБИЋ

последњи поздрав од ЉУБИЦЕ и ВАЛЕРИА

(59/279636)

ДАРА ЧОРБИЋ
1929–2019.

Последњи поздрав мајци од ћерке ДУШАНКЕ и зета

СЛАВКА
(55/270633)

Последњи поздрав драгој
баки

ДАРИ ЧОРБИЋ
од унуке АНДРИЈАНЕ и

зета МИЛОША
(56/279634)

Последњи поздрав баба

ДАРИ ЧОРБИЋ

од ЛЕНЕ

(58/279636)

2. јула 2019. преминуо је наш драги супруг отац и деда

МИЛОЈЕ МИЛОШЕВИЋ
1939–2019.

Остајеш заувек у сећању и мислима твоје породице.

Твоји најмилији

(84/279732)

После краће и тешке болести, 3. јула 2019.

преминула је наша вољена

РОСА МЕСАРОШ

Сахрана ће бити обављена на гробљу Ко-

теж, 4. јула 2019, у 13 сати.

С љубављу: ћерка САНА, унуци

НЕБОЈША, ВЛАДИМИР, ГАБРИЕЛ, 

ДАВИД, ГЕОРГИЈЕ, ЕВГЕНИЈА

и СИМОНА, праунука САРА, 

зет ДРАГАН и НЕДА

(86/279740)

МИЛИЦА МАТИЈЕВИЋ МИЦА
Вељина – Кордун

1939–2019.

Зашто нас је тако раставило???

Зовемо те тихо, одговора нема, твоја уста су нема.

Пролази време, туга је све већа.

Туга не брише сећање на тебе, већ боли све више.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ћутимо..., одговори брзо стижу, дела се показују,

резултати прави стижу, много показују зашто од-

говора нема... каква је грешка на линији.

Твоје кћери: НАДА и СЊЕЖАНА са породицама

(88/279343)

Последњи поздрав

драгој снаји

МИЦИ

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Заове АНКА

и МИЛИЦА

са породицама
(87/279743)

Последњи поздрав драгом

ДРАГАНУ КОЗИНЦУ

ДАЧИ

С љубављу и поштовањем чуваћемо те

од заборава.

Колегинице и колеге из „Азотаре”

(47/279617)

Последњи поздрав поштованом колеги

СРБИ ДУБИЋУ

Удружење занатлија Панчево
(98/ф)

Е, сада нам више никад нећеш доћи

МИТАР ГАГИЋ
1951–2019.

У мислима са тобом супруга РАДОЈКА, 

син МАРКО, кћи МИЛИЦА, 

таст СЛОБОДАН и шурак ЖАРКО

(101/279791)

Последњи поздрав драгом оцу и деди

МИТРУ ГАГИЋУ
1951–2019.

Увек ћеш живети у нашим срцима и никада те

нећемо заборавити.

Хвала ти за све.

Твоји: ВЕСНА, НЕША, СНЕЖАНА и МАРИНА

(95/279769)

Последњи поздрав брату у ујаку

МИТРУ ГАГИЋУ

од сестре МИЛКЕ, сестричине КОКАНЕ

са породицом и сестрића ЛУКЕ

(100/279790)

Последњи поздрав брату

МИТРУ ГАГИЋУ

1951–2019.
Био си диван брат, стриц и диван човек.

Недостајаћеш нам много. Почивај у миру, драги

брате Митре.

Брат МИЛЕ, снаја ЗАГОРКА, синовци ТОМИ-

СЛАВ и НЕДЕЉКО са породицама
(93/279767)

Последњи поздрав

МИТРУ

ГАГИЋУ

од колектива

„Градинг”

(92/279764)

Последњи поздрав брату

МИТРУ ГАГИЋУ
Био си човек којег је било лако волети. Почивај у миру.

РАДАН МИЛОВАНОВИЋ са породицом
(94/279768)

300-820, 300-830
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После краће болести
преминуо је

ЗДРАВКО

ВИДИЦ
1948–2019.

Ожалошћени: супруга
МАРИЈА, син ЗОРАН с
породицом, родбина и
пријатељи

(3/279479)

Последњи поздрав другу

БОЦИ

од ЗОКИЈА и НЕШЕ

(5/279500)

СЛАВИЦА ХРЖИНА
1958–2019.

Утехе нема, живећеш у свима нама вечно.

Последњи поздрав најмилијој мами, баки, 

сестри и тетки

(9/279514)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ

ХРЖИНИ

од ДРАГАНА

(10/279480)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ

ХРЖИНИ

од КРЛЕТА и СНЕЖЕ
(11/279480)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ ХРЖИНИ

од АНЕ, СИЛВИЈЕ, 

КРЛЕТА и ДАРЈАНА
(12/279480)

Последњи поздрав

СЛАВИЦИ

ХРЖИНИ

Удружење пензионера

Рафинерије нафте

Панчево

(16/279523)

30. јуна 2019, у 67. години изненада је преминула наша драга

ЈЕЛИЦА ПАУНОВИЋ
рођ. Станчул

1952–2019.

Сахрањена је 2. јула 2019. на Новом гробљу у Панчеву.

Заувек нас је задужила својом љубављу, бригом и пожртвова-

ношћу.

Почивај у миру, драга Јејо!

Супруг МОМИР, кћерка СВЕТЛАНА са породицом, 

брат СЛОБОДАН са породицом, остала родбина и пријатељи

(23/279548)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 28. ју-
на 2019, изненада пре-
стало да куца срце наше
драге

ДАРИНКЕ

МИЛУТИНОВИЋ
28. VI 1934 – 28. VI 2019.

Сахрана је обављена 1.
јула 2019. 

Син ПЕТАР, снаја
ЗДРАВКА, унуци
ГОРАН и ДЕЈАН

са породицама

(36/279543)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

НАДЕЖДИ НАДИ ПОПОВИЋ
1935–2019.

Од кћерке ЗОРИЦЕ и унука

ИВАНЕ и ИВОНЕ са породицама

(41/2179609)

С великом тугом обавештавамо да је 1. ју-

ла 2019. преминула наша мама, баба и

прабаба

БЛОНД ЈОХАНА
рођ. Rit zmann

1934–2019.

Последњи поздрав нашој драгој мами, ба-

би, прабаби.

Ожалошћени: ћерке, зетови, снаје, унуци

и праунуци
(64/279647)

Последњи поздрав нашој Славици

СЛАВИЦА ХРЖИНА
1958–2019.

од НИКОЛЕ, МАРИЈЕ и КЛАУСА
(67/279669)

Последњи поздрав
другару

БОЦИ

од МИШЕ МЕСАРА и
ПЕРЕ ПОЉАКА

(71/279669)

24. јуна преминула је наша драга

МИРЈАНА РАШКОВ
1949–2019.

Вечно ћеш нам недостајати.

Твоји: ћерка ДАНИЈЕЛА, син ДАРКО, 

снаја БИЉАНА и унука МИЛИЦА

(72/279681)

Последњи поздрав нашој драгој

ЈЕЛИЦИ
Породица ТАСО

(7/279512)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ ПАУНОВИЋ

од њених колегиница ДРАГИЦЕ, ЈЕЛИЦЕ, РАДЕ

и МИРЕ
(46/279614)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ

од СМИЉЕ

и СТАНИМИРА

(42/279602)

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛИЦИ ПАУНОВИЋ

С љубављу и поштовањем породица МОРИШАН

(68/279663)

Последњи поздрав

ЈЕЛИЦИ ПАУНОВИЋ

од комшија „Стамбена заједница”

Војвођански булевар 26

(73/279691)

Последњи поздрав

драгом супругу

СТЕВИ

КНЕЖЕВИЋУ
1932–2019.

Толике године смо

провели заједно, де-

лили и добро и зло.

Никада те нећу забо-

равити.

Твоја супруга

ДУШАНКА

(74/279694)

Последњи поздрав

тати

СТЕВИ

КНЕЖЕВИЋУ
1932–2019.

Твојим одласком оста-

 ла је велика рана у

мом срцу.

Почивај у миру драги

мој тајо.

Твоја ћерка ЉИЉА

СТАНИСЛАВА

и зет ДУШАН
(75/279695)

Последњи поздрав

драгом оцу, деди и

прадеди

СТЕВИ

КНЕЖЕВИЋУ
1932–2019.

Никада те нећемо за-

боравити.

Ћерка МИРА

са породицом

(76/279694)

Последњи поздрав течи

СТЕВИ

КНЕЖЕВИЋУ
1932–2019.

Твоју доброту никада

нећемо заборавити

ЉУБИЦА

и НИКОЛИНА

(77/279695)
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3. јула 2019. навршавају
се три године откако нас
је напустио наш вољени

ДУШАН

ВУКОЈЕВИЋ
С љубављу и тугом тво-
је: супруга ДРАГИЦА и
ћерка ЈЕЛЕНА са поро-
дицом

(1/279488)

ПОМЕН

КАРБУНАР

ОЛГИЦА БРАНКА
1958–1982. 1939–2010.

Пролази само време, празнина и туга остају увек

у мислима, никад незаобрављене и вечно вољене

Отац и супруг МИЛАН
(8/279513)

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1982–2019.

Све твоје врлине - успешност, упорност, храброст, до-
брота обавезују да те никада не заборавимо.

Ујак БОЖА са породицом
(15/279522)

У суботу, 6. јула 2019. године даваћемо четр-

десетодневни помен нашој драгој Мајци

БОСИЉКИ ЗЕЉКОВИЋ

Њени синови: ЗОРАН, ТОДЕ, ВЕСЕЛКО, 

МИЛАН и ДРАГАН

(17/279530)

5. јула навршава се
шест месеци откако ни-
је са нама наша драга

ДАРИНКА

УСКОКОВИЋ
1934–2019.

С љубављу и поштовањем.
Твоја ћерка СЛАВИЦА

са породицом
(25/279558)

Прошло је девет година
од смрти мог драгог тате

СЛАВКА

ИВАНОВИЋА

Сећамо га се са радо-
шћу и чувамо успомену
на њега.

Ћерка БИЉАНА
са породицом

(31/2790584)

РАДИВОЈ СТРАЈИНОВИЋ
2. IX 1949 – 7. VII 1999. 

Двадесет тужих година откако ниси са нама.

Можда спаваш са очима

изван сваког зла,

изван ствари,  илузија, 

изван живота

и с тобом спава твоја доброта.

Можда живиш и доћи ћеш после овог сна...

Твоји најмилији

(34/279588)

У суботу, 6. јула 2019, се навршава десет годи-

на откако није са нама наш

ЉУБИНКО МАРЈАНОВ
2009–2019.

Успомену на њега чувају његови: син СРЂАН,

снаја ЗОРАНА и унук ДЕНИС

(35/279589)

7. јула 2019. навршава се двадесет пет година

откако ниси са нама

ЈОВО РАЂЕНОВИЋ

Љубав и сећање на тебе остаће заувек у нашим

срцима.

Твоји најмилији

(37/279595)

Тринаест годна од смр-
ти нашег драгог

АЦКА

СЕКУЛОСКИ
6. VII 2006 – 6. VII 2019.

Увек ћемо се сећати
твог драгог лика и чува-
ти га од заборава.
С љубављу и поштовањем
твоји најмилији

(48/279617)

Прошло је петнаест година како нас је

напустила наша добра мама и бака

АНЂА ТОКИН
рођ. Бјелогрлић

С љубављу њена деца: МИША и БЕЦА,

зет ДРАГАН и унуке ЈАСМИНА

и НЕВЕНА

(50/279622)

АЛЕКСАНДАР

ЂЕРФИ
1975–2017.

Време пролази, али
бол и туга у срцу не је-
њава.

Твоја сестра ОЉА, 
зет БАТА и

сестричина ГОГА
(51/279629)

Трогодишњи помен

СИНИШИ
МАРИНКОВИЋУ

САШИ
1967–2016.

Отишао си на пут без
повратка и оставио тво-
ју мајку ЈЕЛИЦУ и сина
АЛЕКСАНДРА да вечно
тугују за тобом.

(61/279642)

9. јула навршава се де-
сет тужних година отка-
ко није са нама наша

МИЛЕНА

ВЕСЕЛИНОВИЋ
2009–2019.

Време пролази а ти ћеш
увек бити са нама.

Твоји најмилији
(30/279657)

7. јула 2019. навршава се тринаест годи-

на откад није са нама наш

МИЛАН ВУЈОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.

Брат СЛОБОДАН са породиоцм

(29/ф)

У суботу, 6. јула 2019, у 11 сати, на Право-
славном гробљу у Старчеву, обележићемо
годишњи помен нашем драгом

БРАНИСЛАВУ

АНТОНИЈЕВИЋУ
12. VII 2018 – 12. VII 2019.

Прошла је година туге и бола, а сећање на
тебе и твоју доброту живи и живеће вечно,
јер имаш нас који те чувамо од заборава.

Твоји најмилији: супруга ВОЈИНКА, 
син и ћерка са породицама

(70/1279666)

У суботу, 6. јула 2019.
даваћемо шестомесеч-
ни помен

ЖИВОЈИНУ

МАЂАРОВУ

ЖИВАНКУ
Време пролази, али туга
за тобом не пролази.

Супруга ДЕСАНКА
(81/279705)

Шестомесечни помен

ЖИВОЈИНУ

МАЂАРОВУ

ЖИВАНКУ
Нека те анђели чувају
као што си ти нас.

Ћерка ЉИЉАНА
са породицом

(79/279703)

Прошло је тужних шест
месеци откако није са
нама

ЖИВОЈИН

МАЂАРОВ

АКИ
Много нам недостајеш.

ИРИНА, ШАНДОР
и ДРАГАНА

(80/279704)

6. јула навршавају се
четири тужне године
откада није са нама

МОМЧИЛО

КУЗМАНОВИЋ

МОША

Супруга и син
са породицом

(82/279722)

СЕЋАЊЕ

НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ
1941–2008.

Заувек захвални породица МИЈАТОВИЋ
(83/279727)

АЛЕКСАНДАР

ЂЕРФИ

Љубави, недостајеш

сваким даном све ви-

ше и више...

Увек ћу те волети.

Твоја БИКИЦА

(89/279748)

Прошло је годину да-

на откако нас је на-

пустила наша драга

ЈЕЛЕНА

СЕФКЕРИНАЦ

Вечно захвална деца

(99/279786)
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Шестомесечни помен

ЗОРКИ

ЈОВАНОВИЋ

Била си нам љубав,

заштита и понос.

Остаје нам само див-

но сећање на тебе,

сета и бол што смо те

изугубили.

Живећеш вечно у на-

шим срцима.

С љубављу твоја

ћерка ГОРДАНА

са породицом
(2/279496)

8. јула навршава се пет година од смрти мога брата

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ ЦОБА
8. VII 2014 – 2019.

АЦА и ДАЦА
(14/279519)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
3. јула 2019. године било је осам година како сам остао
без мајке

АНА БЕРАЦКА
18. VI 1936 – 3. VII 2011 – 3. VII 2019.

Мајко, видим како је живот суров без тебе и мог тате.
Али док сам ја жив чуваћу вас у свом срцу. 
Никада вас неће заборавити ваш син Мирко који стал-
но мисли на вас. Нека вас анђели чувају.

Заувек ожалошћени ваш син МИРКО
(19/274541)

5. јула навршава се четрнаест година откако ни-

је са нама наш

РАДИВОЈ ДАМЊАНОВИЋ РАДЕ
1945–2005.

Са тугом у срцу и осмехом на лицу чувамо успо-

мену на тебе.

Твоји: НАДА, ТАЊА, ЛЕЛА, ЗОРАН,

ФИЛИП, ЕМА и УНА
(20/279536)

СЕЋАЊЕ

ПАЛ

ЈОЖЕФ
4. VII 2004 – 4. VII 2019.

Увек си са нама.

Породица

(18/279531)

4. јула навршиће се че-
трдесет дана откако нас
је напустио наш

БОРИВОЈ
КРСТИН – БОБАН

1969–2019.

„Вољени никад не умиру”.
Ожалошћени: мајка НА-
ДА, супруга БИЉАНА и
ћерке МИЛАНА и ТА-
МАРА

(21/279543)

7. јула навршава се

десет година од смр-

ти наше вољене мај-

ке и супруге

СЛАВИЦЕ

АНЂЕЛОВИЋ

Твоји најмилији

БОЈАН и ЋИРА
(22/279546)

Годишњи помен

сестри

ГРОЗДАНИ

„Мицо”, отишла си

заувек, али си још у

нашим мислима.

ДРАГАН и ЗОРАН

ЈОВАНОВИЋ

са породицом
(24/279553)

12. јула навршава се годину дана како нас је на-

пустила наша драга

МАРИЈА ЋУЛИБРК
2018–2019.

Ми који те волимо, чувамо те са љубављу коју

смрт не прекида и тугом коју време не лечи. У

нашим срцима си вечно и у нашем сећању.

Твоји најмилији: ћерке ЈАСМИНА и МАРИЈА,

унуци НИКОЛА, НЕМАЊА и КАТАРИНА
(26/279563)

СЕЋАЊЕ

РАДЕ ДАМЊАНОВИЋ

Успомену на тебе чувају твоја браћа СРЕЈА и

БОЈА са породицама
(28/279/279579)

У суботу, 6. јула 2019.

дајемо шестомесеч-

ни помен нашем во-

љеном

АЛЕКСАНДРУ

ЈОВАНОВИЋУ

Његови најмилији
(43/279606)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

суботу, 6. јула 2019. године, у 10 сати, на Новом

гробљу, давати једногодишњи помен нашој во-

љеној

ГРОЗДАНИ НАКОМЧИЋ
22. II 1948 – 7. VII 2018.

Вољени никад не умиру, без обзира што твоје

срце више не куца, ми који смо остали вечно ће-

мо те волети и чувати као најдражу успомену.

Твоји најмилији: супруг СЛОБОДАН, син МИЋА,

ћерка НАЦА, унуке, праунуци, снаја и зетови

(44/279608)

И после четрдесет година у нашим срцима и мислима

ВЕСНА БРАНКО
НИКОЛИЋ ЈОКАНОВИЋ

6. јула, у 10 сати, посетиће гроб неутешна мама НЕДА
и њихови другови

(45/27609)

СЕЋАЊЕ

КОЧОБА

АНЂЕЛКО ДОНКА
1932–1999. 1931–2011.

Недостајете нам...

Време не брише тугу, не умањује бол.

Ваше ћерке МИЛАНА и СЛОБОДАНКА

са породицама
(49/279621)

СТЕВА МАРЈАНОВИЋ
1957–2019.

10. јула 2019, у 11 сати, на старчевачком православ-

ном гробљу одржаће се четрдесетодневни помен

нашем вољеном супругу, оцу и деди.

Никад нећеш бити заборављен. Не постоје речи ко-

ји би описале колико нам недостајеш.

Ожалошћени: супруга ЈАСМИНА, син МИЛУТИН,

ћерке ВЕРИЦА и ВЕСНА, унучићи и родбина
(52/279630)

Четрдесетодневни помен

ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ
1933–2019.

Мојој мајци

нашој баки-нани

С љубављу и поштовањем што смо те имали, чувамо све успо-

мене на тебе, твој лик и твоју љубав.

Знала си колико те волимо али никад нећеш знати колико нам

недостајеш.

Твоја ћерка ГОРДАНА, унук ГОРАН, МИА и AMY, унука

КАТАРИНА са JUR GE NOM, праунука СИЛВИА и праунук НИКО

(60/279634)

4. јула 2019. навршава се четрдесет дана од смр-

ти наше баке и таште

ДРАГИЦЕ ДУНДОВИЋ
1933–2019.

Остаћеш вечно у срцима твог унука МИКИЈА и

зета ПИШТЕ

Хвала ти на свему што си учинила за нас

(66/279650)

У понедељак, 8. јула 2019, у 11 сати, одржаће-

мо четрдесетодневни помен, на гробљу у Кача-

реву, нашој вољеној супрузи, мајци, сестри,

снаји, тетки, стрини, свекрви и баки

СЛОБОДАНКИ БОДИ

ВУЧКОВИЋ

Знала си колико те волимо али никада нећеш

сазнати колико нам недостајеш.

Са љубављу и поносом ћемо те помињати и у

мислима и срцима чувати.

Твоји најмилији

(69/279665)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

НЕСТОРОВСКИ
2014–2019.

Заувек у нашим срцима
и сећању.

С љубављу
и поштовањем воле те

твоји најмилији

(85/279737)



ЛЕТО
Петак, 5. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

26

Та миш је оа за при ро де ко јом
се мно ги Пан чев ци ве о ма по -
но се. Ако „за пра ши вач ке слу -
жбе” ва ља но оба ве свој по сао
у су зби ја њу ко ма ра ца, у овој
пре ле пој ба нат ској ре ци ужи -
ва ју мно го број ни гра ђа ни, ма -
кар као ше та чи ко ји ма овај
во до ток до бро до ђе за про ме -
на ду и осве же ње у ве чер њим
са ти ма.

Упа дљи во је и при су ство ре -
кре а ти ва ца – од оних ко ји џо -
ги ра ју оба лом, пре ко ко ри сни -
ка ра зних ви до ва пло ви ла, до
ри бо ло ва ца.

Нај ма ње је ку па ча или пли -
ва ча. Али раз лог је ја сан – за -
га ђе ње. Или је у пи та њу са мо
фа ма о то ме, јер све ви ше љу -
ди не ми сли та ко, бу ду ћи да се
мно ги не ли бе, на ро чи то ових
вре лих да на, да ско че у Та миш.
И, ка ко ка жу, ни ка да ни ка кве
по сле ди це ни су има ли.

Ка да је реч о на ве де ним спорт -
ско-ре кре а тив ним ка те го ри ја -
ма љу ди ко ји ко ри сте ову пре -
ле пу ба нат ску ре ку, про те клог
ви кен да би ла је пра ва ми ли на
ви де ти на ке ју без број на сме -
ја них по је ди на ца ко ји у здра -
вом те лу не гу ју здрав дух.

У овом слу ча ју ра ди ло се о
спорт ским ри бо лов ци ма, као
и о аква тлон ци ма, то јест они -

ма ко ји ком би ну ју пли ва ње и
тр ча ње.

А по ред љу ба ви пре ма при -
ро ди, за оба та клу ба, ко ји су у
не де љу, 30. ју на, ор га ни зо ва ли
атрак тив на над ме та ња, за јед -
нич ко је и то што но се исто ве -
тан на зив. Та миш – под ра зу -
ме ва се...

Спорт ски ри бо лов ци
пецали на пло вак

Та ко је у гор њем де лу Та ми ша
исто и ме но удру же ње спорт ских
ри бо ло ва ца и на у ти ча ра, по -
шту ју ћи ви ше де це ниј ску тра -
ди ци ју, при ре ди ло пе де сет пр -
ви Куп Пан че ва у пе ца њу на
пло вак.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра,
по се та је би ла ве ћа не го икад,
јер је ста за по крај „Бро до ре мон -
та” би ла пу на до по след њег ме -
ста. По ле пом да ну пе ца ло се
на мам це по пут лар ви ко ма ра -
ца и цр ва, као и на штап „так -
ми ча рац” ду жи не три ме тра, и
то ма хом на ду би ни од ме тар и
по. На жа лост, због бр зи не и мут -
но ће Та ми ша, круп ни јих ко ма -
да ни је би ло пре ви ше. Так ми -
ча ри су за ба ци ва ли и да ље и ду -
бље, али су се убр зо фо ку си ра -
ли на оба лу, где је нај ин тен зив -
ни је ра ди ла млађ ша ра на.

На по слет ку ме ђу ше сна ест
тро чла них по ста ва нај ви ше уло -

ва у „чу вар ка ма” има ли су
„Шту ка” из До њег Ми ла нов ца,
па ко вин ски „Ду нав” и зре ња -
нин ски „Ба нат”. Еки па УСРН-
а „Та миш”, ко ју су чи ни ли Ни -
ко ла Ди мић, Пе тар Мар че та и
Ни ко ла Тин тор, овог пу та ни је
се про сла ви ла и за у зе ла је де -
ве то ме сто.

С дру ге стра не, до ма ћи ни су
се, као и увек, ис та кли у по -
гле ду го сто љу би во сти, а све се
за вр ши ло уз иће, пи ће и до де -
лу на гра да на чу ве ној те ра си
удру же ња.

Та ор га ни за ци ја, ко ја по сто -
ји још од 1926. го ди не, оку пља
на де се ти не чла но ва и све вре -
ме успе шно функ ци о ни ше, ста -
вља ју ћи ак це нат пре све га на
очу ва ње та ми шке при ро де.

Њи хов пред сед ник Алек сан -
дар Ву ји сић на вео је да ни овог
пу та ни је би ло при мед би на
ре гу лар ност так ми че ња, што
под ра зу ме ва и то да се, на кон
ме ре ња, сав улов вра ћа у во ду.

– По ја ва ша ран ске мла ђи за
нас је знак да се ове го ди не та
пле ме ни та ри ба со лид но из -
мре сти ла и по сто ји озбиљ на
на да да ће је у озбиљ ни јој ко -
ли чи ни би ти у на шим во да ма.
То је мал те не су шти на и на -
шег по сто ја ња – да са чу ва мо
ри бљи фонд и при ро ду у нај -
ши рем сми слу. Сто га је ве ћи -
на на ших ак тив но сти усме ре -
на ка то ме, у че му нам по ма же
на ша ри бо чу вар ска слу жба, с
ко јом из у зет но до бро са ра ђу -
је мо у по след ње вре ме – на во -
ди Ву ји сић.

Аква тлон ци се бо ри ли и
про тив стру је

Не да ле ко ода тле исто вре ме но
се одр жа вао Де ве ти пан че вач -
ки аква тлон, у ор га ни за ци ји
Три а тлон клу ба „Та миш”. Так -
ми ча ри су би ли рас по ре ђе ни у
ви ше уз ра сних ка те го ри ја – нај -
мла ђи су пли ва ли пе де сет ме -
та ра и тр ча ли две ста ме та ра, а
ста ри ји су се над ме та ли на дис -

тан ца ма од јед ног ки ло ме тра
и пет ки ло ме та ра.

Овог пу та уче ство ва ло је пре -
ко сто два де сет так ми ча ра свих
уз ра ста, а ап со лут ни по бед ник
у му шкој кон ку рен ци ји био је
Ми лан То мин из Но вог Са да,
ко ји је по сти гао вре ме од 27
ми ну та, што је вр хун ски ре зул -
тат, док је у жен ској кон ку рен -
ци ји по бе ди ла Ми о на Бо шко -
вић из Срем ске Ми тро ви це.

Пан чев ци су осво ји ли три -
на ест ме да ља, а нај бо ља је би -
ла Ања Да ви до вић, као пр во -
пла си ра на ме ђу ста ри јим ју ни -
ор ка ма. Алек са Ке жић и Лу ка
Гли го рић по бе ди ли су ме ђу
мла ђим и ста ри јим ка де ти ма,
што су учи ни ли и Не ма ња Ко -
раћ и Мар јан Лу кић у ка те го -
ри ја ма пре ко три де сет и че тр -
де сет го ди на ста ро сти. Дру га
ме ста у сво јим кон ку рен ци ја -
ма осво ји ли су Во јин Да ви до -
вић, Вла ди мир Ко ка нов и
Филип Ру да ко вић, а брон зе –

Ду шан Лу кић, Пе тар Са вић и
Вик тор Рат ков.

Се кре тар пан че вач ког клу ба
и је дан од пре ка ље ни јих три а -
тло на ца, Мар јан Лу кић, ка же
да на ову тр ку мно ги ра до до -
ла зе пре све га због бр зи не ре -
ке у ово вре ме.

– На дру гим ме сти ма ова -
ква так ми че ња се углав ном
одр жа ва ју на мир ним од но -
сно ста ја ћим во да ма. Али ов -
де је сви ма иза зов да се оку -
ша ју на го то во му ње ви том то -
ку, јер је пре ма не ким ми -
шље њи ма овог пу та во да про -
ти ца ла до шест ки ло ме та ра на
сат, што је за пли ва ње не ве -
ро ват но на пор но. Због то га
смо мо ра ли и да ме ња мо тра -
су, па уме сто по пет сто ме та -
ра уз вод но и низ вод но, пли -
ва ло се осам сто и две ста. Ја ка
стру ја је пре ти ла да љу ди бу -
квал но пли ва ју у ме сту, па смо
два да на пре тр ке у кон сул та -
ци ја ма са су ди ја ма на пра вили

ко рек ци ју ста зе. Но и ова ко је
ве ли ки број так ми ча ра имао
про бле ма, па је њих пе то ро-
ше сто ро, на кон 15-20 ми ну та
ла вов ске бор бе, мо ра ло да од -
у ста не. Код мла ђих ка те го ри -
ја би ло је не што лак ше, јер се
пли ва ло пе де сет, две ста и че -
ти ри сто ме та ра, па је би ло
лак ше обез бе ди ти да то бу де
са мо низ вод но. Ме ђу тим, ту
је глав ни про блем био из вла -
че ње де це из во де, у че му су
нам ве о ма по мо гли ка ја ка ши
и љу ди из УСРН-а „Та миш” –
ис ти че Лу кић.

С дру ге стра не, он је до дао
да, док је пли вао, ни је имао
ни ка кве за мер ке ни у по гле ду
ми ри са во де, ни ти ка да је реч
о ви дљи во сти, и при том на -
по ме нуо да за два де сет шест
го ди на одр жа ва ња три а тлон -
ских так ми че ња ни код јед -
ног уче сни ка ни је би ло ни ка -
квих по сле ди ца због кон так та
с ре ком.

ПРИ О БА ЉЕ ТА МИ ША У НЕ ДЕ ЉУ БИ ЛО СТЕ ЦИ ШТЕ БРОЈ НИХ ЉУ ДИ

РЕ КА ЗА РАЗ НЕ ДО БРЕ НА МЕ НЕ И НА МЕ РЕ

Јед но од при ма мљи вих од ре -
ди шта за ре лак са ци ју, ко је ис -
пу ња ва усло ве као што су мир,
ти ши на и из да шно зе ле ни ло,
сва ка ко је је зе ро Кра ље вац,
на до мак Де ли бла та, уда ље но
че тр де се так ки ло ме та ра од
Пан че ва.

Ово ме сто је већ пет на ест го -
ди на спе ци јал ни ре зер ват при -
ро де и че сто га по се ћу ју љу би -
те љи рет ких жи во тињ ских вр -
ста, а оно је у по след ње вре ме
и ме ка за спорт ске ри бо лов це.

То се пре све га од но си на
ша ран џи је, а ни је рет кост ни
да се та мо ор га ни зу ју так ми -
че ња, па је не дав но на Кра љев -
цу одр жа на Ли га НИС-а, на ко -
јој су уче ство ва ли и Пан чев ци.

Спе ци јал ни ре зер ват при ро де
Кра ље вац, ко ји об у хва та исто и -

ме но је зе ро и обли жње шу ме и
па шња ке, на ла зи се у око ли ни
Де ли бла та. Пре ма ре чи ма љу -
ди ко ји бри ну о тој буј ној при -
ро ди, на том ме сту, под ути ца -
јем ве тра, не ка да дав но фор ми -
ра на је ле сна те ра са, у ко ју су
то ком вре ме на еро зи јом тла по -
сто је ће ре чи це усе ца ле до ли не.

Кључ на про ме на до го ди ла се
1983. го ди не, ка да су на кон по -
ди за ња на си па и из град ње пре -
лив не бра не ти во до то ко ви пре -
тво ре ни у је зе ро.

Уто чи ште за шти ће них вр ста

На ини ци ја ти ву Удру же ња
спорт ских ри бо ло ва ца „Де ли -
блат ско је зе ро”,  над ле жни по -
кра јин ски за вод 2003. го ди не
до нео је ре ше ње о за шти ти при -
род ног до бра Кра ље вац, а шест
го ди на ка сни је Вла да Ср би је

до де ли ла му је ста тус ме ста од
из у зет ног зна ча ја.

Пред сед ник по ме ну те ло кал -
не ор га ни за ци је Алек сан дар Сар -
меш ка же да је је зе ро под истим
на зи вом би ло уцр та но и на кар -
та ма из 16. ве ка, док да нас на
по вр ши ни од 264 хек та ра, ко -
јом они га зду ју, по сто ји огро -
ман би о ди вер зи тет, а ту жи ве
мно ге рет ке за шти ће не вр сте.

– Реч је о пти ца ма по пут еје
мо чва ри це или гњур ца, биљ ка -
ма као што су бар ска па прат,
ива и ко при ва и ри ба ма – ли -
ња ку, злaтном ка ра шу, чи ко ву,
а на ро чи то вр сти по зна тој као
мр гу да или црн ка, ко ја но си ла -
тин ски на зив umbra krameri.
По ред то га, ово је зе ро од ли ку је
се по сто ја њем два на ест из во ра,
па не ма мо про блем са чи сто -
ћом во де, ко ја спа да у ка те го -

ри ју дру гог сте -
пе на, а то је нај -
ква  ли  тет  ни  је
што се мо же на -
ћи у Вој во ди ни.
Ов де по сто је и,
ка ко их ми зо ве -
мо, плу та ју ћа
остр ва, ме ђу ко -
ји ма и јед но од
два хек та ра. Дно
је об ло же но тре -
се том, ко ји се
ства ра та ло же -
њем оста та ка др -
ве ћа и дру гог.
Нај че шћи по се -
ти о ци су нам
спорт ски ри бо -
лов ци, као и их -
ти о ло зи, ор ни то -
ло зи, хер пе то ло -
зи и дру ги по -

сма тра чи фло ре и
фа у не, па се ових
да на мо гу ви де ти
го сти из Ру му ни је
и чак из Ки не –
ис ти че Сар меш.

Он ис ти че да на
Кра љев цу не ма
кри во ло ва, јер су,
по ред во лон те ра,
ан га жо ва на и три
чу ва ра, ко ји су
ујед но и ри бо чу -
ва ри.

Ина че, од по -
сто је ћих два де сет
пет вр ста ри ба нај -
број ни је су ци при -
ни де, то јест ша -
ран ке – ба бу шке,
де ве ри ке, кру па -
ти це, бо дор ке, цр -
вен пер ке... Сар -
меш на во ди да су за бе ле же ни
ре корд ни при мер ци пле ме ни -
тих ри ба – сом од 63 ки ло гра -
ма и 2,2 ме тра; нај ве ћи смуђ
имао је 7,7 ки ло гра ма, док је
ка пи тал ни ша ран те жио 21 ки -
ло грам, а при ме ра ра ди не дав -
но су го сти из Ру му ни је упе ца -
ли јед ног од 11 ки ло гра ма.

Ра до ви ђе ни го сти

Све то при ву кло је и рад ни ке
НИС-а, на кло ње не спорт ском
ри бо ло ву, да ов де одр же так -
ми че ње.

Ор га ни за тор тог до га ђа ја
Пре драг Жи кић ка же да се ра -
ди о јед ном од нај ста ри јих над -
ме та ња ка да је реч о су сре ти -
ма рад ни ка из исте фир ме и
при вред не гра не, чи је је пр во
ко ло одр жа но у не де љу, 23. ју -
на, упра во на Кра љев цу.

– Ли га НИС-а стар то ва ла је
ше сна е сти пут, а оку пи ли су се
рад ни ци-пе ца ро ши из ви ше фа -
бри ка – од Пан че ва, пре ко Но -
вог Са да и Ср бо бра на, до Кру -
шев ца. Ода бра ли смо ово је зе -
ро, као ле по ме сто за ри бо лов,
где се углав ном пе ца бе ла ри -
ба, па је би ла по треб на бр зи на.
Обез бе ђе не су и раз не на гра де,
по ред оста лог и за оног ко је
уло вио нај ве ћи при ме рак. Мо -
рам да на гла сим да овог так -
ми че ња и дру же ња не би би ло
без ком па ни је НИС и син ди -
ка та, ко ји су по но во има ли раз -
у ме ва ња за ак тив не рад ни ке,
бив ше и пен зи о не ре – на гла -
сио је Жи кић.

По за вр шет ку тро ча сов ног
над му дри ва ња так ми ча ра и ло -
ви не оба вље но је и ме ре ње, на -
кон че га се пре шло на дру же -

ње, ка да су про гла ше ни нај бо -
љи, а упри ли че на је и том бо ла
на ко јој је сва ко не што до био.

И, на по слет ку, пр ва три ме -
ста за у зе ли су „НИ С–Наф та -
гас”, „НИС –Пе трол” и „Ср би -
ја гас”, док су Пан чев ци би ли
пе ти, а наш су гра ђа нин Пе ра
Мар че та, ина че фа во рит ове
ли ге, осво јио је по је ди нач но
тре ће ме сто у свом сек то ру.

– Да нас очи глед но ни је био
наш дан, јер смо до сад увек
би ли ме ђу три пр во пла си ра на.
Али то нам ни је сме та ло да се
до бро осе ћа мо, за то што су до -
ма ћи ни из Де ли бла та по зна ти
по го сто прим ству, као и бри зи
о је зе ру. Ова во да оби лу је и
ква ли тет ним ри бљим фон дом,
пре све га ша ра ном, ко јег у сло -
бод но вре ме ра до пе цам – на -
вео је Мар че та.

ЈЕ ЗЕ РО НА ДО МАК ДЕ ЛИ БЛА ТА ЗА НИ МЉИ ВО И ПАН ЧЕВ ЦИ МА

„КРА ЉЕ ВАЧ КИ” УЖИ ТАК У ПРЕ ЛЕ ПОМ РЕ ЗЕР ВА ТУ ПРИ РО ДЕ

Борба снажних људи и јаке струје

Лепо се пеца, још лепше ужива у природи

Нафташи баш воле спортски риболов

Ања Давидовић супериорна и на земљи и у води



Петак, 5. јул 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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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.

Лу лу
Ова ле по ти ца има два ме се -
ца, очи шће на је од па ра зи та и
гли ста и уско ро ће при ми ти
пр ву вак ци ну.

Зли љу ди су је из ба ци ли на
ули цу, али су је ху ма ни су гра -
ђа ни спа сли и сре ди ли.

На жа лост, они не мо гу да је за др же јер већ има ју два ве ли -
ка пса, па ко мо же да јој пру жи дом пун љу ба ви, ма же ња и
па же ња, хит но не ка се ја ви.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 069/464-55-17.

Скај
Пуф на сти ма ли ша про на ђен је на
Со да ри и нај ве ро ват ни је је жр тва
нео д го вор них вла сни ка ко ји су га
оста ви ли и пре пу сти ли ули ци.

Скај има око два ме се ца и ве о ма
је ве сео и раз и гран, али мо ра што
пре да се ску ћи бу ду ћи да му ис ти -
че при вре ме ни сме штај, да не би
по но во био из ло жен опа сно сти ма
спољ ног све та.

Ве о ма бр зо учи, а са да му је нај -
по треб ни ја па жња и вре ме ко је но ви вла сни ци мо ра ју да му
по све те ка ко би ста сао у пра вог ле по та на.

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.

Стране припремио
Јордан 

Филиповић

Већ је по ста ло тра ди ци ја да
по чет ком ле та, тач ни је по -
след ње су бо те у ју ну, ули ца ма
Но вог Се ла де фи лу ју му зи ча -
ри оде ве ни у ша ро ли ке но шње
с ли ме ним ин стру мен ти ма у
ру ка ма.

А он да се звук фан фа ра раз -
лег не по це лом ме сту и раз га -
ли ду ше. По том се сви они вра -
те на по чет ну по зи ци ју, ис пред
спо ме ни ка на пла тоу у цен тру
се ла, ка ко би се по је ди нач но
пред ста ви ли са по не ко ли ко
ну ме ра.

Та ко је би ло и у су бо ту, 29.
ју на, ка да је на ово го ди шњој
„Ба нат ској тру би” на сту пи ло
де сет ор ке ста ра из це лог
Баната, по ред оста лог и из
Руму ни је.

И ове го ди не, на још јед ној, и
то два на е стој „Ба нат ској тру -
би”, одр жа ној у су бо ту, 29. ју -
на, Но во се ља ни ра фи ни ра ног
слу ха (и њи хо ви дра ги го сти)
мо гли су да ужи ва ју у по зи тив -
ним ви бра ци ја ма ко је про из -
во де ду вач ки ин стру мен ти.

Ова жи во пи сна ма ни фе ста -
ци ја је, као и до сад, стар то ва -
ла де фи ле ом свих ор ке ста ра
по ули ца ма у бли зи ни цен тра
се ла, ка да је сто ти нак му зи ча -
ра из де сет ор ке ста ра ва здух
обо ји ло у нео пи си во ве дре но -
те. Сви они убр зо су се вра ти -
ли на пла то ис пред спо ме ни -
ка ка ко би пре зен то ва ли сво је
уме ће.

Не ду го за тим то плу до бро -
до шли цу нај пре им је по же лео

пред сед ник ор га ни за ци о ног од -
бо ра ове ма ни фе ста ци је – Пре -

драг Шка љак. По том се пу бли -
ци и го сти ма обра тио про то је -
реј Ге ор ге Ја неш, ко ји већ го -
то во по ла ве ка слу жбу је у но -
во се љан ској ру мун ској пра во -
слав ној цр кви, да би два на е сту
„Ба нат ску тру бу” отво рио Ге -
ор ге Ди ну, ге не рал ни кон зул
Ру му ни је у Вр шцу.

До кра ја про гра ма ре ђа ли
су се ор ке стри из Ја блан ке,
Влај ков ца, Ме си ћа, Ри ти ше -
ва, а и овог пу та сви ра ле су
ком ши је из до ло вач ке фан фа -
ре „Јон Кре ан ге”. Сви они су
ма хом на ре пер то а ру има ли
ру мун ске на род не пе сме и
мар ше ве, а из кли шеа је је ди -
но ис ко чио са став Бо шка
Крџав ца из Но вог Са да, ко ји
је по ди гао ат мос фе ру атрак -
тив ним ну ме ра ма са срп ског
го вор ног под руч ја.

На по слет ку је пред сед ник
ор га ни за ци о ног од бо ра ово -
годиш њег фестивала „Банатска
труба, Пре драг Шка љак на вео

То не тре ба да чу ди, бу ду ћи
да фе сти вал „Ба нат ска тру ба”

углав ном ба шти ни му зич ку за -
о став шти ну на ро да на шег ис -
точ ног су се да, а пред но во се -
љан ском пу бли ком упра во су
пр ви за сви ра ли чла но ви ор ке -
стра ру мун ске оп шти не Ани -
на, ко ји су ин тер пре ти ра ли не -
ко ли ко мар ше ва и сплет на -
род них пе са ма.

На кон ор ке стра „Еми не ску”
из Ку шти ља, на за до вољ ство
ве ћи не пу бли ке, од ли чан на -
ступ има ла је до ма ћа фан фа ра
„Ти не ре ту”, ко ја је по ред не ко -
ли ко тра ди ци о нал них ну ме ра
од сви ра ла и ин стру мен тал ну
вер зи ју чу ве ног хи та из се дам -
де се тих го ди на про шлог ве ка
„By the Rivers of Babylon”. И
овог пу та је, с не из бе жном тру -
бом у ру ка ма, чла но ви ма но -
во се љан ског ор ке стра ди ри го -
вао Са ша Ман дреш.

Је дан од глав них ор га ни за -
то ра фе сти ва ла и овом при ли -
ком је на гла сио да за јед но с
ко ле га ма ула же ве ли ки труд
ра ди не го ва ња тра ди ци је ру -
мун ске му зи ке.

– Вред но ве жба мо нај ма ње
три пут не дељ но са же љом да
до сег не мо што ве ћи ква ли тет.
С тим у ве зи бит на је и се лек -
ци ја, па мо рам да ис так нем да
ани ми ра мо де цу још од ма лих
но гу, ка ко би смо их на вре ме
му зич ки обра зо ва ли. По ред ве -
жба ња, ва жни су и на сту пи, по -
пут го сто ва ња по ино стран ству
или у Гу чи. Ина че, го то во да
не ма мо не ку ин сти ту ци о нал -
ну по моћ, већ се углав ном са -
ми фи нан си ра мо, а ка да је реч
о на бав ци ве о ма ску пих ин -
стру ме на та, до ви ја мо се на раз -
не на чи не, што ди рект но из
сво јих џе по ва, што сви ра њем
на ве се љи ма или са хра на ма –
ис та као је Ман дреш.

ОДР ЖА НА ДВА НА Е СТА „БА НАТ СКА ТРУ БА”

ФАН ФА РЕ ОПЛЕ МЕ НИ ЛЕ НО ВО СЕ ЉАН СКИ ВА ЗДУХ

ТРЕ ЋИ ПУТ

ЗАРЕДОМ БЕЗ

„КУЛ ТУ РЕ”?!

Дру га но во се љан ска фан -

фа ра, под на зи вом „Кул ту -

ра”, још јед ном ни је

уче ство ва ла на „Ба нат ској

тру би”, а на по ме не ра ди из

тог са ста ва је пре два де се -

так го ди на на стао по ме ну -

ти „Ти не ре ту”.

Као ни прет ход них го ди -

на не по сто ји зва нич но об -

ја шње ње за из о ста нак

му зи ча ра из дру гог ли ме -

ног ор ке стра, ко ји су, пре ма

ре чи ма ор га ни за то ра, би ли

уред но по зва ни, и не са мо

то већ су и до бро до шли, бу -

ду ћи да је, по ред оста лог,

реч о нај ста ри јем ак тив ном

но во се љан ском удру же њу,

осно ва ном 1937. го ди не.

да је одржан ни во ква ли те та
ма нифеста ци је упр кос ра зним
по те шко ћа ма.

– Без об зи ра на то што смо
ове го ди не рас по ла га ли до сад
нај ма њим бу џе том, фе сти вал
је у свим квалитативним сег -
мен ти ма остао на ни воу прет -
ход них. Све је про те кло у нај -
бо љем ре ду, по слу жи ло нас је
и вре ме, а за хва лио бих на
по мо ћи пре све га спон зо ри -
ма, као што су Ме сна за јед -
ни ца Банатско Ново Село,
фир ма „Па ри лаб” и На ци о -
нал ни са вет ру мун ске на ци о -
нал не за јед ни це – на вео је
Шка љак.

Упечатљив наступ домаћег оркестра „Тинерету”

Дефиловали и Доловци из КУД-а „Јон Креанге”

Учеснике представљале најмлађе Новосељанке
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Кристина Радић,
гимназијалка:

     – Тренутно се
одмарам и читам
књиге у слободно
време. Почињем с
тренинзима, а
планирам и одлазак 
на море у Грчку.

Страхиња Антић,
гимназијалац:

    – Ово лето ћу
углавном провести
излазећи с друштвом 
и дружећи се. У јулу 
ћу ићи с породицом 
на море.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Истина је
Пузимо.

    И док не научимо да ходамо, али и кад прихватимо неке 

    вештине.

    Дуже у другом случају.

    Додуше местимично, не непрестано.

    И обично знамо да смо били црви тек кад се усправимо.

    Онда је лако, проблем је кад си доле.

    Док пузиш, не видиш истину. Ништа.

    Чак ни да постоје отворени и затворени прозори.

Долазак
Бучно се рађамо.

    У себи тихо, уз гласну подршку најближе околине, правимо 

    прве кораке.

    Нисмо их сасвим свесни, ни корака, ни подршке.

    Онда упадљиво корачамо, а (п)одржава нас самољубље.

    Када ишчиле звуци, када свесно уронимо у самоодржање, 

    тада начуљимо уши да спознамо смер.

    Нису нам онда потребни рефлектори.

    Упечатљивије, јасније је без њих.

Одлазак
Бити усправан, корачати слободно – то је циљ.

    На путу ка њему ретке су равне површине.

    Пошто научиш да вијугаш, ход постаје рутина.

    Према учењу осећаш презир.

    Јер, рутина постаје циљ.

    Долазиш и одлазиш не видевши једноставност.

    Тако одлазиш од себе.

    Бити усправан, корачати слободно – то је циљ.

Немања Вујић,
гимназијалац:

     – Идем на море у
Грчку, са школом. Ићи
ћу и с родитељима на
море, па на рафтинг.
Можда ћу путовати и на
Копаоник. Излазићу по
граду и дружићу се.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте

расположени за то да шест

месеци, почев од октобра,

добијате бесплатан

примерак „Панчевца”,

шанса је ту! Довољно је да

на адресу Вука Караџића

бр. 1, с личним подацима,

пошаљете лепу

разгледницу или на имејл

pancevac@pancevac

-online.rs фотографију 

с летовања с назнаком 

где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија

појави на последњој

страни листа закључно 

с бројем који излази 

20. септембра – награда

је ваша.

P. S. Допишите нам 

реченицу-две 

како вам је било...

Наградни конкурс

Поздрав с места између планина и мора,
изнад Милочера, а испод манастира Дуљево.

Божо Достић, Панчево

Жељко, Божо,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу

адресу. 

                      Редакција

Топли поздрави с плаже Милос на Лефкади, Грчка.
Жељко Анђеловски, Панчево


